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facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal.

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa.

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative

sugestii le asteptam la adresa de contact.

www. infolegal . ro/ in fo legal i s

Sustinut de: 

Pentru ca informatia inseamna putere! 

 
 

 

 

Cuprins

 

�Acte publicate in Monitorul 

Oficial al

 

� Procesul legislativ la Camera 

Deputatilor si Senat

 

� Acte publicate in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene

 

� Jurisprudenta europeana

 

� Concursuri e

 

� Transparenta decizionala

 

� Decrete semnate

 

� Detalii 

 

 

 

 

 

 

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

t pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

saptamanal. 

reprezinta un instrument de lucru in care este 

lemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

mai fi nevoiti sa apeleze la  

desfasoara o munca sustinuta pentru a 

in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 

5 – 11 octombrie
 

www. infolegal . ro/ in fo legal i s  

 

Cuprins 

Acte publicate in Monitorul  

 Romaniei ............................. 2 

Procesul legislativ la Camera 

Deputatilor si Senat ........................... 9 

Acte publicate in Jurnalul  

Oficial al Uniunii Europene .......... 12 

Jurisprudenta europeana ......... 12 

Concursuri europene ................. 13 

Transparenta decizionala ........ 14 

Decrete semnate .......................... 16 

Detalii contact ................................. 17 

11 octombrie 2013 



 

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

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Principalele prevederi 

� Consiliul local poate 

de terenuri degradate sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, la solicitarea 

acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al 

Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.

� Avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Schimbarilor Climatice se solicita dupa depunerea documentelor justificative de catre 

proprietarii terenurilor si are ca scop identifi

neincluse in perimetrul de ameliorare, precum si delimitarea acestora.

� Scutirea de la plata impozitului pe teren

data de intai a lunii urmatoare celei i

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren

ASF a aprobat Regulamentul privind actiunile suport pentru 

Principalele prevederi 

� Regulamentul stabileste norme aplicabile in toate situatiile in care, pentru 

societate cu sediul in Romania

o piata reglementata din Romania ca urmare a unei 

fi depozitate la un depozitar central, 

emise de respectiva societate de catre o entitate, alta decat emitentul actiunilor suport, in 

conditiile in care certificatele de depozit urmeaza a fi admise la tranzactionare pe o piata 

reglementata dintr-un alt stat membru.

� Emiterea de certificate de depozit

� Actiunile suport in baza carora se emit certificatele de depozit vor fi 

global special deschis, pe numele emitentu

de certificate de depozit in sistemul depozitarului central, daca emitentul certificatelor de depozit 

este un participant la sistemul acestuia, sau, dupa caz, in sistemul unui participant al 

depozitarului central al carui client este emitentul certificatelor de depozit, distinct de orice alt 

cont in care sunt inregistrate detineri de actiuni in baza carora nu sunt emise certificate de 

depozit. 

� Actiunile suport in baza carora sunt emise certificatele d

astfel incat acestea sa nu poata fi transferate. 

� Emiterea/Anularea de certificate de depozit

depozit, respectiv a certificatelor de depozit in actiuni se face nu

blocarii/deblocarii actiunilor suport.

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

 

In Monitorul Oficial nr. 621 din 7 octombrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal. 

 

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren

de terenuri degradate sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, la solicitarea 

acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al 

Mediului si Schimbarilor Climatice. 

Avizul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Mediului si 

Schimbarilor Climatice se solicita dupa depunerea documentelor justificative de catre 

proprietarii terenurilor si are ca scop identificarea terenurilor degradate sau poluate 

neincluse in perimetrul de ameliorare, precum si delimitarea acestora.

Scutirea de la plata impozitului pe teren se aplica persoanei respective cu incepere de la 

data de intai a lunii urmatoare celei in care au fost obtinute avizele. 

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren

ASF a aprobat Regulamentul privind actiunile suport pentru 

certificate de depozit 

In Monitorul Oficial nr. 622 din 7 octombrie 2013 a fost 

publicata Hotararea nr. 44/2013 a Autoritatii de Supraveghere 

Financiara pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind 

actiunile suport pentru certificate de depozit.

 

stabileste norme aplicabile in toate situatiile in care, pentru 

societate cu sediul in Romania, ce urmeaza sa fie admise pentru prima data la tranzactionare pe 

o piata reglementata din Romania ca urmare a unei oferte publice initiale

fi depozitate la un depozitar central, sunt emise certificate de depozit avand la baza actiunile 

emise de respectiva societate de catre o entitate, alta decat emitentul actiunilor suport, in 

conditiile in care certificatele de depozit urmeaza a fi admise la tranzactionare pe o piata 

un alt stat membru. 

Emiterea de certificate de depozit se realizeaza cu acordul emitentului actiunilor suport.

in baza carora se emit certificatele de depozit vor fi inregistrate intr

, pe numele emitentului de certificate de depozit, si pe seama detinatorilor 

de certificate de depozit in sistemul depozitarului central, daca emitentul certificatelor de depozit 

este un participant la sistemul acestuia, sau, dupa caz, in sistemul unui participant al 

rului central al carui client este emitentul certificatelor de depozit, distinct de orice alt 

cont in care sunt inregistrate detineri de actiuni in baza carora nu sunt emise certificate de 

in baza carora sunt emise certificatele de depozit sunt blocate in contul special, 

astfel incat acestea sa nu poata fi transferate.  

Emiterea/Anularea de certificate de depozit ca urmare a conversiei actiunilor in certificate de 

depozit, respectiv a certificatelor de depozit in actiuni se face nu

blocarii/deblocarii actiunilor suport. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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7 octombrie 2013 a fost publicata 

pentru completarea art. 286 din Legea nr. 

acorda scutire de la plata impozitului pe teren pentru proprietarii 

de terenuri degradate sau poluate neincluse in perimetrul de ameliorare, la solicitarea 

acestora, cu avizul favorabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al 

si al Ministerului Mediului si 

Schimbarilor Climatice se solicita dupa depunerea documentelor justificative de catre 

carea terenurilor degradate sau poluate 

neincluse in perimetrul de ameliorare, precum si delimitarea acestora. 

se aplica persoanei respective cu incepere de la 

 

Consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe teren 

ASF a aprobat Regulamentul privind actiunile suport pentru  

In Monitorul Oficial nr. 622 din 7 octombrie 2013 a fost 

a Autoritatii de Supraveghere 

Financiara pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2013 privind 

actiunile suport pentru certificate de depozit. 

stabileste norme aplicabile in toate situatiile in care, pentru actiunile emise de o 

, ce urmeaza sa fie admise pentru prima data la tranzactionare pe 

oferte publice initiale de vanzare si care vor 

avand la baza actiunile 

emise de respectiva societate de catre o entitate, alta decat emitentul actiunilor suport, in 

conditiile in care certificatele de depozit urmeaza a fi admise la tranzactionare pe o piata 

se realizeaza cu acordul emitentului actiunilor suport. 

inregistrate intr-un cont 

lui de certificate de depozit, si pe seama detinatorilor 

de certificate de depozit in sistemul depozitarului central, daca emitentul certificatelor de depozit 

este un participant la sistemul acestuia, sau, dupa caz, in sistemul unui participant al 

rului central al carui client este emitentul certificatelor de depozit, distinct de orice alt 

cont in care sunt inregistrate detineri de actiuni in baza carora nu sunt emise certificate de 

e depozit sunt blocate in contul special, 

ca urmare a conversiei actiunilor in certificate de 

depozit, respectiv a certificatelor de depozit in actiuni se face numai in conditiile 
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 A fost aprobat Ghidul de finantare a 

vehiculelor de transport rutier nepoluante

Principalele prevederi 

� Ghidul de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier 

nepoluante si eficiente din punct 

avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de promovare 

a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 

denumit in continuare program.

� Ghidul contine dispozitii privind:

• sursa de finantare

• cuantumul, modelul ecotichetului

modalitatea de utilizare;

• categoriile de persoane eligibile

• modalitatea de finantare

� Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, 

acordata sub forma ecotichetului, pentru achizitionarea autovehiculelor electrice noi, 

nepoluante si eficiente din punct de vedere energet

� Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin achizitionarea de 

autovehicule electrice noi, nepoluante si eficiente din punct de v

� Programul vizeaza atingerea urmatoarelor 

general: 

• diminuarea efectelor poluarii aerului

cauzate de emisiile de gaze de esapament, prin achizitionarea de autovehicule 

electrice noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic;

• diminuarea efe

periculoase de la autovehiculele ce utilizeaza alte sisteme de propulsie decat cel 

electric, prin inlocuirea treptata a acestora cu autovehicule electrice.

� Indicatorii de performanta si efi

de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic achizitionate 

prin program. 

� Programul are caracter anual

� Finantarea programului se realizeaza d

� Programul se deruleaza in limita fondurilor 

anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

� Cuantumul ecotichetului este de 12.000 lei

de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, cu modificarile ulterioare.

� Solicitantul beneficiaza de un ecotichet

(autoturism, autoutilitara usoara, autospeciala/autospecializata usoara), sub rezerva 

indeplinirii conditiilor si respectarii termenelor prevazute in cuprinsul prezentului ghid.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

A fost aprobat Ghidul de finantare a Programului de promovare a 

vehiculelor de transport rutier nepoluante 

In Monitorul Oficial nr. 629 din 10 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2366/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului 

de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si 

eficiente din punct de vedere energetic. 

Ghidul de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier 

si eficiente din punct de vedere energetic constituie un suport informativ, 

avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de promovare 

a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 

denumit in continuare program. 

e dispozitii privind: 

sursa de finantare, suma prevazuta si durata de aplicare a programului;

cuantumul, modelul ecotichetului, conditiile de acordare a ecotichetului si 

modalitatea de utilizare; 

categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate; 

modalitatea de finantare. 

il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, 

acordata sub forma ecotichetului, pentru achizitionarea autovehiculelor electrice noi, 

din punct de vedere energetic. 

il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin achizitionarea de 

autovehicule electrice noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic.

Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului de in

diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, 

cauzate de emisiile de gaze de esapament, prin achizitionarea de autovehicule 

electrice noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic;

diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante 

periculoase de la autovehiculele ce utilizeaza alte sisteme de propulsie decat cel 

electric, prin inlocuirea treptata a acestora cu autovehicule electrice.

Indicatorii de performanta si eficienta a programului il reprezinta numarul de vehicule 

de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic achizitionate 

Programul are caracter anual si se aplica la nivel national. 

Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu

Programul se deruleaza in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul 

anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii. 

Cuantumul ecotichetului este de 12.000 lei, in conformitate cu prevederile 

de urgenta a Guvernului nr. 9/2013, cu modificarile ulterioare. 

Solicitantul beneficiaza de un ecotichet la achizitionarea unui autovehicul electric nou 

(autoturism, autoutilitara usoara, autospeciala/autospecializata usoara), sub rezerva 

inirii conditiilor si respectarii termenelor prevazute in cuprinsul prezentului ghid.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Programului de promovare a 

In Monitorul Oficial nr. 629 din 10 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului 

de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante si 

Ghidul de finantare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier 

constituie un suport informativ, 

avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de promovare 

a vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic, 

, suma prevazuta si durata de aplicare a programului; 

, conditiile de acordare a ecotichetului si 

il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, 

acordata sub forma ecotichetului, pentru achizitionarea autovehiculelor electrice noi, 

il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin achizitionarea de 

edere energetic. 

obiective de protectie a mediului de interes 

asupra mediului si sanatatii populatiei, 

cauzate de emisiile de gaze de esapament, prin achizitionarea de autovehicule 

electrice noi, nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic; 

si apei cauzate de scurgerile de substante 

periculoase de la autovehiculele ce utilizeaza alte sisteme de propulsie decat cel 

electric, prin inlocuirea treptata a acestora cu autovehicule electrice. 

il reprezinta numarul de vehicule 

de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic achizitionate 

Fondului pentru mediu. 

prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul 

, in conformitate cu prevederile Ordonantei 

la achizitionarea unui autovehicul electric nou 

(autoturism, autoutilitara usoara, autospeciala/autospecializata usoara), sub rezerva 

inirii conditiilor si respectarii termenelor prevazute in cuprinsul prezentului ghid. 



 

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

 

  

Principalele prevederi: 

� Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemei de plata

urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de pl

directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in 

agricultura, aprobata cu modificari si c

ulterioare. 

� Suma totala alocata pentru cuantumul platilor

vegetal, prin aplicarea schemei de plati nationale directe complementare, este in cuantum total 

de 663.198,17 mii lei si se suporta din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale pe anul 2014. 

� Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro

Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2013 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013.

 Guvernul a aprobat cuantumul platilor 

complementare pentru anul 2013 in sectorul vegetal

Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor de stat pentru motorina 

Principalele prevederi

� Perioada de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat pentru motorina utilizata in 

agricultura este de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, 

septembrie 2014. 

� Rata accizei reduse pentru motorina utilizata

agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este prevazuta la art. 

8 alin. (2) lit. a) si b) si tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 

27 octombrie 2003 privind restructurarea ca

energetice si a electricitatii.

� Diferenta dintre rata accizei standard de la titlul VII 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

forma de rambursare

valutar euro-leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii.

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

 

In Monitorul Oficial nr. 630 din 10 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 761/2013 pentru aprobarea cuantumului platilor 

nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 

2013 in sectorul vegetal. 

Beneficiarii platilor efectuate in cadrul schemei de plata sunt cei prevazuti in Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale 

directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in 

agricultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile 

Suma totala alocata pentru cuantumul platilor care se acorda pentru anul 2013 in sectorul 

vegetal, prin aplicarea schemei de plati nationale directe complementare, este in cuantum total 

de 663.198,17 mii lei si se suporta din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca 

Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2013 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013. 

Guvernul a aprobat cuantumul platilor nationale directe 

complementare pentru anul 2013 in sectorul vegetal

Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor de stat pentru motorina 

utilizata in agricultura 

In Monitorul Oficial nr. 630 din 10 octombrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru 

motorina utilizata in agricultura. 

rincipalele prevederi 

Perioada de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat pentru motorina utilizata in 

agricultura este de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pana la data de 30 

Rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in 

agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este prevazuta la art. 

8 alin. (2) lit. a) si b) si tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 

27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor 

energetice si a electricitatii. 

Diferenta dintre rata accizei standard de la titlul VII – Accize si alte taxe speciale din Legea 

571/2003 privind Codul fiscal si rata accizei reduse se acorda ca 

forma de rambursare, a carui valoare se determina in lei, pe baza cursului de schimb 

leu utilizat anual la calculul accizelor, potrivit legii. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Oficial nr. 630 din 10 octombrie 2013 a fost publicata 

pentru aprobarea cuantumului platilor 

nationale directe complementare, care se acorda pentru anul 

sunt cei prevazuti in Ordonanta de 

ati directe si plati nationale 

directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007, si pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in 

ompletari prin Legea nr. 139/2007, cu modificarile 

care se acorda pentru anul 2013 in sectorul 

vegetal, prin aplicarea schemei de plati nationale directe complementare, este in cuantum total 

de 663.198,17 mii lei si se suporta din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

, stabilit de catre Banca 

Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2013 si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii 

nationale directe 

complementare pentru anul 2013 in sectorul vegetal 

Guvernul a aprobat acordarea unui ajutor de stat pentru motorina 

In Monitorul Oficial nr. 630 din 10 octombrie 2013 a fost 

pentru aprobarea normelor 

metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru 

Perioada de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat pentru motorina utilizata in 

pana la data de 30 

rarilor mecanizate in 

agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este prevazuta la art. 

8 alin. (2) lit. a) si b) si tabelul B al anexei nr. 1 din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 

drului comunitar de impozitare a produselor 

Accize si alte taxe speciale din Legea 

si rata accizei reduse se acorda ca ajutor de stat sub 

, a carui valoare se determina in lei, pe baza cursului de schimb 
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Principalele prevederi 

� Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se constituie 

interministerial pentru analizarea activitatii Administratiei Nationale 

denumit in continuare grup de lucru, avand componenta prevazuta in anexa care face 

parte integranta din prezenta decizie.

� Grupul de lucru este 

administratiei publice, care are 

� La lucrarile grupului de lucru pot participa, in calitate de invitati, si alti reprezentanti ai 

administratiei publice centrale sau experti in domeniul de activitate al institutiei.

� Grupul de lucru analizeaza activitatea Administra

perioada 2008–2013 

• venituri proprii

• alocatii/transferuri/subventii de la bugetul de stat

si modalitatea de cheltuire;

• cheltuieli de personal

• cheltuieli de capital

• patrimoniul public

• patrimoniul privat

• alte domenii necesare 

A fost infiintat Grupul de lucru interministerial 

activitatii Administratiei Nationale „Apele Romane“

BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de 

rezerve minime obligatorii

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

nationala este de 11,0% 

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. 630 din 10 octombrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 428/2013 a Prim-ministrului privind constituirea 

Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activitatii 

Administratiei Nationale „Apele Romane“. 

 

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se constituie 

interministerial pentru analizarea activitatii Administratiei Nationale 

denumit in continuare grup de lucru, avand componenta prevazuta in anexa care face 

parte integranta din prezenta decizie. 

Grupul de lucru este condus de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si 

administratiei publice, care are calitatea de presedinte. 

La lucrarile grupului de lucru pot participa, in calitate de invitati, si alti reprezentanti ai 

administratiei publice centrale sau experti in domeniul de activitate al institutiei.

Grupul de lucru analizeaza activitatea Administratiei Nationale „Apele Romane“ pe 

2013 in domeniile: 

venituri proprii – modalitatea de constituire a acestora si gradul de incasare;

alocatii/transferuri/subventii de la bugetul de stat – baza legala de constituire 

si modalitatea de cheltuire; 

cheltuieli de personal, bunuri si servicii; 

cheltuieli de capital – investitii, stadiul contractarii si executiei;

patrimoniul public – stadiu fizic, mod de administrare; 

patrimoniul privat – stadiu fizic, mod de dobandire; 

alte domenii necesare analizelor. 

A fost infiintat Grupul de lucru interministerial pentru analizarea 

activitatii Administratiei Nationale „Apele Romane“

BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de 

rezerve minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 631 din 11 octombrie 2013 a fost 

publicata Circulara nr. 30/2013 a BNR privind rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in 

moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 

octombrie–23 noiembrie 2013. 

Incepand cu perioada de aplicare 24 octombrie–23 noiembrie 2013

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

11,0% pe an. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 630 din 10 octombrie 2013 a fost publicata 

ministrului privind constituirea 

Grupului de lucru interministerial pentru analizarea activitatii 

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei decizii se constituie Grupul de lucru 

interministerial pentru analizarea activitatii Administratiei Nationale „Apele Romane“, 

denumit in continuare grup de lucru, avand componenta prevazuta in anexa care face 

, ministrul dezvoltarii regionale si 

La lucrarile grupului de lucru pot participa, in calitate de invitati, si alti reprezentanti ai 

administratiei publice centrale sau experti in domeniul de activitate al institutiei. 

tiei Nationale „Apele Romane“ pe 

modalitatea de constituire a acestora si gradul de incasare; 

baza legala de constituire 

investitii, stadiul contractarii si executiei; 

pentru analizarea 

activitatii Administratiei Nationale „Apele Romane“ 

BNR a stabilit rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de  

In Monitorul Oficial nr. 631 din 11 octombrie 2013 a fost 

a BNR privind rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in 

moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 24 

23 noiembrie 2013, rata dobanzii 

penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 
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Principalele prevederi 

� Se aproba Planul sectorial 

Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011

2020», acronim ADER 2020

estimat in suma de 58.3

� Bugetul estimat al planului sectorial ADER 2020 este de 52.801.000 lei, din care:

• in anul 2011–10.900.000 lei;

• in anul 2012–11.393.000 lei;

• in anul 2013–14.993.000 lei;

• in anul 2014–15.515.000 lei.

Guvernul a aprobat plaoanele salariale pentru Proiectul 

Extreme Light Infrastructure

Principalele prevederi 

� Pentru contractul de finantare

Infrastructure – Nuclear Physics (ELI

Deciziei nr. 6.270 din 18 septembrie 2012 din 

aplica plafoanele salariale stabilite in cadrul acestui proiect.

� In vederea cresterii competitivitatii entitatilor de cercetare

participarea la activitatile de constructie si operare ale «ELI

Infrastructurii Europene de Cercetare dedicate Luminii Extreme», inclusiv activitati de 

cercetare si instruire in managementul infrastructurilor de cercetare si al resurselor umane 

pentru infrastructuri de cercetare paneuropene, 

finanta pentru perioada de derulare a Planului national II subprograme specifice in cadrul 

programelor componente ale acestuia

 A fost aprobat Planul sectorial pentru cercetare

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 626 din 9 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1053/2013 al MADR pentru modificarea si completarea 

Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 124/2011 

privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare

domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011–2014, „Agricultura si Dezvoltare 

Rurala – Orizont PAC 2020“. 

Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare al Ministerului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, pe anii 2011–2014, «Agricultura si Dezvoltare Rurala 

2020», acronim ADER 2020, proiectele componente ale acestuia, precum si bugetul total 

suma de 58.347.500 lei. 

al planului sectorial ADER 2020 este de 52.801.000 lei, din care:

10.900.000 lei; 

11.393.000 lei; 

14.993.000 lei; 

15.515.000 lei. 

Guvernul a aprobat plaoanele salariale pentru Proiectul 

Extreme Light Infrastructure 

In Monitorul Oficial nr. 628 din 9 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 750/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 

327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile 

salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri 

bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de 

cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007

contractul de finantare incheiat in vederea realizarii proiectului 

Nuclear Physics (ELI-NP), finantat de catre Comisia Europeana in baza 

Deciziei nr. 6.270 din 18 septembrie 2012 din Fondul European de Dezvoltare Regionala

aplica plafoanele salariale stabilite in cadrul acestui proiect. 

cresterii competitivitatii entitatilor de cercetare, industriale si academice, pentru 

participarea la activitatile de constructie si operare ale «ELI-NP – pilonul romanesc al 

Infrastructurii Europene de Cercetare dedicate Luminii Extreme», inclusiv activitati de 

cercetare si instruire in managementul infrastructurilor de cercetare si al resurselor umane 

pentru infrastructuri de cercetare paneuropene, Ministerul Educatiei Nationale va initia si 

finanta pentru perioada de derulare a Planului national II subprograme specifice in cadrul 

programelor componente ale acestuia. 

A fost aprobat Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din 

domeniul agricol 

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. 626 din 9 octombrie 2013 a fost publicat 

pentru modificarea si completarea 

Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 124/2011 

privind aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din 

domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si 

2014, „Agricultura si Dezvoltare 

dezvoltare al Ministerului Agriculturii si 

, «Agricultura si Dezvoltare Rurala – Orizont PAC 

, precum si bugetul total 

al planului sectorial ADER 2020 este de 52.801.000 lei, din care: 

Guvernul a aprobat plaoanele salariale pentru Proiectul  

In Monitorul Oficial nr. 628 din 9 octombrie 2013 a fost publicata 

tru completarea Hotararii Guvernului nr. 

327/2003 privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile 

salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri 

bugetare, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii 

75/2007 privind aprobarea Planului national de 

dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007–2013. 

incheiat in vederea realizarii proiectului Extreme Light 

NP), finantat de catre Comisia Europeana in baza 

Dezvoltare Regionala, se 

, industriale si academice, pentru 

pilonul romanesc al 

Infrastructurii Europene de Cercetare dedicate Luminii Extreme», inclusiv activitati de 

cercetare si instruire in managementul infrastructurilor de cercetare si al resurselor umane 

rul Educatiei Nationale va initia si 

finanta pentru perioada de derulare a Planului national II subprograme specifice in cadrul 

dezvoltare din 
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Principalele prevederi 

� Se aproba Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

unui plafon de garantare de 

garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite 

in continuare beneficiari, de catre institutiile de credit.

� Acesta este un program multianual

intreprinderilor mici si mijlocii, 

de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

� Programul consta in acordarea intreprinderilor mici si mijlocii a unei linii de credit

capital de lucru garantata de catre stat in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, 

exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare. 

garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M.

prelungirii cu maximum 12 luni, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare 

a prezentei ordonante de urgenta, in vederea rambursarii liniei de credit.

� I.M.M.-urile sunt eligibile

criterii: 

• nu se afla in dificultate

privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in 

dificultate (2004/C 244/02), publicate in Jurnalul Oficial al 

nr. 244 din 1 octombrie 2004;

• nu se afla in litigiu

institutia de credit partenera;

• nu figureaza cu credite

figureaza cu credite de categoria A sau B;

• nu figureaza cu incidente majore

baza de date a Centralei incidentelor de Plati (C.I.P.);

• impotriva lor nu s

85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

• prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale

garantia de stat acordata prin prezentul program, acopera in proportie de cel putin 

100% valoarea finantarii;

• au cel putin 3 ani de la infiintare 

bilanturi contabile in ultimele doua exercitii financiare consecutive

• inregistreaza profit

• nu inregistreaza restante la plata impozitelor

datorate bugetului general consolidat.

� Sumele din linia de credit pot fi utiliz

neputand fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.

 Guvernul a aprobat  Programul de garantare a creditelor pentru 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii

unui plafon de garantare de 2 miliarde lei care are ca obiectiv acordarea de facilitati de 

garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite 

in continuare beneficiari, de catre institutiile de credit. 

program multianual de incurajare si de stimula

intreprinderilor mici si mijlocii, pe o perioada de 36 luni de la intrarea in vigoare a normelor 

de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. 

acordarea intreprinderilor mici si mijlocii a unei linii de credit

pital de lucru garantata de catre stat in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, 

exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare. Valoarea maxima a unui credit 

garantat este de 5.000.000 lei/I.M.M. pe o perioada de maximum 24 luni, cu posibil

prelungirii cu maximum 12 luni, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare 

a prezentei ordonante de urgenta, in vederea rambursarii liniei de credit.

urile sunt eligibile in cadrul programului daca indeplinesc cumulativ urm

nu se afla in dificultate in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei 

privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in 

dificultate (2004/C 244/02), publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 

nr. 244 din 1 octombrie 2004; 

nu se afla in litigiu, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau 

institutia de credit partenera; 

nu figureaza cu credite in baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau 

figureaza cu credite de categoria A sau B; 

nu figureaza cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in 

baza de date a Centralei incidentelor de Plati (C.I.P.); 

a lor nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul prevederilor Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

prezinta institutiei de credit finantatoare garantii colaterale, care, impreuna cu 

stat acordata prin prezentul program, acopera in proportie de cel putin 

100% valoarea finantarii; 

au cel putin 3 ani de la infiintare si au realizat bunuri si/sau servicii si au intocmit 

bilanturi contabile in ultimele doua exercitii financiare consecutive

inregistreaza profit din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat;

nu inregistreaza restante la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume 

datorate bugetului general consolidat. 

Sumele din linia de credit pot fi utilizate numai pentru finantarea capitalului de lucru

neputand fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului.

aprobat  Programul de garantare a creditelor pentru 

intreprinderi mici si mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 631 din 11 octombrie 2013 a fost publicata 

O.U.G. nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor 

pentru intreprinderi mici si mijlocii. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, in limita 

ca obiectiv acordarea de facilitati de 

garantare de catre stat, pentru creditele acordate intreprinderilor mici si mijlocii, denumite 

de incurajare si de stimulare a dezvoltarii 

de la intrarea in vigoare a normelor 

acordarea intreprinderilor mici si mijlocii a unei linii de credit pentru 

pital de lucru garantata de catre stat in procent de maximum 50% din valoarea finantarii, 

Valoarea maxima a unui credit 

pe o perioada de maximum 24 luni, cu posibilitatea 

prelungirii cu maximum 12 luni, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare 

a prezentei ordonante de urgenta, in vederea rambursarii liniei de credit. 

in cadrul programului daca indeplinesc cumulativ urmatoarele 

in sensul pct. 9 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare 

privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in 

Uniunii Europene, seria C 

, in calitate de parati, cu Ministerul Finantelor Publice si/sau 

in baza de date a Centralei Riscurilor de Credit (C.R.C.) sau 

cu cecuri si bilete la ordin in ultimele 12 luni in 

, in temeiul prevederilor Legii nr. 

85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare; 

, care, impreuna cu 

stat acordata prin prezentul program, acopera in proportie de cel putin 

si au realizat bunuri si/sau servicii si au intocmit 

bilanturi contabile in ultimele doua exercitii financiare consecutive incheiate; 

din exploatare in ultimul exercitiu financiar incheiat; 

, taxelor, contributiilor si a altor sume 

ate numai pentru finantarea capitalului de lucru, 

neputand fi utilizate pentru refinantarea altor credite in derulare ale beneficiarului. 

aprobat  Programul de garantare a creditelor pentru 

In Monitorul Oficial nr. 631 din 11 octombrie 2013 a fost publicata 

privind Programul de garantare a creditelor 
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 Principalele prevederi 

� Procedura asigura cadrul si metodologia unitara pentru 

contractarii de imprumuturi de la institutii financiare romanesti/straine

respecta principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica, respectiv: 

nediscriminarea; tratamentul egal; recunoasterea reciproca; tr

proportionalitatea; eficienta utilizarii fondurilor; asumarea raspunderii.

� Contractarea imprumuturilor

procedurii de selectie de oferte.

� In baza unei note de fundamentare

administrare a datoriei publice guvernamentale, precum si de alte considerente strategice 

ale Ministerului Finantelor Publice, 

primari sau doar unui anumit segment

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al INML 

Principalele prevederi 

� Institutul National de Medicina Legala „Prof. Dr. Mina Minovici“ Bucuresti

continuare institut in tot continutul regulamentului de organizare si functionare, este 

institutie sanitara cu caracter public, fiind o unitate cu personalitate juridica de categoria II, 

in subordinea Ministerului Sanatatii.

� Activitatea institutului consta in efectuarea de expertize, examinari, constatari, examene de 

laborator si alte lucrari medico

biologice si corpurilor delicte, in vederea stabilirii adevarului in cauzele privind infractiunile 

contra vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor ori in alte situatii prevazute de 

lege, precum si in efectuarea de expertize medico

� Din punct de vedere administrativ

Sanatatii. 

� Sub raport stiintific si metodologic

este coordonata de Ministerul Sanatatii si de Consiliul Superior de Medicina Legala.

� Competenta teritoriala 

Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, 

Ilfov si Teleorman. 

 MFP a aprobat procedura de selectie de oferte in vederea contractarii 

unui imprumut 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 631 din 11 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1651/2013 al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Procedurii de selectie de oferte in vederea contractarii de 

catre Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut de la institutii 

financiare romanesti/straine. 

rocedura asigura cadrul si metodologia unitara pentru organizarea si 

contractarii de imprumuturi de la institutii financiare romanesti/straine

respecta principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica, respectiv: 

nediscriminarea; tratamentul egal; recunoasterea reciproca; tr

proportionalitatea; eficienta utilizarii fondurilor; asumarea raspunderii. 

Contractarea imprumuturilor se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin aplicarea 

procedurii de selectie de oferte. 

note de fundamentare, in functie de obiectivul prevazut de strategia de 

administrare a datoriei publice guvernamentale, precum si de alte considerente strategice 

ale Ministerului Finantelor Publice, cererea de oferta poate fi adresata doar dealerilor 

primari sau doar unui anumit segment al pietei. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al INML 

„Prof. Dr. Mina Minovici“ 

In Monitorul Oficial nr. 621 din 7 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1090/2013 al ministgrului Sanatatii pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al Institutului Nationa

de Medicina Legala „Prof. Dr. Mina Minovici“ Bucuresti.

 

Institutul National de Medicina Legala „Prof. Dr. Mina Minovici“ Bucuresti

continuare institut in tot continutul regulamentului de organizare si functionare, este 

caracter public, fiind o unitate cu personalitate juridica de categoria II, 

in subordinea Ministerului Sanatatii. 

consta in efectuarea de expertize, examinari, constatari, examene de 

laborator si alte lucrari medico-legale asupra persoanelor in viata, cadavrelor, produselor 

biologice si corpurilor delicte, in vederea stabilirii adevarului in cauzele privind infractiunile 

contra vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor ori in alte situatii prevazute de 

in efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice si de cercetare a filiatiei.

administrativ, activitatea institutului este coordonata de Ministerul 

stiintific si metodologic, activitatea de medicina legala desf

este coordonata de Ministerul Sanatatii si de Consiliul Superior de Medicina Legala.

 a institutului este urmatoarea: municipiul Bucuresti si judetele Arges, 

Brasov, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Tulcea, Valcea, 

MFP a aprobat procedura de selectie de oferte in vederea contractarii 

unui imprumut de la institutii financiare 

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. 631 din 11 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice privind 

aprobarea Procedurii de selectie de oferte in vederea contractarii de 

catre Ministerul Finantelor Publice a unui imprumut de la institutii 

organizarea si desfasurarea 

contractarii de imprumuturi de la institutii financiare romanesti/straine. Procedura 

respecta principiile care stau la baza atribuirii contractului de achizitie publica, respectiv: 

nediscriminarea; tratamentul egal; recunoasterea reciproca; transparenta; 

 

se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin aplicarea 

e de obiectivul prevazut de strategia de 

administrare a datoriei publice guvernamentale, precum si de alte considerente strategice 

poate fi adresata doar dealerilor 

A fost aprobat Regulamentul de organizare si functionare al INML  

In Monitorul Oficial nr. 621 din 7 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministgrului Sanatatii pentru aprobarea 

Regulamentului de organizare si functionare al Institutului National 

de Medicina Legala „Prof. Dr. Mina Minovici“ Bucuresti. 

Institutul National de Medicina Legala „Prof. Dr. Mina Minovici“ Bucuresti, denumit in 

continuare institut in tot continutul regulamentului de organizare si functionare, este 

caracter public, fiind o unitate cu personalitate juridica de categoria II, 

consta in efectuarea de expertize, examinari, constatari, examene de 

ersoanelor in viata, cadavrelor, produselor 

biologice si corpurilor delicte, in vederea stabilirii adevarului in cauzele privind infractiunile 

contra vietii, integritatii corporale si sanatatii persoanelor ori in alte situatii prevazute de 

legale psihiatrice si de cercetare a filiatiei. 

, activitatea institutului este coordonata de Ministerul 

, activitatea de medicina legala desfasurata de institut 

este coordonata de Ministerul Sanatatii si de Consiliul Superior de Medicina Legala. 

a institutului este urmatoarea: municipiul Bucuresti si judetele Arges, 

Ialomita, Prahova, Tulcea, Valcea, 

MFP a aprobat procedura de selectie de oferte in vederea contractarii 
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 Principalele prevederi 

� In limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 

in curs, Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania

aproba acordarea unor 

sociale deosebite. 

� Aprobarea se va face in baza unei 

economico-sociala si de asigurari de sanatate a Consil

din Romania, prin referatul de conformitate si oportunitate.

� In referatul de sustinere

oportunitate, Comisia economico

Colegiului Medicilor din Romania va propune Biroului executiv al Consiliului national al 

Colegiului Medicilor din Romania si suma care sa constituie ajutorul financiar.

Romania a aprobat Directiva privind structurile cu r

Principalele prevederi 

� Directiva stabileste si defineste 

precum si principalele responsabilitati ale acestora la nivel national, in scopul asigurarii 

protectiei corespunzatoare a informatiilor clasificate.

� In cuprinsul prezentei directive, in cazul in care nu se fac precizari suplimentare, prin 

informatii clasificate se 

NATO clasificate, informatii UE clasificate sau informatii clasificate care fac obiectul unor 

tratate, acorduri ori intelegeri internationale la care Romania este parte.

� Protectia informatiilor clasificate stocate, procesate sau transmise in sisteme informatice

de comunicatii si alte sisteme electronice, denumite in continuare SIC, este coordonata la 

nivel national de catre Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (OR

prin intermediul Agentiei de Acreditare de Securitate (AAS), Agentiei de Securitate pentru 

Informatica si Comunicatii (ASIC) si al Agentiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic 

(ADMC). 

 Colegiul Medicilor din Romania a aprobat acordarea unor ajutoare 

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. 621 din 7 octombrie 2013 a fost pu

Decizia nr. 6/2013 a Colegiului Medicilor din Romania pentru 

aprobarea procedurilor si conditiilor privind acordarea unor ajutoare 

medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite.

In limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 

Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania

aproba acordarea unor ajutoare financiare medicilor cu venituri mici ori cu probleme 

Aprobarea se va face in baza unei propuneri de sustinere a cererii facute de catre Comisia 

si de asigurari de sanatate a Consiliului national al Colegiului Medicilor 

din Romania, prin referatul de conformitate si oportunitate. 

referatul de sustinere a cererii si de indeplinire a conditiilor de conformitate si 

oportunitate, Comisia economico-sociala si de asigurari de sanatate a Consiliului national al 

Colegiului Medicilor din Romania va propune Biroului executiv al Consiliului national al 

Colegiului Medicilor din Romania si suma care sa constituie ajutorul financiar.

Romania a aprobat Directiva privind structurile cu responsabilitati in 

domeniul INFOSEC 

In Monitorul Oficial nr. 627 din 9 octombrie 2013 a f

Ordinul nr. 86/2013 al Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei privind structurile cu 

responsabilitati in domeniul INFOSEC – INFOSEC 1.

 

irectiva stabileste si defineste structurile si functiile cu atributii in domeniul INFOSEC

principalele responsabilitati ale acestora la nivel national, in scopul asigurarii 

protectiei corespunzatoare a informatiilor clasificate. 

In cuprinsul prezentei directive, in cazul in care nu se fac precizari suplimentare, prin 

se definesc informatii nationale clasificate secret de stat, informatii 

NATO clasificate, informatii UE clasificate sau informatii clasificate care fac obiectul unor 

tratate, acorduri ori intelegeri internationale la care Romania este parte.

tiilor clasificate stocate, procesate sau transmise in sisteme informatice

de comunicatii si alte sisteme electronice, denumite in continuare SIC, este coordonata la 

nivel national de catre Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (OR

prin intermediul Agentiei de Acreditare de Securitate (AAS), Agentiei de Securitate pentru 

Informatica si Comunicatii (ASIC) si al Agentiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic 

Colegiul Medicilor din Romania a aprobat acordarea unor ajutoare 

medicilor cu venituri mici 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 621 din 7 octombrie 2013 a fost publicata 

a Colegiului Medicilor din Romania pentru 

aprobarea procedurilor si conditiilor privind acordarea unor ajutoare 

medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite. 

In limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul de venituri si cheltuieli al anului 

Biroul executiv al Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania poate 

medicilor cu venituri mici ori cu probleme 

propuneri de sustinere a cererii facute de catre Comisia 

iului national al Colegiului Medicilor 

a cererii si de indeplinire a conditiilor de conformitate si 

Consiliului national al 

Colegiului Medicilor din Romania va propune Biroului executiv al Consiliului national al 

Colegiului Medicilor din Romania si suma care sa constituie ajutorul financiar. 

esponsabilitati in 

In Monitorul Oficial nr. 627 din 9 octombrie 2013 a fost publicat 

al Oficiului Registrului National al Informatiilor 

Secrete de Stat pentru aprobarea Directivei privind structurile cu 

INFOSEC 1. 

structurile si functiile cu atributii in domeniul INFOSEC, 

principalele responsabilitati ale acestora la nivel national, in scopul asigurarii 

In cuprinsul prezentei directive, in cazul in care nu se fac precizari suplimentare, prin 

definesc informatii nationale clasificate secret de stat, informatii 

NATO clasificate, informatii UE clasificate sau informatii clasificate care fac obiectul unor 

tratate, acorduri ori intelegeri internationale la care Romania este parte. 

tiilor clasificate stocate, procesate sau transmise in sisteme informatice, 

de comunicatii si alte sisteme electronice, denumite in continuare SIC, este coordonata la 

nivel national de catre Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat (ORNISS) 

prin intermediul Agentiei de Acreditare de Securitate (AAS), Agentiei de Securitate pentru 

Informatica si Comunicatii (ASIC) si al Agentiei pentru Distribuirea Materialului Criptografic 

Colegiul Medicilor din Romania a aprobat acordarea unor ajutoare 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 69/2000 privind educatia fizica si 

sportul 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 115/2012 privind medierea 

si organizarea profesiei de mediator 

 

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

domeniul sanatatii 

 

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

judiciara internationala in materie penala 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile de utilitati publice 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 381/2009 privind introducerea 

concordatului preventiv si a mandatului ad-hoc 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 57 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

republicata 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

 

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

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 24 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, 

republicata 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 02.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 08.10.2013 

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 08.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 01.10.2013 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul migratiei 

si azilului 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 11.09.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 08.10.2013 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

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

 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 155/2010 – Legea politiei 

locale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 3 din Legea nr. 14/2003 – Legea 

partidelor politice, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul 

liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul 

deputatilor si al senatorilor, republicata 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si 

functionarea institutiei Avocatului Poporului 

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 46/2008 – Codul silvic  

 

Procesul legislativ la Senat 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

� Ultima serie de regiuni pentru inceperea operatiunilor VIS a fost stabilita 
 

In Jurnalul Oficial nr. L268 din 10 octombrie 2013 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a 

Comisiei din 30 septembrie 2013 de stabilire a celei de a treia si ultimei serii de regiuni pentru 

inceperea operatiunilor Sistemului de informatii privind vizele (VIS). 

In conformitate cu Decizia de punere in aplicare 2013/493/UE din 30 septembrie 2013, Regiunile in 

care incepe colectarea si transmiterea datelor catre VIS sunt urmatoarele: 

- a douasprezecea regiune: Costa Rica; El Salvado; Guatemala; Honduras; Nicaragua; Panama;  

- a treisprezecea regiune: Canada; Mexic; Statele Unite;  

- a paisprezecea regiune: Antigua si Barbuda; Bahamas; Barbados; Belize; Cuba; Dominica; 

Republica Dominicana; Grenada; Guyana; Haiti; Jamaica; Saint Kitts si Nevis; Saint Lucia; Saint 

Vincent si Grenadine; Suriname; Trinidad si Tobago; 

- a cincisprezecea regiune: Australia; Fiji; Kiribati; Insulele Marshall; Micronezia; Nauru; Noua 

Zeelanda; Palau; Papua-Noua Guinee; Samoa; Insulele Solomon; Timorul de Est; Tonga; Tuvalu; 

Vanuatu;  

- a saisprezecea regiune: Albania; Bosnia si Hertegovina; fosta Republica iugoslava a Macedoniei 

(FYROM); Kosovo; Muntenegru; Serbia; Turcia; 

- a saptesprezecea regiune: Armenia; Azerbaidjan; Belarus; Georgia; Republica Moldova; Ucraina;  

- a optsprezecea regiune: Rusia;  

- a nouasprezecea regiune: China; Japonia; Mongolia; Coreea de Nord; Coreea de Sud; Taiwan;  

- a douazecea regiune: Bangladesh; Bhutan; India; Maldive; Nepal; Pakistan; Sri Lanka:  

- a douazeci si una regiune: Andorra; Sfantul Scaun; Monaco; San Marino;  

- a douazeci si doua regiune: Irlanda; Regatul Unit;  

- a douazeci si treia regiune: Austria; Belgia; Bulgaria; Croatia; Cipru; Republica Ceha; Danemarca; 

Estonia; Finlanda; Franta; Germania; Grecia; Ungaria; Italia; Islanda; Letonia; Liechtenstein; Lituania; 

Luxemburg; Malta; Țarile de Jos; Norvegia; Polonia; Portugalia; Romania; Slovacia; Slovenia; Spania; 

Suedia; Elvetia. 

 

� Codul vamal al Uniunii a fost stabilit 
 

In Jurnalul Oficial nr. L269 din 3 octombrie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii. 

Se impune efectuarea unui numar de modificari la Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului Vamal Comunitar (Codul Vamal 

Modernizat). Din motive de claritate, ar trebui sa se procedeze la reformarea regulamentului 

mentionat si oportun sa se asigure coerenta acestuia cu TFUE. 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 284 din 28 septembrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

� Banca Centrala Europeana a publicat un anunt de post vacant pentru functia de Presedinte al 

Consiliului de supraveghere - Banca Centrala Europeana (2013/C 290 A/01). 

- sa fie cetateni ai unui stat membru al UE si sa aiba capacitate deplina de exercitiu; 

- sa aiba autoritate si experienta profesionala recunoscute in domeniul financiar-bancar, inclusiv: 

• experienta profesionala semnificativa in domeniul supravegherii financiare sau macropruden-

tiale sau in ambele domenii. Experienta directa in supraveghere sau expunerea la instituirea 

uniunii bancare, sau cunostinte aprofundate cu privire la aceasta, ar constitui un avantaj; 

• experienta semnificativa intr-un post de conducere, care a implicat conducerea si gestionarea cu 

succes a unor echipe alcatuite din personal cu inalta calificare, de preferinta multilingv si 

multicultural. Experienta in prezidarea comisiilor/grupurilor la nivel inalt, de preferinta intr-un 

mediu international, ar constitui un avantaj; 

- sa comunice fluent in limba engleza, sa aiba abilitati de redactare si aptitudini de sustinere de 

prezentari dovedite. Capacitatea de a lucra in cel putin o alta limba oficiala a UE este, de asemenea, 

necesara. Capacitatea de a comunica fluent in alte limbi din cadrul UE ar constitui un avantaj; 

- sa nu fie membri ai Consiliului guvernatorilor BCE. 

 

Candidatii trebuie sa trimita candidaturile prin scrisoare recomandata sau serviciu de curierat privat 

cel tarziu pana la 21 octombrie 2013 (data mentionata de oficiul postal sau de serviciul de curierat 

privat) la urmatoarea adresa: 

 

European Central Bank 

President's office 

Kaiserstraße 29 

60311 Frankfurt 

GERMANY 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  Tratatul 
 

Ministerului 

ratificarea Tratatului privind comertul cu arme conventionale (ATT), 

adoptat la 2 aprilie 2013 si semnat de Romania la 3 iunie 2013

In cadrul notei de fundamentare

Tratatul privind comertul cu arme conventionale (ATT), la sediul ONU din New York, in prima zi a 

deschiderii acestuia spre semnare.

Prevederile ATT se situeaza la un

practica nationala in materie. In evaluarea MAE si a celorlalte institutii romanesti cu competente 

legale in avizarea si aprobarea operatiunilor de export, import si altor operatiuni cu produse 

militare, ATT nu va crea obligatii juridice noi pentru companiile romanesti titulare de licente de 

export produse militare, dar va impune Statelor Parti, deci si Romaniei, dupa intrarea in vigoare, 

elaborarea unui raport anual referitor la operatiunile car

tratatului.  

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

asteptate pe adresa de e-mail: ancex@ancex.ro, pana la data de 11 noiembrie 2013.

Noi masuri privind sotul titularului intreprinderii individuale/

Ministerul 

de urgenta p

activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprin

derile individuale si intreprinderile familiale

Prin proiect se modifica definitiile

introduce o noua definitie pentru sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

 

Se prevede obligatia de a solicita inscrierea in registrul comertului

sotiei/sotului la activitatea desfasurata de intreprinderea individuala/persoana fizica autorizata, pe baza 

declaratiei pe proprie raspundere si a certificatului de casatorie.

 

Incetarea activitatii sotiei/sotului se mentio

declaratiei pe proprie raspundere a titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

 

De asemenea, se mai prevede si 

fizice autorizate de a se asigura in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, precum 

si in sistemul asigurarilor de sanatate si in sistemul asigurarilor pentru somaj

 

� 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 de la publicare

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania.
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Tratatul privind comertul cu arme va fi ratificat

Ministerului Afacerilor Externe a publicat un proiect de lege pentru 

ratificarea Tratatului privind comertul cu arme conventionale (ATT), 

adoptat la 2 aprilie 2013 si semnat de Romania la 3 iunie 2013

cadrul notei de fundamentare se arata ca Romania s-a aflat printre statele care au semnat 

Tratatul privind comertul cu arme conventionale (ATT), la sediul ONU din New York, in prima zi a 

deschiderii acestuia spre semnare. 

Prevederile ATT se situeaza la un nivel redus prin comparatie cu standardele din Romania si cu 

practica nationala in materie. In evaluarea MAE si a celorlalte institutii romanesti cu competente 

legale in avizarea si aprobarea operatiunilor de export, import si altor operatiuni cu produse 

militare, ATT nu va crea obligatii juridice noi pentru companiile romanesti titulare de licente de 

export produse militare, dar va impune Statelor Parti, deci si Romaniei, dupa intrarea in vigoare, 

elaborarea unui raport anual referitor la operatiunile care cad sub incidenta prevederilor 

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

ancex@ancex.ro, pana la data de 11 noiembrie 2013. 

Noi masuri privind sotul titularului intreprinderii individuale/

Ministerul Economiei a publicat pe 11 octombrie un proiect de ordonanta 

de urgenta pentru modificarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea 

activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprin

derile individuale si intreprinderile familiale. 

definitiile pentru intreprinderea individuala si persoana fizica autorizata si se 

introduce o noua definitie pentru sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

obligatia de a solicita inscrierea in registrul comertului a participarii in mod obisnuit a 

sotiei/sotului la activitatea desfasurata de intreprinderea individuala/persoana fizica autorizata, pe baza 

declaratiei pe proprie raspundere si a certificatului de casatorie. 

Incetarea activitatii sotiei/sotului se mentioneaza in registrul comertului in termen de 15 zile, pe baza 

declaratiei pe proprie raspundere a titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate.

De asemenea, se mai prevede si posibilitatea sotiei/sotului titularului intreprinderii indi

in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, precum 

si in sistemul asigurarilor de sanatate si in sistemul asigurarilor pentru somaj.  

persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 

mail: publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

privind comertul cu arme va fi ratificat 

Afacerilor Externe a publicat un proiect de lege pentru 

ratificarea Tratatului privind comertul cu arme conventionale (ATT), 

adoptat la 2 aprilie 2013 si semnat de Romania la 3 iunie 2013. 

a aflat printre statele care au semnat 

Tratatul privind comertul cu arme conventionale (ATT), la sediul ONU din New York, in prima zi a 

nivel redus prin comparatie cu standardele din Romania si cu 

practica nationala in materie. In evaluarea MAE si a celorlalte institutii romanesti cu competente 

legale in avizarea si aprobarea operatiunilor de export, import si altor operatiuni cu produse 

militare, ATT nu va crea obligatii juridice noi pentru companiile romanesti titulare de licente de 

export produse militare, dar va impune Statelor Parti, deci si Romaniei, dupa intrarea in vigoare, 

e cad sub incidenta prevederilor 

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

Noi masuri privind sotul titularului intreprinderii individuale/PFA 

Economiei a publicat pe 11 octombrie un proiect de ordonanta 

entru modificarea O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea 

activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprin-

pentru intreprinderea individuala si persoana fizica autorizata si se 

introduce o noua definitie pentru sotia/sotul titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate. 

a participarii in mod obisnuit a 

sotiei/sotului la activitatea desfasurata de intreprinderea individuala/persoana fizica autorizata, pe baza 

neaza in registrul comertului in termen de 15 zile, pe baza 

declaratiei pe proprie raspundere a titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate. 

posibilitatea sotiei/sotului titularului intreprinderii individuale/persoanei 

in sistemul public de pensii pe baza de contract de asigurare sociala, precum 

persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
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MFP doreste infiintarea unui Comitet National

pentru Supraveghere Macroprudentiala

In cadrul notei de fundamentare

macroprudentiale poate fi incredintata fie unei singure institutii, fie unui consiliu format din 

autoritatile ale caror actiuni au un impact semnificativ asupra stabilitatii financiare la nivel 

national, conform recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic.

 

Proiectul prevede infiintarea unui Comitet National pentru Supraveghere Macroprudent

va avea ca obiectiv fundamental mentinerea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea 

capacitatii sistemului financiar de a rezista la socuri si prin diminuarea acumularii de riscuri 

sistemice.  

 

Atributiile Comitetului: 

� elaborarea strategiei privind politica macroprudentiala;

� analiza informatiilor disponibile si identificarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare;

� identificarea institutiilor de importanta sistemica;

� emiterea de recomandari si avertizari in vederea prevenir

monitorizarea implementarii acestora;

� monitorizarea implementarii recomandarilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic;

� coordonarea gestiunii crizelor financiare

� Propunerile, sugestiile si opiniile 

asteptate pe adresa de e-mail: 

Programul de garantare a creditelor pentru IMM va fi instituit

Ministerul 

ordonanta de urgenta privi

intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii

Prin proiect se instituie un mecanism de garantare

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM, in vederea emiterii de garantii in numele si in contul 

statului, in favoarea institutiilor de credit, care urmeaza sa acorde credite IMM

346/2004, eligibile in cadrul Programului. S

Programului in dorinta scurtarii timpului necesar acordarii finantarilor garantate de stat si implicit crearea unui 

acces mai rapid IMM-urilor la capital de lucru. 

 

Programul tinteste IMM-urile care au un business sustenabil si a caror activitate are un efect multiplicator mai 

mare in economia reala. Mecanismul Programului este similar cu cel al Programului Prima Casa
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doreste infiintarea unui Comitet National

pentru Supraveghere Macroprudentiala 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe 7 octombrie un proiect de 

ordonanta de urgenta privind supravegherea macroprudentiala a 

sistemului financiar national. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca responsabilitatea conducerii politicii 

macroprudentiale poate fi incredintata fie unei singure institutii, fie unui consiliu format din 

autoritatile ale caror actiuni au un impact semnificativ asupra stabilitatii financiare la nivel 

national, conform recomandarii Comitetului European pentru Risc Sistemic. 

Proiectul prevede infiintarea unui Comitet National pentru Supraveghere Macroprudent

va avea ca obiectiv fundamental mentinerea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea 

capacitatii sistemului financiar de a rezista la socuri si prin diminuarea acumularii de riscuri 

ategiei privind politica macroprudentiala; 

analiza informatiilor disponibile si identificarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare;

identificarea institutiilor de importanta sistemica; 

emiterea de recomandari si avertizari in vederea prevenirii sau diminuarii riscurilor si 

monitorizarea implementarii acestora; 

monitorizarea implementarii recomandarilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic;

coordonarea gestiunii crizelor financiare.  

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

mail: ancex@ancex.ro, pana la data de 11 noiembrie 2013.

Programul de garantare a creditelor pentru IMM va fi instituit

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 7 octombrie un proiect de 

ordonanta de urgenta privind Programul de Garantare a Creditelor pentru 

intreprinderi mici si intreprinderi mijlocii. 

se instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul este autorizat sa man

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM, in vederea emiterii de garantii in numele si in contul 

statului, in favoarea institutiilor de credit, care urmeaza sa acorde credite IMM-urilor definite potrivit Legii nr. 

cadrul Programului. S-a urmarit crearea unei flexibilitati mai mari in derularea 

Programului in dorinta scurtarii timpului necesar acordarii finantarilor garantate de stat si implicit crearea unui 

urilor la capital de lucru.  

urile care au un business sustenabil si a caror activitate are un efect multiplicator mai 

mare in economia reala. Mecanismul Programului este similar cu cel al Programului Prima Casa

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

publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 
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doreste infiintarea unui Comitet National 

 

Finantelor Publice a publicat pe 7 octombrie un proiect de 

privind supravegherea macroprudentiala a 

responsabilitatea conducerii politicii 

macroprudentiale poate fi incredintata fie unei singure institutii, fie unui consiliu format din 

autoritatile ale caror actiuni au un impact semnificativ asupra stabilitatii financiare la nivel 

 

Proiectul prevede infiintarea unui Comitet National pentru Supraveghere Macroprudentiala care 

va avea ca obiectiv fundamental mentinerea stabilitatii financiare, inclusiv prin consolidarea 

capacitatii sistemului financiar de a rezista la socuri si prin diminuarea acumularii de riscuri 

analiza informatiilor disponibile si identificarea riscurilor la adresa stabilitatii financiare; 

ii sau diminuarii riscurilor si 

monitorizarea implementarii recomandarilor emise de Comitetul European pentru Risc Sistemic; 

persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

ancex@ancex.ro, pana la data de 11 noiembrie 2013. 

Programul de garantare a creditelor pentru IMM va fi instituit 

Finantelor Publice a publicat pe 7 octombrie un proiect de 

nd Programul de Garantare a Creditelor pentru 

in baza caruia Ministerul este autorizat sa mandateze 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM, in vederea emiterii de garantii in numele si in contul 

urilor definite potrivit Legii nr. 

a urmarit crearea unei flexibilitati mai mari in derularea 

Programului in dorinta scurtarii timpului necesar acordarii finantarilor garantate de stat si implicit crearea unui 

urile care au un business sustenabil si a caror activitate are un efect multiplicator mai 

mare in economia reala. Mecanismul Programului este similar cu cel al Programului Prima Casa. 

interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
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Decrete si sesizari de 

Dintre decretele si sesizarile

Presedintele Romaniei in aceasta perioada

Decrete semnate 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 32/2013 

pentru reglementarea unor masuri financiar

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2013 

pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

judecatorilor si procurorilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2010 privind regle

masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor 

masuri fiscale; 

• Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2013 pe

completarea art. 13 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

Sesizari de neconstitutionalitate

Pe data de 9 octombrie 2013 a fost semnata se

cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene.

In cadrul motivarii se arata, printre altele, ca prevederile legii sunt neconstitutionale deoarece contravin 

dispozitiilor art. 1 alin. (5) si art. 147 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, intrucat 

conserva solutiile legislative constatate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 

784/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 701/2012.

De asemenea, unele prevederi ale legii sunt neconstitutionale deoarece contravin art. 80 alin. (1), 

coroborat cu art. 91 si Art. 148 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, in ceea ce priveste dreptul 

Presedintelui Romaniei, in calitate de sef al 

a emite mandate de reprezentare la Consiliul European, atunci cand considera necesar, fara alte 

conditionari din partea puterii legislative sau executive.

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

 

sesizari de neconstitutionalitate semnate

le de neconstitutionalitate semnate de 

in aceasta perioada mentionam: 

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 32/2013 

pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale; 

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 48/2013 

pentru completarea art. 53 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2010 privind regle

masuri in sistemul de asigurari sociale de sanatate; 

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor 

Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2013 pe

completarea art. 13 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta. 

Sesizari de neconstitutionalitate 

Pe data de 9 octombrie 2013 a fost semnata sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii privind 

cooperarea dintre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene. 

In cadrul motivarii se arata, printre altele, ca prevederile legii sunt neconstitutionale deoarece contravin 

lin. (5) si art. 147 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, intrucat 

conserva solutiile legislative constatate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 

784/2012, publicata in Monitorul Oficial nr. 701/2012. 

De asemenea, unele prevederi ale legii sunt neconstitutionale deoarece contravin art. 80 alin. (1), 

coroborat cu art. 91 si Art. 148 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, in ceea ce priveste dreptul 

Presedintelui Romaniei, in calitate de sef al statului si conducator al politicii externe a statului roman de 

a emite mandate de reprezentare la Consiliul European, atunci cand considera necesar, fara alte 

conditionari din partea puterii legislative sau executive. 

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

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 97/2010 privind reglementarea unor 

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 50/2013 privind reglementarea unor 

Decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2013 pentru modificarea si 

completarea art. 13 din O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale 

sizarea de neconstitutionalitate asupra Legii privind 

In cadrul motivarii se arata, printre altele, ca prevederile legii sunt neconstitutionale deoarece contravin 

lin. (5) si art. 147 alin. (2) si (4) din Constitutia Romaniei, republicata, intrucat 

conserva solutiile legislative constatate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 

De asemenea, unele prevederi ale legii sunt neconstitutionale deoarece contravin art. 80 alin. (1), 

coroborat cu art. 91 si Art. 148 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, in ceea ce priveste dreptul 

statului si conducator al politicii externe a statului roman de 

a emite mandate de reprezentare la Consiliul European, atunci cand considera necesar, fara alte 
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