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reprezinta un instrument de lucru in care este 

lemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 
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Principalele prevederi 

� In cadrul sesiunilor de 

solicitant poate depune si derula in acelasi timp 

«Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 

agriculturii si silviculturii», precum 

imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in 

valoare a mostenirii rurale»

� Un beneficiar poate depune un al doilea proiect

din FEADR, cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat. 

� Prin exceptie, pot depune un al doilea proiect

finaliza primul proiect, 

• schemele de ajutor

• masura 125 «Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si 

adaptarea agriculturii si silvicult

� Durata maxima de executie a investitiilor

din FEADR este de 2 ani de la data incheierii contractului de finantare.

Stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din 

Guvernul a alocat ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate 

de management sume din privatizare

Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management

operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta 

Programul operational sectorial „Mediu“ (

resurselor umane“ (POS DRU

„Dezvoltarea capacitatii administrative“ (

operationale, aferent lunilor octombrie si noiembrie ale anului 2013

platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligib

eligibile rambursabile din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, se aproba 

alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 

820.283,42 mii lei, in echivalent euro

� Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare si utilizate vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de 

catre Comisia Europeana, 
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In Monitorul Oficial nr. 633 din 14 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 779/2013 pentru modificarea si completarea 

224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007

 

In cadrul sesiunilor de depunere de proiecte organizate de grupurile de actiune locala un 

solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte pe masura 125

«Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 

agriculturii si silviculturii», precum si pe masura 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, 

imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in 

aloare a mostenirii rurale». 

Un beneficiar poate depune un al doilea proiect in cadrul aceleiasi masuri cofinantate 

din FEADR, cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat.  

pot depune un al doilea proiect in cadrul aceleiasi masuri, inain

finaliza primul proiect, beneficiarii care aplica pentru: 

schemele de ajutor XS 13/2008, XS 28/2008 si N 578/2009 aferente axei 1

«Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si 

adaptarea agriculturii si silviculturii», aferenta axei 1. 

Durata maxima de executie a investitiilor ce presupun constructii

din FEADR este de 2 ani de la data incheierii contractului de finantare.

Stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din 

Fondul European Agricol 

Guvernul a alocat ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate 

de management sume din privatizare 

In Monitorul Oficial nr. 633 din 14 octombrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 787/2013 privind alocarea temporara, pentru 

lunile octombrie si noiembrie ale anului 2013, a unor sume din 

venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol 

de autoritate de management. 

 

asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management

operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta 

Programul operational sectorial „Mediu“ (POS M), Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

POS DRU), Programul operational regional (POR), Programul operational 

„Dezvoltarea capacitatii administrative“ (PODCA), denumite in continuare programe 

operationale, aferent lunilor octombrie si noiembrie ale anului 2013, in vederea efectuarii 

platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor 

eligibile rambursabile din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, se aproba 

alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 

, in echivalent euro. 

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare si utilizate vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de 

catre Comisia Europeana, pana la data de 10 decembrie 2013. 

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. 633 din 14 octombrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea H.G. nr. 

224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007–2013. 

organizate de grupurile de actiune locala un 

mai multe proiecte pe masura 125 

«Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 

«Renovarea, dezvoltarea satelor, 

imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in 

in cadrul aceleiasi masuri cofinantate 

in cadrul aceleiasi masuri, inainte de a 

aferente axei 1; 

«Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si 

ce presupun constructii-montaj cofinantate 

din FEADR este de 2 ani de la data incheierii contractului de finantare. 

Stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din 

Guvernul a alocat ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate 

In Monitorul Oficial nr. 633 din 14 octombrie 2013 a fost 

privind alocarea temporara, pentru 

lunile octombrie si noiembrie ale anului 2013, a unor sume din 

venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol 

asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele 

operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta – 

), Programul operational sectorial „Dezvoltarea 

R), Programul operational 

), denumite in continuare programe 

, in vederea efectuarii 

catre beneficiari si pentru plata cheltuielilor 

eligibile rambursabile din cererile de plata aferente instrumentelor structurale, se aproba 

alocarea temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare si utilizate vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de 
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- in forme actualizate si consolidate 

 

3 

 

 

       

        

 

 

  
 

 Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor a 

Principalele prevederi 

� Legea reglementeaza: 

• conditiile asigurarii obligatorii

fizice sau juridice;

• raporturile dintre asigurat si asigurator

fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;

• constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare 

impotriva Dezastrelor Naturale

Suma asigurata obligatoriu si conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor

� Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare 

suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat 

de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obl

locuintei, a: 

• 20.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip A;

• 10.000 euro, pentru fiecare locuinta de tip B.

� Primele cuvenite pentru sumele asigurate, 

sunt echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale 

platii, a: 

• 20 euro, pentru

• 10 euro, pentru locuinta de tip 

� Suma asigurata obligatoriu

ordin al presedintelui Autoritatii de 

A.S.F. 

� Criteriile care pot sta la baza modificarii 

legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.

� Incadrarea pe tipuri de locuinte

specifice atat tipului A, cat si tipului B se face in conditiile stabilite prin norme emise de 

A.S.F., dupa criteriul ponderii materialelor de constructie.

� Prin PAD sunt acoperit

oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al 

producerii riscurilor asigurate.

� Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie in form

proprietarul locuintei, prin mijlocirea societatilor de asigurare autorizate sa practice 

riscuri de catastrofa, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si trebuie sa indeplineas

• suma asigurata trebuie sa fie ega

• riscurile asigurate prin contract trebuie sa cuprinda riscurile prevazute 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor a fost republicata

In Monitorul Oficial nr. 635 din 15 octombrie 2013 a fost 

republicata Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a 

locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si 

inundatiilor. 

conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor 

fizice sau juridice; 

raporturile dintre asigurat si asigurator, precum si drepturile si obligatiile 

fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;

constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare 

impotriva Dezastrelor Naturale. 

Suma asigurata obligatoriu si conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor

Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare 

suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat 

de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obl

, pentru fiecare locuinta de tip A; 

, pentru fiecare locuinta de tip B. 

pentru sumele asigurate, denumite in continuare prime obligatorii, 

sunt echivalentul in lei, la cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data efectuarii 

, pentru locuinta de tip A; 

, pentru locuinta de tip B. 

Suma asigurata obligatoriu, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin 

ordin al presedintelui Autoritatii de Supraveghere Financiara, denumita in continuare 

Criteriile care pot sta la baza modificarii se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei 

legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei.

ea pe tipuri de locuinte a locuintelor care prezinta in acelasi timp elemente 

specifice atat tipului A, cat si tipului B se face in conditiile stabilite prin norme emise de 

A.S.F., dupa criteriul ponderii materialelor de constructie. 

Prin PAD sunt acoperite daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta

oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al 

roducerii riscurilor asigurate. 

Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie in forma scrisa intre PAID si 

, prin mijlocirea societatilor de asigurare autorizate sa practice 

riscuri de catastrofa, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si trebuie sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

suma asigurata trebuie sa fie egala cu cea asigurata obligatoriu; 

riscurile asigurate prin contract trebuie sa cuprinda riscurile prevazute 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 635 din 15 octombrie 2013 a fost 

privind asigurarea obligatorie a 

locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si 

a locuintelor aflate in proprietatea persoanelor 

, precum si drepturile si obligatiile 

fiecarei parti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor; 

constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare 

Suma asigurata obligatoriu si conditiile asigurarii obligatorii a locuintelor 

Suma asigurata ce poate fi acordata in temeiul prezentei legi, denumita in continuare 

suma asigurata obligatoriu, este echivalentul in lei, la cursul de schimb valutar comunicat 

de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de asigurare obligatorie a 

denumite in continuare prime obligatorii, 

a Romaniei valabil la data efectuarii 

, precum si prima obligatorie aferenta pot fi modificate prin 

Supraveghere Financiara, denumita in continuare 

se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei 

legi si trebuie sa vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de inlocuire si rata inflatiei. 

a locuintelor care prezinta in acelasi timp elemente 

specifice atat tipului A, cat si tipului B se face in conditiile stabilite prin norme emise de 

e daunele produse constructiilor cu destinatia de locuinta de 

oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al 

a scrisa intre PAID si 

, prin mijlocirea societatilor de asigurare autorizate sa practice 

riscuri de catastrofa, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si 

ca cel putin urmatoarele conditii: 

riscurile asigurate prin contract trebuie sa cuprinda riscurile prevazute anterior. 
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Principalele prevederi: 

� Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de

afacerilor externe, din care 891 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului 

afacerilor externe. 

� Numarul maxim de posturi prevazut pentru 

� Numarul maxim de posturi 

ministrului. Numarul maxim de posturi prevazut pentru 

 MAE a stabilit numarul maxim de posturi din cadrul Ministerului

A fost aprobat Calendarul activi

Principalele prevederi

� In vederea echivalarii pe baza ECTS/SECT

realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu 

ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul 

preuniversitar, conform Metodolo

cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, sesiunea 

2013–2014, ordinea derularii activitatilor este urmatoarea:

• Depunerea si inregistrarea

documentele justificative in vederea echivalarii

• Afisarea listei

conditiile de echivalare pe baza ECTS/SECT

• Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale

resurse umane si retea scolara nationala a situatiei statistice pe specializari a 

cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT

• Completarea dosarelor

• Transmiterea la 

resurse umane si retea scolara nationala a situatiei statistice finale

• Transmiterea dosarelor complete

• Evaluarea dosarelor

initiala si continua a personalului didactic

• Eliberarea atestatelor de echivalare

in invatamantul prescolar si preuniversitar obligatoriu

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

 

In Monitorul Oficial nr. 635 din 15 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 781/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului n

8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor 

Externe 

Numarul maxim de posturi in M.A.E. este de 2.228, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului 

afacerilor externe, din care 891 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului 

Numarul maxim de posturi prevazut pentru serviciul exterior al M.A.E. este de 1.337

Numarul maxim de posturi din centrala M.A.E. este de 891, exclusiv demnitarii si cabinetul 

ministrului. Numarul maxim de posturi prevazut pentru serviciul exterior este de 1.337

MAE a stabilit numarul maxim de posturi din cadrul Ministerului

A fost aprobat Calendarul activitatilor prevazute in Metodologia privind 

echivalarea pe baza ECTS 

In Monitorul Oficial nr. 636 din 15 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 5211/2013 al MEN pentru aprobarea Calendarului 

activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza 

ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata.

rincipalele prevederi 

echivalarii pe baza ECTS/SECT a invatamantului universitar de scurta durata, 

realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu 

ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul 

preuniversitar, conform Metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, 

cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, sesiunea 

2014, ordinea derularii activitatilor este urmatoarea: 

Depunerea si inregistrarea la inspectoratul scolar a dos

documentele justificative in vederea echivalarii; 

Afisarea listei cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc/nu indeplinesc 

conditiile de echivalare pe baza ECTS/SECT; 

Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale – Directia generala 

resurse umane si retea scolara nationala a situatiei statistice pe specializari a 

cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT

Completarea dosarelor cadrelor didactice care nu au dosarele complete

Transmiterea la Ministerul Educatiei Nationale – Directia generala management, 

resurse umane si retea scolara nationala a situatiei statistice finale

Transmiterea dosarelor complete, insotite de observatiile inspectorului scolar

Evaluarea dosarelor la nivelul structurilor universitare care asigura formarea 

initiala si continua a personalului didactic; 

Eliberarea atestatelor de echivalare valabile pentru ocuparea de functii didactice 

in invatamantul prescolar si preuniversitar obligatoriu. 

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. 635 din 15 octombrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 

8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor 

, exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului 

afacerilor externe, din care 891 in centrala M.A.E., exclusiv demnitarii si cabinetul ministrului 

serviciul exterior al M.A.E. este de 1.337. 

, exclusiv demnitarii si cabinetul 

serviciul exterior este de 1.337. 

MAE a stabilit numarul maxim de posturi din cadrul Ministerului 

tatilor prevazute in Metodologia privind 

din 15 octombrie 2013 a fost publicat 

pentru aprobarea Calendarului 

activitatilor prevazute in Metodologia privind echivalarea pe baza 

i universitar de scurta durata. 

a invatamantului universitar de scurta durata, 

realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durata de 3 ani, cu 

ciclul I de studii universitare de licenta, pentru cadrele didactice din invatamantul 

giei aprobate prin Ordinul ministrului educatiei, 

cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, cu modificarile ulterioare, sesiunea 

la inspectoratul scolar a dosarelor cuprinzand 

cuprinzand cadrele didactice care indeplinesc/nu indeplinesc 

Directia generala management, 

resurse umane si retea scolara nationala a situatiei statistice pe specializari a 

cadrelor didactice care au solicitat echivalarea pe baza ECTS/SECT; 

cadrelor didactice care nu au dosarele complete; 

Directia generala management, 

resurse umane si retea scolara nationala a situatiei statistice finale; 

, insotite de observatiile inspectorului scolar; 

or universitare care asigura formarea 

valabile pentru ocuparea de functii didactice 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

 

 

  

 

 

         

Principalele prevederi 

� In domeniul politicilor publice si proiectelor cu finantare externa:

• coordoneaza procesul de planificare

politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale;

• coordoneaza procesul de stabilire a prioritatilor guvernamentale

anual de lucru al Guvernului, in colaborare cu 

conformitate cu Programul de guvernare, Planul national de dezvoltare si cu 

angajamentele internationale asumate de Romania;

• asigura operationalizarea unui sistem de implementare a prioritatilor

unitati de implem

• asigura suportul metodologic necesar ministerelor

ale administratiei publice centrale in procesul de planificare, formulare, 

monitorizare si evaluare a politicilor publice si coordoneaza m

unitatilor de politici publice;

• contribuie la imbunatatirea cadrului de reglementare

implementarea unor politic tip «smart regulation», inclusiv masuri pentru reducerea 

costurilor administrative;

• monitorizeaza implementarea reglementarilor cu privire la evaluarea preliminara 

a impactului documentelor de politici publice

inaintate spre aprobare Guvernului, pentru care emite aviz conform si

puncte de vedere, etc.

Atributiile Cancelariei Prim

Functionarea Biroului central de legatura pentru contactele cu alte state 

membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare

Principalele prevederi 

� La nivelul ANAF, in cadrul 

bugetare – Serviciul de reglementare a recuperarii creantelor bugetare prin colaborare 

interstatala, se organizeaza si functioneaza Biroul central de legatura

responsabil pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la 

recuperare, precum si pentru 

� Pentru a asigura transmiterea si/sau 

informatiilor intre autoritatile competente din Romania si birourile centrale din alte state 

membre, Biroul central de legatura este conectat la reteaua RCC.

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. 637 din 15 octombrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 430/2013 a Prim-Ministrului pentru modificarea art. 3 

pct. VII din Decizia prim-ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea 

atributiilor Cancelariei Primului-Ministru. 

 

In domeniul politicilor publice si proiectelor cu finantare externa: 

procesul de planificare, formulare, monitorizare si evaluare a 

politicilor publice la nivelul administratiei publice centrale; 

coordoneaza procesul de stabilire a prioritatilor guvernamentale

anual de lucru al Guvernului, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, in 

conformitate cu Programul de guvernare, Planul national de dezvoltare si cu 

angajamentele internationale asumate de Romania; 

asigura operationalizarea unui sistem de implementare a prioritatilor

unitati de implementare la nivelul prim-ministrului; 

asigura suportul metodologic necesar ministerelor si altor organe de specialitate 

ale administratiei publice centrale in procesul de planificare, formulare, 

monitorizare si evaluare a politicilor publice si coordoneaza metodologic activitatea 

unitatilor de politici publice; 

contribuie la imbunatatirea cadrului de reglementare prin elaborarea si 

implementarea unor politic tip «smart regulation», inclusiv masuri pentru reducerea 

costurilor administrative; 

implementarea reglementarilor cu privire la evaluarea preliminara 

a impactului documentelor de politici publice si a proiectelor de acte normative 

inaintate spre aprobare Guvernului, pentru care emite aviz conform si

puncte de vedere, etc. 

Atributiile Cancelariei Prim-Ministrului au suferit modoficari

central de legatura pentru contactele cu alte state 

membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare

In Monitorul Oficial nr. 637 din 15 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1642/2013 al MFP privind organizarea si functionarea 

Biroului central de legatura pentru contactele cu alte state 

membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum 

si cu Comisia Europeana. 

, in cadrul Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor 

Serviciul de reglementare a recuperarii creantelor bugetare prin colaborare 

organizeaza si functioneaza Biroul central de legatura

responsabil pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la 

recuperare, precum si pentru contactele cu Comisia Europeana. 

asigura transmiterea si/sau primirea pe cale electronica a documentelor si 

intre autoritatile competente din Romania si birourile centrale din alte state 

membre, Biroul central de legatura este conectat la reteaua RCC. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Monitorul Oficial nr. 637 din 15 octombrie 2013 a fost publicata 

Ministrului pentru modificarea art. 3 

ministrului nr. 105/2013 privind stabilirea 

, formulare, monitorizare si evaluare a 

coordoneaza procesul de stabilire a prioritatilor guvernamentale pe baza Planului 

Ministerul Finantelor Publice, in 

conformitate cu Programul de guvernare, Planul national de dezvoltare si cu 

asigura operationalizarea unui sistem de implementare a prioritatilor si a unei 

si altor organe de specialitate 

ale administratiei publice centrale in procesul de planificare, formulare, 

etodologic activitatea 

prin elaborarea si 

implementarea unor politic tip «smart regulation», inclusiv masuri pentru reducerea 

implementarea reglementarilor cu privire la evaluarea preliminara 

si a proiectelor de acte normative 

inaintate spre aprobare Guvernului, pentru care emite aviz conform si elaboreaza 

Ministrului au suferit modoficari 

central de legatura pentru contactele cu alte state 

membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare 

13 a fost publicat 

privind organizarea si functionarea 

Biroului central de legatura pentru contactele cu alte state 

membre in domeniul asistentei reciproce la recuperare, precum 

Directiei generale de reglementare a colectarii creantelor 

Serviciul de reglementare a recuperarii creantelor bugetare prin colaborare 

organizeaza si functioneaza Biroul central de legatura, care este 

responsabil pentru contactele cu alte state membre in domeniul asistentei reciproce la 

primirea pe cale electronica a documentelor si 

intre autoritatile competente din Romania si birourile centrale din alte state 
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Principalele prevederi 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza cu un numar 

� Finantarea posturilor se asigura in limita bugetului aprobat pentru Inalta Curte de Casatie si 

Justitie prin legile bugetare anuale si de rectificare.

� La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, 

numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 14 septembrie 2012

Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

Principalele prevederi 

� Misiunea asumata de A.N.C.

profesionale continue si dezvoltarea de calificari necesare sustinerii unei resurse umane 

nationale competitive, capabile sa functioneze eficient in societatea actuala si i

comunitate a cunoasterii.

� In conformitate cu legislatia privind formarea profesionala a adultilor si cea privind educatia 

nationala, A.N.C. indeplineste rolul de Punct national de coordonare pentru Cadrul 

european al calificarilor, avand urmatoarele atributii:

• elaboreaza, actualizeaza si implementeaza Cadrul national al calificarilor

Registrul national al calificarilor;

• elaboreaza criteriile si procedurile de evaluare si certificare

competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si 

• elaboreaza si implementeaza programe si proiecte nationale

Uniunii Europene pentru indeplinirea misiunilor sale;

• elaboreaza si aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de 

autorizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si a secretariatelor tehnice ale 

acestora; 

• propune MEN elemente de politici si de strategii nationale

la sistemul national al calificarilor si la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv f

profesionala a adultilor;

• propune spre aprobare MEN tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica

specialitate ale A.N.C., etc.

 A fost stabilit numarul maxim de posturi pentru ICCJ

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 638 din 16 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 791/2013 privind stabilirea numarului maxim de posturi 

pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

de Casatie si Justitie functioneaza cu un numar maxim de 513 posturi

se asigura in limita bugetului aprobat pentru Inalta Curte de Casatie si 

Justitie prin legile bugetare anuale si de rectificare. 

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, H.G. nr. 913/2012

numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 655 din 14 septembrie 2012, se abroga. 

Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari

In Monitorul Oficial nr. 639 din 16 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 780/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea si functionarea 

Autoritatii Nationale pentru Calificari. 

Misiunea asumata de A.N.C. este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formarii 

profesionale continue si dezvoltarea de calificari necesare sustinerii unei resurse umane 

nationale competitive, capabile sa functioneze eficient in societatea actuala si i

cunoasterii. 

In conformitate cu legislatia privind formarea profesionala a adultilor si cea privind educatia 

A.N.C. indeplineste rolul de Punct national de coordonare pentru Cadrul 

, avand urmatoarele atributii: 

za, actualizeaza si implementeaza Cadrul national al calificarilor

Registrul national al calificarilor; 

elaboreaza criteriile si procedurile de evaluare si certificare 

competente profesionale, a evaluatorilor de evaluatori si a evaluatorilor externi;

elaboreaza si implementeaza programe si proiecte nationale, internationale sau ale 

Uniunii Europene pentru indeplinirea misiunilor sale; 

elaboreaza si aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de 

, respectiv a municipiului Bucuresti si a secretariatelor tehnice ale 

propune MEN elemente de politici si de strategii nationale, acte normative referitoare 

la sistemul national al calificarilor si la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv f

profesionala a adultilor; 

propune spre aprobare MEN tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica

specialitate ale A.N.C., etc.  

A fost stabilit numarul maxim de posturi pentru ICCJ

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 638 din 16 octombrie 2013 a fost publicata 

privind stabilirea numarului maxim de posturi 

maxim de 513 posturi. 

se asigura in limita bugetului aprobat pentru Inalta Curte de Casatie si 

H.G. nr. 913/2012 privind stabilirea 

numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de Casatie si Justitie, publicata in Monitorul 

 

Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Calificari 

In Monitorul Oficial nr. 639 din 16 octombrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea si functionarea 

este de asigurare a cadrului general pentru realizarea formarii 

profesionale continue si dezvoltarea de calificari necesare sustinerii unei resurse umane 

nationale competitive, capabile sa functioneze eficient in societatea actuala si intr-o 

In conformitate cu legislatia privind formarea profesionala a adultilor si cea privind educatia 

A.N.C. indeplineste rolul de Punct national de coordonare pentru Cadrul 

za, actualizeaza si implementeaza Cadrul national al calificarilor, precum si 

 a evaluatorilor de 

a evaluatorilor externi; 

, internationale sau ale 

elaboreaza si aproba Regulamentul de organizare si functionare al comisiilor de 

, respectiv a municipiului Bucuresti si a secretariatelor tehnice ale 

, acte normative referitoare 

la sistemul national al calificarilor si la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea 

propune spre aprobare MEN tarifele pentru serviciile de asistenta tehnica si/sau de 

A fost stabilit numarul maxim de posturi pentru ICCJ 
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Principalele prevederi 

� Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile 

bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.

� Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma 

bugetare, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta 

limite maxime care nu pot fi depasite.

� Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament

alte scopuri decat cele aprobate a

� In vederea realizarii actiunilor anuale si multianuale, 

angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget

bugetar respectiv. 

Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi

� Deficitul bugetar calculat conform 

metodologiei europene de catre instit

Principiul unitatii 

� Veniturile si cheltuielile bugetare

utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice.

� Este interzisa elaborarea de acte normative

constituirea de venituri care pot fi 

� In cazul in care, prin acte normative la nivel de lege, se aproba ca institutiile publice sa 

obtina venituri proprii, acestea vor fi considerate 

proprii si subventii acordate de la

si bugetele fondurilor speciale, dupa caz.

Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene

� Cheltuielile bugetare reprezentand contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene 

cuprind in bugetul de stat

� In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 

normative/masuri/politici a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea 

cheltuielilor aprobate prin buget, se va intocmi o 

� In aceasta fisa se inscriu 

trebuie sa aiba in vedere:

• schimbarile anticipate

urmatorii 4 ani; 

• estimari privind esalonarea creditelor bugetare

cazul actiunilor anuale si multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor;

• masurile avute 

de venituri pentru a nu influenta deficitul bugetar.

 Angajarea si utilizarea creditelor de angajament si creditelor bugetare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile 

bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar. 

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, sub forma creditelor de angajament

, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta 

limite maxime care nu pot fi depasite. 

Angajarea cheltuielilor peste creditele de angajament si utilizarea creditelor bugetare in 

alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii.

In vederea realizarii actiunilor anuale si multianuale, ordonatorii de credite incheie 

, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget

calculat conform Sistemului european de conturi 

Deficitul bugetar calculat conform Sistemului european de conturi se raporteaza potrivit 

metodologiei europene de catre institutiile abilitate in acest scop. 

elile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura 

utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice. 

interzisa elaborarea de acte normative prin care se creeaza cadrul legal pentru 

venituri care pot fi utilizate in sistem extrabugetar. 

In cazul in care, prin acte normative la nivel de lege, se aproba ca institutiile publice sa 

obtina venituri proprii, acestea vor fi considerate institutii publice finantate din venituri 

proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurarilor sociale de stat 

fondurilor speciale, dupa caz. 

Contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene 

bugetare reprezentand contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene 

ul de stat, la valoarea stabilita potrivit reglementarilor Uniunii Europene.

In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 

normative/masuri/politici a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea 

bate prin buget, se va intocmi o fisa financiara.  

In aceasta fisa se inscriu efectele financiare asupra bugetului general consolidat

trebuie sa aiba in vedere: 

schimbarile anticipate in veniturile si cheltuielile bugetare pentru anul curent si 

 

estimari privind esalonarea creditelor bugetare si a creditelor de angajament, in 

cazul actiunilor anuale si multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor;

masurile avute in vedere pentru acoperirea majorarii cheltuielilor

de venituri pentru a nu influenta deficitul bugetar. 

utilizarea creditelor de angajament si creditelor bugetare

In Monitorul Oficial nr. 642 din 18 octombrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

500/2002 privind finantele publice. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile 

creditelor de angajament si creditelor 

, in cadrul carora se angajeaza, se ordonanteaza si se efectueaza plati, reprezinta 

si utilizarea creditelor bugetare in 

trag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii. 

ordonatorii de credite incheie 

, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul 

se raporteaza potrivit 

un singur document, pentru a se asigura 

prin care se creeaza cadrul legal pentru 

In cazul in care, prin acte normative la nivel de lege, se aproba ca institutiile publice sa 

institutii publice finantate din venituri 

, de la bugetul asigurarilor sociale de stat 

bugetare reprezentand contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene se 

glementarilor Uniunii Europene. 

In cazurile in care se fac propuneri de elaborare a unor proiecte de acte 

normative/masuri/politici a caror aplicare atrage micsorarea veniturilor sau majorarea 

efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care 

in veniturile si cheltuielile bugetare pentru anul curent si 

si a creditelor de angajament, in 

cazul actiunilor anuale si multianuale care conduc la majorarea cheltuielilor; 

in vedere pentru acoperirea majorarii cheltuielilor sau a minusului 

utilizarea creditelor de angajament si creditelor bugetare 

In Monitorul Oficial nr. 642 din 18 octombrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 
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 Principalele prevederi 

� Orice proiect de act normativ al autoritatilor publice centrale, cu exceptia celor initiate de 

membrii Parlamentului, care priveste A.S.F. si domeniile in care aceasta are atributii, se 

adopta dupa ce in prealabil s

zile de la solicitare. 

� A.S.F. are calitate procesuala activa

adoptate sau actele individuale emise de aceasta

entitatilor reglementate sau pe

mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul 

protejarii intereselor investitorilor, asiguratilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii si 

a stabilitatii financiare. 

� A.S.F. este condusa de un Consiliu format din 9 membri

prim-vicepresedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 

vicepresedinti are atributii specifice corespunzatoare

supraveghere financiara. In hotararea Parlamentului Romaniei de numire a acestora se 

stabileste sectorul de supraveghere financiara pentru care sunt numiti. Ceilalti 4 membri 

sunt membri neexecutivi.

Programul de formare pentru ocuparea unei functii publice 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

Principalele prevederi 

� Se aproba un numar de 

2013 in cadrul Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

� Pentru anul 2013 taxa de participare

• taxa de inscriere la concurs

• taxa de scolarizare

 OUG privind functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a 

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

 

 

In Monitorul Oficial Nr. 643 din 18 octombrie 2013 a foat publicata 

O.U.G. nr. 94/2013 pentru modificarea si completarea 

93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de 

Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in 

Romania. 

Orice proiect de act normativ al autoritatilor publice centrale, cu exceptia celor initiate de 

membrii Parlamentului, care priveste A.S.F. si domeniile in care aceasta are atributii, se 

adopta dupa ce in prealabil s-a solicitat avizul A.S.F. Avizul va fi transmis in termen de 

A.S.F. are calitate procesuala activa si poate interveni in orice proces privind normele 

adoptate sau actele individuale emise de aceasta, precum si in orice proces impotriva 

entitatilor reglementate sau persoanelor care se afla intr-o relatie juridica cu acestea, fie in 

mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul 

protejarii intereselor investitorilor, asiguratilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii si 

 

A.S.F. este condusa de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un presedinte, un 

vicepresedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 

vicepresedinti are atributii specifice corespunzatoare unuia dintre cele 3 sectoare de 

supraveghere financiara. In hotararea Parlamentului Romaniei de numire a acestora se 

stabileste sectorul de supraveghere financiara pentru care sunt numiti. Ceilalti 4 membri 

sunt membri neexecutivi. 

Programul de formare pentru ocuparea unei functii publice 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici

In Monitorul Oficial nr. 638 din 16 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3106/2013 al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare 

si a cuantumului taxei de participare la Programul de formare 

specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare 

categoriei inaltilor functionari publici pentru anul 2013.

 

Se aproba un numar de 100 de locuri, reprezentand cifra anuala de scolarizare pentru anul 

Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici, denumit in continuare Program.

taxa de participare la Program este: 

taxa de inscriere la concurs – 100 lei; 

taxa de scolarizare – 2.000 lei. 

OUG privind functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a 

suferit modificari 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Nr. 643 din 18 octombrie 2013 a foat publicata 

pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 

93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de 

Supraveghere Financiara, precum si pentru modificarea si 

Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in 

Orice proiect de act normativ al autoritatilor publice centrale, cu exceptia celor initiate de 

membrii Parlamentului, care priveste A.S.F. si domeniile in care aceasta are atributii, se 

ransmis in termen de 15 de 

si poate interveni in orice proces privind normele 

, precum si in orice proces impotriva 

o relatie juridica cu acestea, fie in 

mod direct, fie in mod indirect, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul 

protejarii intereselor investitorilor, asiguratilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii si 

, dintre care un presedinte, un 

vicepresedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. Fiecare dintre cei 3 

unuia dintre cele 3 sectoare de 

supraveghere financiara. In hotararea Parlamentului Romaniei de numire a acestora se 

stabileste sectorul de supraveghere financiara pentru care sunt numiti. Ceilalti 4 membri 

Programul de formare pentru ocuparea unei functii publice 

corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici 

In Monitorul Oficial nr. 638 din 16 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice privind aprobarea cifrei anuale de scolarizare 

si a cuantumului taxei de participare la Programul de formare 

specializata pentru ocuparea unei functii publice corespunzatoare 

lor functionari publici pentru anul 2013. 

, reprezentand cifra anuala de scolarizare pentru anul 

Programului de formare specializata pentru ocuparea unei functii publice 

continuare Program. 

OUG privind functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara a 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa privind instituirea sistemului de marcare pentru anumite produse 

petroliere 

 

� Proiect de Lege privind promovarea producerii si utilizarii biocarburantilor si a altor carburanti 

regenerabili pentru transport 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 84/2012 privind unele masuri 

referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice 

 

� Propunere legislativa privind acordarea de ajutor financiar pentru nou nascuti 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 102 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 86 din Legea nr. 80/1995 privind statutul 

cadrelor militare  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 103/2012 pentru aprobarea 

O.G. nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului 

 

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

activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale 

 

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

liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate 

 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile 

publice 

 

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (5) al art. 6 din Legea nr. 61 /1993 privind 

alocația de stat pentru copii 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 08.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 15.10.2013 

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 72/2007 privind stimularea 

incadrarii in munca a elevilor si studentilor 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 08.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 15.10.2013 

 

� Propunere legislativa privind completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 22.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 15.10.2013 

 

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

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 17.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 24.10.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii 

lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 16.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 29.10.2013 

 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 15.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 16.10.2013 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

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

asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii 

imobiliare nr. 7/1996 

 

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

Normele de securitate pentru protectia informatiilor UE clasificate au fost stabilite 

 

In Jurnalul Oficial nr. L274 din 15 octombrie 2013 a fost publicata Decizia Consiliului 2013/488/UE din 

23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protectia informatiilor UE clasificate. 

Decizia stabileste principiile de baza si standardele minime de securitate pentru protectia IUEC. Aceste 

principii de baza si standarde minime de securitate se aplica Consiliului si SGC si sunt respectate de 

statele membre, in conformitate cu actele cu putere de lege si reglementarile nationale ale acestora, 

astfel incat fiecare dintre acestea sa aiba garantia utilizarii unui nivel echivalent de protectie a IUEC. 

 

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.  

 

� Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza urmatoarele concursuri generale: 

 

- EPSO/AD/267/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba germana (DE) 

- EPSO/AD/268/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba letona (LV) 

- EPSO/AD/269/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba neerlandeza (NL) 

- EPSO/AD/270/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba portugheza (PT) 

Puteti obtine informatii suplimentare pe site-ul EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

 

� Serviciul Juridic (SJ) al Comisiei Europene a publicat un anunt de post vacant pentru functia de 

director general adjunct (gradul AD 15) la Bruxelles [art. 29 alin. (2) din Statutul functionarilor]. 

Conditii pentru candidati: 

- sa fie cetateni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene; 

- sa aiba fie un nivel de studii corespunzator unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu 

diploma, atunci cand durata normala a studiilor respective este de cel putin patru ani, fie un nivel 

de studii corespunzator unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu diploma si o 

experienta profesionala relevanta de cel putin un an, atunci cand durata normala a studiilor 

universitare este de cel putin trei ani; 

- sa aiba cel putin 15 ani de experienta profesionala postuniversitara la un nivel la care pot avea 

acces pe baza calificarilor mentionate anterior; cel putin 5 ani din aceasta experienta profesionala 

trebuie sa fi fost dobanditi intr-o functie de conducere la nivel inalt (2) si ar trebui sa aiba 

legatura directa cu un domeniu relevant pentru acest post; 

- sa aiba o cunoastere aprofundata a uneia dintre limbile oficiale ale UE, precum si o cunoastere 

satisfacatoare a unei a doua limbi oficiale; 

- sa nu fi implinit inca varsta standard de pensionare, care pentru functionarii UE corespunde 

sfarsitului lunii in cursul careia persoana in cauza implineste varsta de 65 de ani. 

Data-limita pentru inscrieri: 18 noiembrie 2013, ora 12.00 dupa-amiaza, ora Bruxelles-ului. 
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Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 291 din 5 octombrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 

 

Concursuri europene 
 

� Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie a publicat un anunt de post vacant pentru 

functia de director al Observatorului (OEDT) (Lisabona) (Agent temporar — gradul AD 14). 

Conditii pentru candidati: 

- sa fie cetateni ai unuia dintre statele membre ale UE;  

- sa aiba fie un nivel de studii corespunzator unui ciclu complet de studii universitare absolvite cu 

diploma, atunci cand durata normala a studiilor universitare este de cel putin patru ani; sau un 

nivel de studii corespunzator unui ciclu complet de studii universitare absolvit cu diploma sio 

experienta profesionala adecvata de cel putin un an, in cazul in care durata normala a studiilor 

respective este de cel putin trei ani (aceasta experienta profesionala de un an nu poate fi inclusa 

in calculul numarului de ani de experienta profesionala postuniversitara cerut mai jos);  

- sa aiba cel putin 15 ani de experienta profesionala postuniversitara dobandita dupa obtinerea 

calificarilor mentionate anterior;  

- din cei 15 ani de experienta profesionala, cel putin 5 ani trebuie sa fi fost dobanditi intr-un 

domeniu cu relevanta directa pentru activitatile Observatorului;  

- din cei 15 ani de experienta profesionala, sa aiba cel putin5 ani de experienta profesionala 

dobandita intr-o functie de conducere la nivel inalt;  

- sa cunoasca temeinic una dintre limbile oficiale ale UE si satisfacator o a doua limba;  

- sa isi poata exercita intregul mandat de cinci ani inainte de implinirea varstei de pensionare 

normale.  

Data-limita pentru inscriere este 15 noiembrie 2013. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

 

  

Numarul de membri din Consiliul A.S.F. va fi redus
 

Ministerului Finantelor

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 93/2012 

privind infiintarea, organizarea si functionarea A.S.F., precum si pentru 

modificarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reas

1. Luand in considerare recomandarile FMI si ale CE, se propune reducerea numarului de membri, 

A.S.F. urmand a fi condusa de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un presedinte, un prim

presedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. 

2. In vederea stabilirii unor criterii determinate ale calificarii profesionale minime pe care trebuie 

sa o aiba membrii Consiliului A.S.F., se propune ca, 

litera, lit. a
2
) care sa prevada conditia ca membrii Consiliului A.S.F. sa indeplineasca si conditia de a 

avea „o experienta profesionala in domeniul financiar, al institutiilor de credit si/sau al institutiilor 

financiare nebancare de minimum 9 ani ani de la data

Totodata, se introduc prevederi concrete in ceea ce priveste regimul incompatibilitatilor si al 

conflictului de interese. Astfel, la art. 9, lit. g) se modifica in sensul ca, membrii Consiliului sa nu 

poata fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu membrii Biroului Permanent al 

Parlamentului. Pentru respectarea criteriilor de transparenta institutionala, regimul incompati

bilitatilor si al conflictului de interese stabilit pentru membrii Consi

pentru personalul institutiei.  

� 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 zil

Procedura de incasare si virare a sumelor incasate in numerar

de unitatile administrativ

Ministerul 

Ordin pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de 

stat si bugetele asigur

compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ

precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de infor

matii dintre organele fiscale din cadrul ANAF si organel

unitatilor administrativ

Proiect reglementeaza: 

� modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre, pe de o parte, organele fiscale din 

cadrul ANAF si, pe de alta parte, organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ

acordul cu privire la incasarea impozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati agricole, precum si 

accesoriilor pentru neachitarea la scadenta a acestora, in baza protocolului ce va fi incheiat intre acestea;

� modul de transmitere informatiilor de la organul fiscal com

baza carora acestea din urma vor incasa creantele fiscale in cauza;

� modul de incasare a sumelor reprezentand impozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati 

agricole, precum si accesoriilor pentru neachitarea la scadenta a acestora de catre organele fiscale din cadrul 

unitatilor administrativ-teritoriale si virarea acestora catre unitatile trezoreriei statului;

� modelul protocolului, precum si a listelor si situatiilor care fac obiectul schimbului de informatii dintre cele 

doua autoritatii.  
 

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

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

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

Numarul de membri din Consiliul A.S.F. va fi redus

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe 16 octombrie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 93/2012 

privind infiintarea, organizarea si functionarea A.S.F., precum si pentru 

modificarea Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania.

Luand in considerare recomandarile FMI si ale CE, se propune reducerea numarului de membri, 

A.S.F. urmand a fi condusa de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un presedinte, un prim

presedinte si 3 vicepresedinti, care sunt membri executivi. Ceilalti 4 membri sunt membri neexecutivi.

In vederea stabilirii unor criterii determinate ale calificarii profesionale minime pe care trebuie 

sa o aiba membrii Consiliului A.S.F., se propune ca, la art. 9, dupa lit. a
1
) sa se introduca o noua 

care sa prevada conditia ca membrii Consiliului A.S.F. sa indeplineasca si conditia de a 

avea „o experienta profesionala in domeniul financiar, al institutiilor de credit si/sau al institutiilor 

financiare nebancare de minimum 9 ani ani de la data absolvirii studiilor prevazute la lit. a1).” 

se introduc prevederi concrete in ceea ce priveste regimul incompatibilitatilor si al 

. Astfel, la art. 9, lit. g) se modifica in sensul ca, membrii Consiliului sa nu 

soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu membrii Biroului Permanent al 

Pentru respectarea criteriilor de transparenta institutionala, regimul incompati

bilitatilor si al conflictului de interese stabilit pentru membrii Consiliului A.S.F. a fost reglementat si 

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

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

Procedura de incasare si virare a sumelor incasate in numerar

de unitatile administrativ-teritoriale va fi aprobata

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 15 octombrie un proiect de 

Ordin pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de 

stat si bugetele asigurarilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre 

compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ

precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de infor

matii dintre organele fiscale din cadrul ANAF si organel

unitatilor administrativ-teritoriale. 

modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre, pe de o parte, organele fiscale din 

cadrul ANAF si, pe de alta parte, organele fiscale din cadrul unitatilor administrativ-teritoriale care isi vor da 

mpozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati agricole, precum si 

accesoriilor pentru neachitarea la scadenta a acestora, in baza protocolului ce va fi incheiat intre acestea;

modul de transmitere informatiilor de la organul fiscal competent la unitatea administrativ

baza carora acestea din urma vor incasa creantele fiscale in cauza; 

modul de incasare a sumelor reprezentand impozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati 

r pentru neachitarea la scadenta a acestora de catre organele fiscale din cadrul 

teritoriale si virarea acestora catre unitatile trezoreriei statului;

modelul protocolului, precum si a listelor si situatiilor care fac obiectul schimbului de informatii dintre cele 

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

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

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Numarul de membri din Consiliul A.S.F. va fi redus 

Publice a publicat pe 16 octombrie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 93/2012 

privind infiintarea, organizarea si functionarea A.S.F., precum si pentru 

igurarile in Romania. 

Luand in considerare recomandarile FMI si ale CE, se propune reducerea numarului de membri, 

A.S.F. urmand a fi condusa de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un presedinte, un prim-vice-

Ceilalti 4 membri sunt membri neexecutivi. 

In vederea stabilirii unor criterii determinate ale calificarii profesionale minime pe care trebuie 

) sa se introduca o noua 

care sa prevada conditia ca membrii Consiliului A.S.F. sa indeplineasca si conditia de a 

avea „o experienta profesionala in domeniul financiar, al institutiilor de credit si/sau al institutiilor 

absolvirii studiilor prevazute la lit. a1).”  

se introduc prevederi concrete in ceea ce priveste regimul incompatibilitatilor si al 

. Astfel, la art. 9, lit. g) se modifica in sensul ca, membrii Consiliului sa nu 

soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu membrii Biroului Permanent al 

Pentru respectarea criteriilor de transparenta institutionala, regimul incompati-

liului A.S.F. a fost reglementat si 

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

e de la publicare. 

Procedura de incasare si virare a sumelor incasate in numerar 

teritoriale va fi aprobata 

Finantelor Publice a publicat pe 15 octombrie un proiect de 

Ordin pentru aprobarea Procedurii de incasare si de virare la bugetul de 

arilor sociale a sumelor incasate in numerar de catre 

compartimentele de specialitate ale unitatilor administrativ-teritoriale, 

precum si a modului de colaborare si de realizare a schimbului de infor-

matii dintre organele fiscale din cadrul ANAF si organele fiscale din cadrul 

modul de colaborare si de realizare a schimbului de informatii dintre, pe de o parte, organele fiscale din 

teritoriale care isi vor da 

mpozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati agricole, precum si 

accesoriilor pentru neachitarea la scadenta a acestora, in baza protocolului ce va fi incheiat intre acestea; 

petent la unitatea administrativ-teritoriala in 

modul de incasare a sumelor reprezentand impozitului si contributiilor aferente veniturilor din activitati 

r pentru neachitarea la scadenta a acestora de catre organele fiscale din cadrul 

teritoriale si virarea acestora catre unitatile trezoreriei statului; 

modelul protocolului, precum si a listelor si situatiilor care fac obiectul schimbului de informatii dintre cele 

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



 

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

 

 

  

Decrete semnate 

Dintre decretele semnate de Presedintele

Basescu, in aceasta perioada mentionam:

• 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 

pentru obiectivul convergenta; 

• Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind 

finantele publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 43/2012 pentru modificarea art. 

24028 alin. (1) din O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 98/2006 privind 

supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare s

a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr

conglomerat financiar, a O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a 

Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2012 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2013 privind reglementarea unor 

masuri financiare; 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Aranjamentului stand

dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit pr

autoritatile romane la Bucuresti la 12 septembrie 2013 si aprobata prin Decizia Consiliului directorilor 

executivi al Fondului Monetar International din 27 septembrie 2013.

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

 

semnate in perioada 12-18 octombrie

semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian 

Basescu, in aceasta perioada mentionam: 

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 si utilizarea acestora 

• Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 43/2012 pentru modificarea art. 

O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 98/2006 privind 

supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, 

a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr

conglomerat financiar, a O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a 

privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2012 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale; 

omulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2013 privind reglementarea unor 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Aranjamentului stand

dintre Romania si Fondul Monetar International, convenit prin Scrisoarea de intentie semnata de 

autoritatile romane la Bucuresti la 12 septembrie 2013 si aprobata prin Decizia Consiliului directorilor 

executivi al Fondului Monetar International din 27 septembrie 2013. 

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

• Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 privind 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 43/2012 pentru modificarea art. 

O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 98/2006 privind 

i/sau de reasigurare, 

a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un 

conglomerat financiar, a O.U.G. nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 68/2012 pentru modificarea si 

 

omulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 41/2013 privind reglementarea unor 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Aranjamentului stand-by de tip preventiv 

in Scrisoarea de intentie semnata de 

autoritatile romane la Bucuresti la 12 septembrie 2013 si aprobata prin Decizia Consiliului directorilor 
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