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Principalele prevederi 

� Notarul public, in sensul aplicarii 

• completeaza cererea prin care se solicita prestarea serviciilor de cadastru

si/sau publicitate imobiliara, in conformitate cu regulamentul in vigoare privind 

inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara;

• incaseaza tarifele

de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate, in numele si pe seama 

Agentiei Nationale, pe chitantiere ale acestei institutii sau pe bonuri fiscale 

proprii, in contul biroul

efectuate, prin mijloace electronice de plata, sau orice alte modalitati prevazute 

de lege; 

• la solicitarea beneficiarului, 

de identificare ale A

Pentru aceste tipuri de incasari, factura se elibereaza exclusiv de catre notarul 

public; 

• asigura securitatea si confidentialitatea datelor

• transmite documentatiile catre 

A fost aprobata Metodologia de incasare si virare a tarifelor de 

MFP a adus modificari Instructiunilor de completare a numarului de 

Principalele prevederi 

� Numarul de evidenta a platii

impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, in cazul 

unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a ace

sumelor inscrise in deciziile privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru 

autovehicule, precum si in cazul unei obligatii fiscale inscrise in deciziile de amanare la plata a 

obligatiilor fiscale, emise in temeiul prevederi

contribuabil astfel: 

• prin accesarea programului de asistenta

platii; 

• prin inscrierea numarului de evidenta a platii

obligatiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, in decizia privind stabilirea 

sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, in decizia de amanare la 

plata a obligatiilor fiscale, emisa in temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de 

a Guvernului nr. 50/2013;

• prin solicitarea numarului de evidenta

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

 

In Monitorul Oficial nr. 645 din 21 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1009/2013 al Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Protocolului privind 

Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara.

 

, in sensul aplicarii metodologiei: 

completeaza cererea prin care se solicita prestarea serviciilor de cadastru

si/sau publicitate imobiliara, in conformitate cu regulamentul in vigoare privind 

inscrierea in evidentele de cadastru si carte funciara; 

aza tarifele pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate 

de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate, in numele si pe seama 

Agentiei Nationale, pe chitantiere ale acestei institutii sau pe bonuri fiscale 

proprii, in contul biroului notarial prin ordine de plata ca urmare a viramentelor 

efectuate, prin mijloace electronice de plata, sau orice alte modalitati prevazute 

la solicitarea beneficiarului, pentru tarifele incasate elibereaza factura

de identificare ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

Pentru aceste tipuri de incasari, factura se elibereaza exclusiv de catre notarul 

asigura securitatea si confidentialitatea datelor/documentelor gestionate;

transmite documentatiile catre oficiile teritoriale. 

A fost aprobata Metodologia de incasare si virare a tarifelor de 

publicitate imobiliara 

MFP a adus modificari Instructiunilor de completare a numarului de 

evidenta a platii 

In Monitorul Oficial nr. 646 din 21 octombrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1711/2013 al ministrului Finantelor Publice 

privind modificarea si completarea Instructiunilor de 

completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004.

 

Numarul de evidenta a platii in cazul unei obligatii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de 

impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, in cazul 

unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a ace

sumelor inscrise in deciziile privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru 

autovehicule, precum si in cazul unei obligatii fiscale inscrise in deciziile de amanare la plata a 

obligatiilor fiscale, emise in temeiul prevederilor art. V din O.U.G. nr. 50/2013, se obtine de catre 

prin accesarea programului de asistenta pentru formarea numarului de evidenta a 

prin inscrierea numarului de evidenta a platii mentionat in decizia de impunere privind 

atiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, in decizia privind stabilirea 

sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, in decizia de amanare la 

plata a obligatiilor fiscale, emisa in temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de 

a Guvernului nr. 50/2013; 

prin solicitarea numarului de evidenta a platii la organul fiscal competent.

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. 645 din 21 octombrie 2013 a fost publicat 

al Agentiei Nationale de Cadastru si 

Publicitate Imobiliara pentru aprobarea Protocolului privind 

r de publicitate imobiliara. 

completeaza cererea prin care se solicita prestarea serviciilor de cadastru 

si/sau publicitate imobiliara, in conformitate cu regulamentul in vigoare privind 

pentru cererile avand ca obiect furnizarea serviciilor prestate 

de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate, in numele si pe seama 

Agentiei Nationale, pe chitantiere ale acestei institutii sau pe bonuri fiscale 

ui notarial prin ordine de plata ca urmare a viramentelor 

efectuate, prin mijloace electronice de plata, sau orice alte modalitati prevazute 

pentru tarifele incasate elibereaza factura cu datele 

gentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara. 

Pentru aceste tipuri de incasari, factura se elibereaza exclusiv de catre notarul 

/documentelor gestionate; 

A fost aprobata Metodologia de incasare si virare a tarifelor de 

MFP a adus modificari Instructiunilor de completare a numarului de 

In Monitorul Oficial nr. 646 din 21 octombrie 2013 a fost 

al ministrului Finantelor Publice 

privind modificarea si completarea Instructiunilor de 

completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin 

finantelor publice nr. 1.870/2004. 

in cazul unei obligatii fiscale stabilite suplimentar prin decizie de 

impunere privind obligatiile fiscale suplimentare de plata stabilite de inspectia fiscala, in cazul 

unei amenzi de orice fel stabilite potrivit legii prin documentul de constatare a acesteia, in cazul 

sumelor inscrise in deciziile privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru 

autovehicule, precum si in cazul unei obligatii fiscale inscrise in deciziile de amanare la plata a 

nr. 50/2013, se obtine de catre 

pentru formarea numarului de evidenta a 

mentionat in decizia de impunere privind 

atiile fiscale suplimentare stabilite de inspectia fiscala, in decizia privind stabilirea 

sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule, in decizia de amanare la 

plata a obligatiilor fiscale, emisa in temeiul prevederilor art. V din Ordonanta de urgenta 

a platii la organul fiscal competent. 
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 A fost aprobata procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal 

Principalele prevederi 

� Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare 

compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent.

� Organul fiscal competent

fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de 

impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura 

fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabil

125
1
alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz.

� In sensul prezentei proceduri, prin 

• directorul general al Directiei generale

• seful administratiei judetene

• seful administratiei sectorului

• seful serviciului fiscal municipal

• seful serviciului fiscal orasenesc

• seful biroului fiscal comunal

• seful administratiei fiscale pentru 

generale regionale a finantelor publice Bucuresti;

• seful administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti

generale regionale a finantelor publice Bucuresti.

� In sensul prezentei procedu

fiscal. 

� Dupa inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA

procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile 

inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, si in Registrul 

persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, conform art. 156

din Codul fiscal. 

� Dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA

specialitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor 

impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost 

anulata si aplica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, procedura de radiere,

oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari si/sau din Registrul persoanelor 

impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in cazul persoanelor impozabile care 

figureaza in aceste registre la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal 

cu privire la TVA 

In Monitorul Oficial nr. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3331/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire 

la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare.

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA

catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare 

compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent. 

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are d

fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de 

impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura 

fiscala, pentru persoanele impozabile care nu sunt stabilite in Romania conform art. 

alin. (2) din Codul fiscal, dupa caz. 

In sensul prezentei proceduri, prin conducatorul unitatii fiscale se intelege, dupa caz:

directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

atiei judetene a finantelor publice; 

seful administratiei sectorului a finantelor publice, din municipiul Bucuresti;

seful serviciului fiscal municipal; 

seful serviciului fiscal orasenesc; 

seful biroului fiscal comunal; 

seful administratiei fiscale pentru contribuabili mijlocii din cadrul Directiei 

generale regionale a finantelor publice Bucuresti; 

seful administratiei fiscale pentru contribuabili nerezidenti din cadrul Directiei 

generale regionale a finantelor publice Bucuresti. 

In sensul prezentei proceduri, persoana impozabila este cea definita la art. 127 din Codul 

Dupa inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate 

procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile 

uri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, si in Registrul 

persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, conform art. 156

Dupa anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de 

alitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor 

impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost 

anulata si aplica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, procedura de radiere,

oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari si/sau din Registrul persoanelor 

impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in cazul persoanelor impozabile care 

figureaza in aceste registre la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal 

In Monitorul Oficial nr. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire 

la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare. 

Procedura de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA se aplica de 

catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare 

este organul fiscal in a carui raza teritoriala isi are domiciliul 

fiscal persoana impozabila ori in evidenta caruia aceasta se afla inregistrata ca platitor de 

impozite si taxe sau organul fiscal stabilit potrivit art. 36 alin. (3) din Codul de procedura 

ite in Romania conform art. 

se intelege, dupa caz: 

de administrare a marilor contribuabili; 

a finantelor publice, din municipiul Bucuresti; 

din cadrul Directiei 

din cadrul Directiei 

este cea definita la art. 127 din Codul 

, compartimentul de specialitate 

procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor impozabile 

uri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, si in Registrul 

persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, conform art. 156
3
 alin. (13) 

, compartimentul de 

alitate procedeaza la inscrierea persoanei impozabile in Registrul persoanelor 

impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal, a fost 

anulata si aplica, potrivit reglementarilor legale in vigoare, procedura de radiere, din 

oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari si/sau din Registrul persoanelor 

impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, in cazul persoanelor impozabile care 

figureaza in aceste registre la data anularii inregistrarii in scopuri de TVA. 
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Principalele prevederi: 

� Incepand cu data de 1 noiembrie 2013

disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit 

reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, precum si la depozitele la termen 

constituite de titularii acestora se stabilesc dupa cum urmeaza:

• rata dobanzii la vedere acordata la disponibilitatile pastrate in conturi la Trezoreria 

Statului se stabileste la 

• rata dobanzii acordata la depozitele pe termen de o luna se stabileste la 

• rata dobanzii acordata la depozitele pe t

 Au fost stabilite ratele de dobanzi 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

Principalele prevederi

� Incepand cu perioada de aplicare 

platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:

• 0,76% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;

• 0,39% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;

• 0,16% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Reglementarea unor masuri pentru reducerea 

Principalele prevederi

� Imprumuturile acordate pot fi rambursate anticipat partial/integral

informarii prealabile in scris 

privire la intentia de rambursare formulata de unitatile/subdiviziunile administrativ

teritoriale. 

� Rambursarea anticipata partial/integral a imprumutului

65.01.01 «Decontari i

numele MFP la Trezoreria Operativa Centrala, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX 

codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii/subdiviziunii administrativ

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

 

In Monitorul Oficial nr. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1743/2013 al ministrului Finantelor Publice privind 

stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului.

1 noiembrie 2013, ratele dobanzilor aplicate de Trezoreria Statului

disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit 

reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, precum si la depozitele la termen 

constituite de titularii acestora se stabilesc dupa cum urmeaza: 

rata dobanzii la vedere acordata la disponibilitatile pastrate in conturi la Trezoreria 

Statului se stabileste la 0,25% pe an; 

rata dobanzii acordata la depozitele pe termen de o luna se stabileste la 

rata dobanzii acordata la depozitele pe termen de 3 luni se stabileste la 

Au fost stabilite ratele de dobanzi practicate de Trezoreria Statului

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 648 din 22 octombrie 2013 a fost 

publicata Circulara nr. 31/2013 a BNR privind ratele dobanzilor 

platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de 

aplicare 24 septembrie–23 octombrie 2013. 

rincipalele prevederi 

ncepand cu perioada de aplicare 24 septembrie–23 octombrie 2013

platite la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele: 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;

pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;

pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Reglementarea unor masuri pentru reducerea 

unor arierate din economie 

In Monitorul Oficial nr. 647 din 22 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1722/2013 al MFP privind completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2

nr. 3/2013. 

rincipalele prevederi 

Imprumuturile acordate pot fi rambursate anticipat partial/integral

informarii prealabile in scris MFP – Directia generala de trezorerie si datorie publica cu 

privire la intentia de rambursare formulata de unitatile/subdiviziunile administrativ

Rambursarea anticipata partial/integral a imprumutului se efectueaza in contul 

65.01.01 «Decontari in contul Trezoreriei Centrale – operatiuni proprii», deschis pe 

la Trezoreria Operativa Centrala, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX 

codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii/subdiviziunii administrativ

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. 658 din 25 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice privind 

stabilirea ratelor de dobanzi practicate de Trezoreria Statului. 

ratele dobanzilor aplicate de Trezoreria Statului la 

disponibilitatile pastrate in contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit 

reglementarilor legale in vigoare, sunt purtatoare de dobanzi, precum si la depozitele la termen 

rata dobanzii la vedere acordata la disponibilitatile pastrate in conturi la Trezoreria 

rata dobanzii acordata la depozitele pe termen de o luna se stabileste la 1,00% pe an; 

ermen de 3 luni se stabileste la 1,25% pe an. 

practicate de Trezoreria Statului 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 648 din 22 octombrie 2013 a fost 

a BNR privind ratele dobanzilor 

platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de 

23 octombrie 2013, ratele dobanzilor 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei; 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 

Reglementarea unor masuri pentru reducerea  

ficial nr. 647 din 22 octombrie 2013 a fost publicat 

privind completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2–5 din O.U.G. 

Imprumuturile acordate pot fi rambursate anticipat partial/integral, cu conditia 

Directia generala de trezorerie si datorie publica cu 

privire la intentia de rambursare formulata de unitatile/subdiviziunile administrativ-

se efectueaza in contul 

operatiuni proprii», deschis pe 

la Trezoreria Operativa Centrala, cod IBAN RO24TREZ999650101XXXXXXX 

codificat cu codul de identificare fiscala al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 
� Persoanele fizice care datoreaza impozit si contributii

agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadenta a acestora, denumite in 

continuare obligatii fiscale, pot efectua plata acestor obligatii fiscale si la 

compartimentele de specialitate ale unitatii administr

localitatii in care isi au domiciliul fiscal, in numerar, daca sunt indeplinite cumulativ 

urmatoarele conditii: 

• in localitatea unde isi au domiciliul fiscal

• intre unitatea 

regionala a finantelor publice in a carei raza se afla localitatea, prin directorul 

general sau imputernicitul acestuia, s

potrivit modelului prevazut in ane

prezenta procedura.

� Prin protocol se stabilesc:

• acordul unitatii administrativ

fiscale; 

• modalitatea de comunicare a informatiilor

specialitate al unitatii administrativ

subordinea ANAF

• orice alte masuri de colaborare

aplicarea art. I si III din 

fiscal-bugetare.

A fost aprobata Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat a 

Programarea bugetara a fondurilor aferente grantului si a contributiei 

Principalele prevederi 

� Sumele reprezentand contravaloarea grantului si contributia 

fiecare program se cuprind la nivel de credite de angajament si credite bugetare, conform 

prevederilor art. 18 din 

externe nerambursabile aferente 

European 2009–2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009

modificari si completari prin Legea nr. 242/2013 

metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget.

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. 648 din 22 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1714/3246/2013 al MFP si al MDRAP 

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

teritoriale. 

 
Persoanele fizice care datoreaza impozit si contributii aferente veniturilor din activitati 

agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadenta a acestora, denumite in 

continuare obligatii fiscale, pot efectua plata acestor obligatii fiscale si la 

compartimentele de specialitate ale unitatii administrativ-teritoriale corespunzatoare 

localitatii in care isi au domiciliul fiscal, in numerar, daca sunt indeplinite cumulativ 

 

in localitatea unde isi au domiciliul fiscal nu exista o unitate teritoriala a 

intre unitatea administrativ-teritoriala, prin primar, si directia generala 

regionala a finantelor publice in a carei raza se afla localitatea, prin directorul 

general sau imputernicitul acestuia, s-a incheiat un protocol in acest scop, 

potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din 

prezenta procedura. 

Prin protocol se stabilesc: 

acordul unitatii administrativ-teritoriale cu privire la incasarea obligatiilor 

modalitatea de comunicare a informatiilor intre compartimentul de 

al unitatii administrativ-teritoriale si organul fiscal competent din 

ANAF referitoare la obligatiile fiscale; 

orice alte masuri de colaborare pe care partile le considera necesare pentru 

aplicarea art. I si III din O.G. nr. 28/2013 privind reglementarea unor masuri 

bugetare. 

fost aprobata Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat a 

sumelor incasate in numerar 

Programarea bugetara a fondurilor aferente grantului si a contributiei 

publice nationale 

In Monitorul Oficial nr. 649 din 22 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1683/659/2013 al MFP si al ministrului Fondurilor 

Europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor O.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a 

fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului 

financiar al Spatiului Economic European 2009–2014.

contravaloarea grantului si contributia nationala publica

fiecare program se cuprind la nivel de credite de angajament si credite bugetare, conform 

prevederilor art. 18 din O.U.G. nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor 

externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic 

si Mecanismului financiar norvegian 2009–2014, aprobata cu 

letari prin Legea nr. 242/2013 in formularul bugetar stabilit prin 

metodologia pentru elaborarea proiectului anual de buget. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 648 din 22 octombrie 2013 a fost publicat 

 pentru aprobarea 

Procedurii de incasare si de virare la bugetul de stat si bugetele 

iale a sumelor incasate in numerar de catre 

ilor administrativ-

aferente veniturilor din activitati 

agricole, precum si accesorii pentru neachitarea la scadenta a acestora, denumite in 

continuare obligatii fiscale, pot efectua plata acestor obligatii fiscale si la 

teritoriale corespunzatoare 

localitatii in care isi au domiciliul fiscal, in numerar, daca sunt indeplinite cumulativ 

nu exista o unitate teritoriala a ANAF; 

, prin primar, si directia generala 

regionala a finantelor publice in a carei raza se afla localitatea, prin directorul 

a incheiat un protocol in acest scop, 

xa nr. 1, care face parte integranta din 

cu privire la incasarea obligatiilor 

intre compartimentul de 

teritoriale si organul fiscal competent din 

pe care partile le considera necesare pentru 

lementarea unor masuri 

fost aprobata Procedura de incasare si de virare la bugetul de stat a 

Programarea bugetara a fondurilor aferente grantului si a contributiei 

orul Oficial nr. 649 din 22 octombrie 2013 a fost publicat 

si al ministrului Fondurilor 

Europene pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a 

or externe nerambursabile aferente Mecanismului 

2014. 

nationala publica pentru 

fiecare program se cuprind la nivel de credite de angajament si credite bugetare, conform 

nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor 

r al Spatiului Economic 

2014, aprobata cu 

in formularul bugetar stabilit prin 
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Principalele prevederi 

� Constatarile, concluziile si propunerile Comisiei

de lege, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, in calitate de

sesizata, pana la 10 noiembrie 2013

A fost aprobata procedura simplificata aplicata de beneficiarii priva

cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

Principalele prevederi 

� Procedura descrie principiile si etapele minime pe care trebuie sa le parcurga beneficiarii 

privati care achizitioneaza 

instrumente structurale, obiectivul „Convergenta“, si in cadrul mecanismelor financiare SEE 

si norvegian. 

� Beneficiarii privati care achizitioneaza servicii sau lucrari

urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

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

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu 

ulterioare, (O.U.G. nr. 34/2006), daca sunt indeplinite cumulativ conditiile art. 9 lit. c) si c1).

� Daca valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, depaseste pragurile valorice

19 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci

la cap. VII, respectiv: 

• in cazul contractelor de furnizare

fara sa existe o limita valorica superioara de la care sa se aplice dispozitiile O.

34/2006; 

• in cazul contractelor de servicii si lucrari

simplificata daca nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c) si c1) 

din actul normativ citat mai sus.

 Comisia speciala pentru 

Montana isi va prezenta raportul pana la data de 10 noiembrie 2013

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 650 din 22 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 58/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea 

art. 8 alin. (1) din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 56/2013 

privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor 

si Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele masuri 

aferente exploatarii minereurilor auro-argentifere din perimetrul

Rosia Montana. 

Constatarile, concluziile si propunerile Comisiei fac obiectul raportului asupra proiectului 

de lege, care va fi depus la Biroul permanent al Senatului, in calitate de

10 noiembrie 2013. 

A fost aprobata procedura simplificata aplicata de beneficiarii priva

cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale

In Monitorul Oficial nr. 650 din 22 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1120/2013 al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in 

cadrul proiectelor finantate din instrumente structura

„Convergenta“, precum si in cadrul proiectelor finantate prin 

mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea 

contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. 

principiile si etapele minime pe care trebuie sa le parcurga beneficiarii 

care achizitioneaza produse, servicii sau lucrari in cadrul proiectelor finantate din 

instrumente structurale, obiectivul „Convergenta“, si in cadrul mecanismelor financiare SEE 

Beneficiarii privati care achizitioneaza servicii sau lucrari aplica prevederile Ord

urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

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

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile 

ulterioare, (O.U.G. nr. 34/2006), daca sunt indeplinite cumulativ conditiile art. 9 lit. c) si c1).

valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, depaseste pragurile valorice

19 din O.U.G. nr. 34/2006, atunci beneficiarii privati aplica procedura simplificata prevazuta 

in cazul contractelor de furnizare, beneficiarii privati aplica procedura simplificata 

fara sa existe o limita valorica superioara de la care sa se aplice dispozitiile O.

in cazul contractelor de servicii si lucrari beneficiarii privati aplica procedura 

simplificata daca nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c) si c1) 

din actul normativ citat mai sus. 

Comisia speciala pentru avizarea Proiectului de lege privind Rosia 

Montana isi va prezenta raportul pana la data de 10 noiembrie 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. 650 din 22 octombrie 2013 a fost publicata 

a Parlamentului Romaniei pentru modificarea 

art. 8 alin. (1) din Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 56/2013 

privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor 

si Senatului pentru avizarea Proiectului de lege privind unele masuri 

argentifere din perimetrul 

fac obiectul raportului asupra proiectului 

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

A fost aprobata procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in 

cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale 

In Monitorul Oficial nr. 650 din 22 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Fondurilor Europene privind 

aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in 

cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul 

„Convergenta“, precum si in cadrul proiectelor finantate prin 

mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea 

principiile si etapele minime pe care trebuie sa le parcurga beneficiarii 

produse, servicii sau lucrari in cadrul proiectelor finantate din 

instrumente structurale, obiectivul „Convergenta“, si in cadrul mecanismelor financiare SEE 

aplica prevederile Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a 

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

modificarile si completarile 

ulterioare, (O.U.G. nr. 34/2006), daca sunt indeplinite cumulativ conditiile art. 9 lit. c) si c1). 

valoarea estimata a achizitiei, fara TVA, depaseste pragurile valorice prevazute de art. 

beneficiarii privati aplica procedura simplificata prevazuta 

, beneficiarii privati aplica procedura simplificata 

fara sa existe o limita valorica superioara de la care sa se aplice dispozitiile O.U.G. nr. 

beneficiarii privati aplica procedura 

simplificata daca nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 9 lit. c) si c1) 

avizarea Proiectului de lege privind Rosia 

Montana isi va prezenta raportul pana la data de 10 noiembrie 2013 
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Principalele prevederi 

� Activitatile unui grup se desfasoara in principal in sectorul financiar

totalul activului bilantier al entitatilor reglementate si al celor nereglementate din sectorul 

financiar, din cadrul grupului, si totalul activului bilantier al grupului in ansamblul sau 

depaseste 40%. 

� Activitatile din diferite sectoare financiare

financiar, media aritmetica intre raportul dintre totalu

financiar si totalul activului bilantier al entitatilor din sectorul financiar din cadrul grupului si 

raportul dintre cerintele de solvabilitate ale aceluiasi sector financiar si totalul cerintelor de 

solvabilitate ale entitatilor din sectorul financiar din

� Societatile de administrare a investitiilor 

grupului. Daca nu apartin exclusiv de un singur sector din cadrul grupului

in considerare in cadrul celui mai putin important sector financiar.

� Administratorii de fonduri de investitii alternative

cadrul grupului. Daca nu apartin exclusiv de un singur sector din cadrul grupului

vor lua in considerare in cadrul celui mai pu

� Activitatile intersectoriale se prezuma

activului bilantier al sectorului financiar cel mai putin important din grup depaseste 

echivalentul in lei a 6 miliarde euro.

� In cazul in care grupul nu atinge pragul prevazut la art. 3 alin. (2), 

relevante pot decide, de comun acord, sa nu considere grupul un conglomerat financiar

sa nu aplice prevederile referitoare

mecanismele de control intern si la procesele de administrare a riscurilor, daca ele apreciaza 

ca includerea grupului in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare ori ca aplicarea unor 

astfel de prevederi nu este necesara sau nu ar fi corespunzatoare ori ar genera confuzie in 

raport cu obiectivele supravegherii suplimentare.

� In cazul in care grupul atinge pragul prevazut la art. 3 alin. (2), 

putin important din grup nu depaseste echivalentul in lei a 6 miliarde euro

competente relevante pot decide, de comun acord, sa nu considere grupul un conglomerat 

financiar si sa nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzactiile 

intragrup sau la mecanismele de control intern si la procesele de administrare a riscurilor, 

daca ele apreciaza ca includerea grupului in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare 

ori ca aplicarea unor astfel de prevederi nu este necesara sau nu ar fi corespunz

genera confuzie in raport cu obiectivele supravegherii

� Deciziile luate in conformitate cu prezentul articol 

competente implicate si sunt facute publice, mai 

 OUG privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Activitatile unui grup se desfasoara in principal in sectorul financiar, daca raportul dintre 

totalul activului bilantier al entitatilor reglementate si al celor nereglementate din sectorul 

financiar, din cadrul grupului, si totalul activului bilantier al grupului in ansamblul sau 

Activitatile din diferite sectoare financiare sunt semnificative daca, pentru fiecare sector 

financiar, media aritmetica intre raportul dintre totalul activului bilantier al acelui sector 

financiar si totalul activului bilantier al entitatilor din sectorul financiar din cadrul grupului si 

raportul dintre cerintele de solvabilitate ale aceluiasi sector financiar si totalul cerintelor de 

e entitatilor din sectorul financiar din cadrul grupului depaseste 10%.

Societatile de administrare a investitiilor se adauga la sectorul de care apartin in cadrul 

Daca nu apartin exclusiv de un singur sector din cadrul grupului

in considerare in cadrul celui mai putin important sector financiar. 

Administratorii de fonduri de investitii alternative se adauga la sectorul de care apartin in 

Daca nu apartin exclusiv de un singur sector din cadrul grupului

vor lua in considerare in cadrul celui mai putin important sector financiar.

Activitatile intersectoriale se prezuma, de asemenea, a fi semnificative

activului bilantier al sectorului financiar cel mai putin important din grup depaseste 

ivalentul in lei a 6 miliarde euro. 

In cazul in care grupul nu atinge pragul prevazut la art. 3 alin. (2), autoritatile competente 

relevante pot decide, de comun acord, sa nu considere grupul un conglomerat financiar

sa nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzactiile intragrup sau la 

mecanismele de control intern si la procesele de administrare a riscurilor, daca ele apreciaza 

ca includerea grupului in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare ori ca aplicarea unor 

de prevederi nu este necesara sau nu ar fi corespunzatoare ori ar genera confuzie in 

raport cu obiectivele supravegherii suplimentare. 

In cazul in care grupul atinge pragul prevazut la art. 3 alin. (2), dar sectorul financiar cel mai 

up nu depaseste echivalentul in lei a 6 miliarde euro

competente relevante pot decide, de comun acord, sa nu considere grupul un conglomerat 

financiar si sa nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzactiile 

sau la mecanismele de control intern si la procesele de administrare a riscurilor, 

daca ele apreciaza ca includerea grupului in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare 

ori ca aplicarea unor astfel de prevederi nu este necesara sau nu ar fi corespunz

genera confuzie in raport cu obiectivele supravegherii suplimentare. 

luate in conformitate cu prezentul articol sunt notificate celorlalte autoritati 

si sunt facute publice, mai putin in situatii exceptionale.

OUG privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit

 a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 656 din 25 octombrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 272/2013 pentru modificarea si completarea 

98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, 

a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a s

servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a 

investitiilor dintr-un conglomerat financiar, a O.U.G.

privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Legii nr. 

32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea 

asigurarilor. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

, daca raportul dintre 

totalul activului bilantier al entitatilor reglementate si al celor nereglementate din sectorul 

financiar, din cadrul grupului, si totalul activului bilantier al grupului in ansamblul sau 

sunt semnificative daca, pentru fiecare sector 

l activului bilantier al acelui sector 

financiar si totalul activului bilantier al entitatilor din sectorul financiar din cadrul grupului si 

raportul dintre cerintele de solvabilitate ale aceluiasi sector financiar si totalul cerintelor de 

cadrul grupului depaseste 10%. 

se adauga la sectorul de care apartin in cadrul 

Daca nu apartin exclusiv de un singur sector din cadrul grupului, atunci se vor lua 

se adauga la sectorul de care apartin in 

Daca nu apartin exclusiv de un singur sector din cadrul grupului, atunci se 

tin important sector financiar. 

a fi semnificative, daca totalul 

activului bilantier al sectorului financiar cel mai putin important din grup depaseste 

autoritatile competente 

relevante pot decide, de comun acord, sa nu considere grupul un conglomerat financiar si 

la concentrarea riscurilor, tranzactiile intragrup sau la 

mecanismele de control intern si la procesele de administrare a riscurilor, daca ele apreciaza 

ca includerea grupului in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare ori ca aplicarea unor 

de prevederi nu este necesara sau nu ar fi corespunzatoare ori ar genera confuzie in 

dar sectorul financiar cel mai 

up nu depaseste echivalentul in lei a 6 miliarde euro, autoritatile 

competente relevante pot decide, de comun acord, sa nu considere grupul un conglomerat 

financiar si sa nu aplice prevederile referitoare la concentrarea riscurilor, tranzactiile 

sau la mecanismele de control intern si la procesele de administrare a riscurilor, 

daca ele apreciaza ca includerea grupului in sfera de aplicare a supravegherii suplimentare 

ori ca aplicarea unor astfel de prevederi nu este necesara sau nu ar fi corespunzatoare ori ar 

sunt notificate celorlalte autoritati 

putin in situatii exceptionale. 

OUG privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit 

In Monitorul Oficial nr. 656 din 25 octombrie 2013 a fost publicata 

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 

O.U.G. nr. 99/2006 

privind institutiile de credit si adecvarea capitalului si a Legii nr. 

igurare si supravegherea 
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 Principalele prevederi 

� Mandatul membrilor Consiliului

� Preluarea mandatului se finalizeaza prin semnarea documentelor de catre fiecare membru 

al Consiliului, prin care acestia fac dovada ca au luat cunostinta de si se angajeaza sa 

respecte Codul de etica al membrilor Consiliului de mediere si Regulamentul privind 

Normele de organizare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal in conformitate cu legislatia in vigoare si regl

� Lucrarile Consiliului sunt pregatite de o comisie cu activitate permanenta, denumita in 

continuare Comisia permanenta, formata din 5 membri desemnati de Consiliu dintre 

membrii sai pentru o perioada de 2 ani.

� Presedintele si vicepresedintele sunt membri de drept

Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practic

Principalele prevederi 

� Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica

psihologi, se realizeaza printr

profesionale si a etichetelor de tip timbru, denumite in

� Registrele si timbrele profesionale

pot fi lasate in paza juridica a altor persoane.

� Evidenta si securizarea activitatii profesionale

stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu.

� Actele profesionale materiale, contractele de prestari de servicii psihologice

corespondenta psihologilor se semneaza de catre acestia si se certifica prin utilizarea 

parafelor profesionale si a stampilelor formelor independente de exercitare a profesiei de 

psiholog. 

� Activitatile psihologice furnizate de catre psihologii salariati

personalul institutiei angajatoare sau pentru persoanele institutionalizate la entitatea 

angajatoare sunt evidentiate in registrul profesional cu respectarea standardelor 

in serviciile psihologice referitoare la normele de examinare psihologica.

� Activitatile de consiliere psihologica

evidentiaza numai prin inscriere in registrele profesionale.

 Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 4346/2013 a Consiliul de Mediere privind modificarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de 

mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Mandatul membrilor Consiliului este de 4 ani si incepe la data preluarii acestuia

se finalizeaza prin semnarea documentelor de catre fiecare membru 

al Consiliului, prin care acestia fac dovada ca au luat cunostinta de si se angajeaza sa 

respecte Codul de etica al membrilor Consiliului de mediere si Regulamentul privind 

izare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal in conformitate cu legislatia in vigoare si reglementarile in domeniul medierii.

sunt pregatite de o comisie cu activitate permanenta, denumita in 

re Comisia permanenta, formata din 5 membri desemnati de Consiliu dintre 

membrii sai pentru o perioada de 2 ani. 

Presedintele si vicepresedintele sunt membri de drept ai Comisiei permanente.

Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practic

In Monitorul Oficial nr. 654 din 24 octombrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 3/2013 a Colegiului Psihologilor din Romania privind 

evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica.

 

Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica, denumiti in continuare 

realizeaza printr-un sistem mixt de evidenta, prin utili

si a etichetelor de tip timbru, denumite in continuare timbre profesionale

Registrele si timbrele profesionale nu pot fi instrainate de catre psihologi in niciun fel si

pot fi lasate in paza juridica a altor persoane. 

Evidenta si securizarea activitatii profesionale a psihologilor este obligatorie, in conditiile 

stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu.

materiale, contractele de prestari de servicii psihologice

corespondenta psihologilor se semneaza de catre acestia si se certifica prin utilizarea 

parafelor profesionale si a stampilelor formelor independente de exercitare a profesiei de 

itatile psihologice furnizate de catre psihologii salariati/numiti in functie pentru 

personalul institutiei angajatoare sau pentru persoanele institutionalizate la entitatea 

angajatoare sunt evidentiate in registrul profesional cu respectarea standardelor 

in serviciile psihologice referitoare la normele de examinare psihologica.

Activitatile de consiliere psihologica, inclusiv consiliere logopedica, si de psihoterapie se 

evidentiaza numai prin inscriere in registrele profesionale. 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere

 a fost modificat 
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In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicata 

a Consiliul de Mediere privind modificarea 

Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de 

mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007. 

preluarii acestuia.  

se finalizeaza prin semnarea documentelor de catre fiecare membru 

al Consiliului, prin care acestia fac dovada ca au luat cunostinta de si se angajeaza sa 

respecte Codul de etica al membrilor Consiliului de mediere si Regulamentul privind 

izare a Consiliului de mediere pentru prelucrarea datelor cu caracter 

ementarile in domeniul medierii. 

sunt pregatite de o comisie cu activitate permanenta, denumita in 

re Comisia permanenta, formata din 5 membri desemnati de Consiliu dintre 

ai Comisiei permanente. 

Evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica 

l Oficial nr. 654 din 24 octombrie 2013 a fost publicata 

a Colegiului Psihologilor din Romania privind 

evidenta profesionala a psihologilor cu drept de libera practica. 

, denumiti in continuare 

un sistem mixt de evidenta, prin utilizarea registrelor 

continuare timbre profesionale. 

nu pot fi instrainate de catre psihologi in niciun fel si nu 

a psihologilor este obligatorie, in conditiile 

stabilite de catre Colegiul Psihologilor din Romania, denumit in continuare Colegiu. 

materiale, contractele de prestari de servicii psihologice si 

corespondenta psihologilor se semneaza de catre acestia si se certifica prin utilizarea 

parafelor profesionale si a stampilelor formelor independente de exercitare a profesiei de 

/numiti in functie pentru 

personalul institutiei angajatoare sau pentru persoanele institutionalizate la entitatea 

angajatoare sunt evidentiate in registrul profesional cu respectarea standardelor de calitate 

in serviciile psihologice referitoare la normele de examinare psihologica. 

, inclusiv consiliere logopedica, si de psihoterapie se 

Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de mediere 
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Principalele prevederi 

� Pentru semestrul II al anului 2013, 

tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 

142/1998 privind acordarea tichetelor de masa 

Din luna noiembrie tichetele de cresa vor fi in valoare de 430 lei

Principalele prevederi 

� Pentru semestrul II al anului 2013, 

se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din 

Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea 

tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprob

ulterioare, este de 430 lei

 Incepand cu luna noiembrie valoarea unui tichet de masa 

Atribuirea contractelor de prestari de servicii de catre ANT pentru 

evenimentele de promovare turistica

Principalele prevederi

� Atribuirea contractelor de prestari de servicii finantate din FEDR

respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor 

si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor 

de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de int

potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii 

Romaniei ca destinatie turistica“.

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. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2209/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii nominale 

indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2013.

Pentru semestrul II al anului 2013, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui 

tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 

d acordarea tichetelor de masa este de 9,35 lei. 

Din luna noiembrie tichetele de cresa vor fi in valoare de 430 lei

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2210/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice privind stab

lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa 

pentru semestrul II al anului 2013. 

 

Pentru semestrul II al anului 2013, incepand cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care 

se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din 

Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea 

tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin H.G. nr. 1.317/2006, cu modificarile 

este de 430 lei. 

Incepand cu luna noiembrie valoarea unui tichet de masa 

este de 9,35 lei 

Atribuirea contractelor de prestari de servicii de catre ANT pentru 

evenimentele de promovare turistica 

In Monitorul Oficial nr. 655 din 24 octombrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 258/2013 al ministrului Economiei si al Autoritatii 

Nationale pentru Turism privind aprobarea Normelor pentru 

atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea 

in strainatate de catre ANT a evenimentelor de promovare si 

dezvoltare a destinatiilor. 

rincipalele prevederi 

Atribuirea contractelor de prestari de servicii finantate din FEDR

respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor 

si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor 

de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie 5.3. „Promovarea 

potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii 

maniei ca destinatie turistica“. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

e 2013 a fost publicat 

al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii nominale 

indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2013. 

, valoarea nominala a unui 

tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 

Din luna noiembrie tichetele de cresa vor fi in valoare de 430 lei 

In Monitorul Oficial nr. 657 din 25 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice privind stabilirea valorii sumei 

lunare indexate care se acorda sub forma de tichete de cresa 

, valoarea sumei lunare care 

se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din 

Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea 

nr. 1.317/2006, cu modificarile 

Incepand cu luna noiembrie valoarea unui tichet de masa  

Atribuirea contractelor de prestari de servicii de catre ANT pentru 

In Monitorul Oficial nr. 655 din 24 octombrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Economiei si al Autoritatii 

Nationale pentru Turism privind aprobarea Normelor pentru 

atribuirea contractelor de prestari de servicii privind organizarea 

a evenimentelor de promovare si 

Atribuirea contractelor de prestari de servicii finantate din FEDR se realizeaza cu 

respectarea prevederilor Ordinului ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor 

si al ministrului economiei si finantelor nr. 665/2.604/2008 privind aprobarea categoriilor 

erventie 5.3. „Promovarea 

potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii 
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In cadrul opiniei  separate se arata:

� Din analiza comparata a documentelor privind initierea si desfasurarea procesului legislativ in 

cauza, respectiv a proiectului de lege depus de Guvern, a formei adoptate de Senat, ca prima 

Camera sesizata, si a celei adoptate de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, 

se observa ca modificarile in discutie operate de catre Camera Deputatilor fata de forma 

legii adoptate de Senat sunt de natura a imprima deosebiri majore de continut juridic fata

de forma legii adoptata de Senat

competentei Parlamentului.

� Avand in vedere cele de mai sus, 

admisa in parte si, in consecinta, constatata necons

coroborate cu cele ale pct. 28 si 52 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 

500/2002 privind finantele publice.

Care sunt actele de studii ce se elibereaza absolventilor din sistemul 

national de invatamant preuniv

Principalele prevederi 

� Actele de studii care se elibereaza in sistemul national de invatamant preuniversitar

urmatoarele: 

• Certificat de echivalare a examenului de capacitate

invatamantului de 8 ani, promotiile de pana in

continuarea studiilor liceale 

• Certificat de absolvire

• Certificat de calificare profesionala nivel 1

• Certificat de calificare profesionala nivel 2

• Certificat de calificare profesionala

• Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului

• Certificat de absolvire a liceului

• Diploma de bacalaureat

• Diploma de merit

IX–XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50,

obtinut media 10;

• Certificatul de competenta lingvistica

• Certificatul de competenta lingvistica

• Certificatul de competenta lingvistica

 Curtea Constitutionala a respins cu opine separata obiectia de 

neconstitutionalitate a Legii privind finantele 

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 653 din 23 octombrie 2013 a fost publicata 

Decizia Curtii Constitutionale nr. 413 din 9 octombrie 2013

privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 27 

si 52 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 

privind finantele publice. 

In cadrul opiniei  separate se arata: 

Din analiza comparata a documentelor privind initierea si desfasurarea procesului legislativ in 

cauza, respectiv a proiectului de lege depus de Guvern, a formei adoptate de Senat, ca prima 

i a celei adoptate de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, 

se observa ca modificarile in discutie operate de catre Camera Deputatilor fata de forma 

legii adoptate de Senat sunt de natura a imprima deosebiri majore de continut juridic fata

de forma legii adoptata de Senat in privinta regimului juridic al amendamentelor si al 

competentei Parlamentului. 

Avand in vedere cele de mai sus, consideram ca obiectia de neconstitutionalitate trebuia 

si, in consecinta, constatata neconstitutionalitatea dispozitiilor art. I pct. 27 

coroborate cu cele ale pct. 28 si 52 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 

500/2002 privind finantele publice. 

Care sunt actele de studii ce se elibereaza absolventilor din sistemul 

national de invatamant preuniversitar 

In Monitorul Oficial nr. 648 din 22 octombrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 749/2013 privind aprobarea continutului si formatului 

actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor din sistemul 

national de invatamant preuniversitar. 

 

Actele de studii care se elibereaza in sistemul national de invatamant preuniversitar

Certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolventii 

invatamantului de 8 ani, promotiile de pana in anul 1998 inclusiv, care doresc 

continuarea studiilor liceale – invatamant seral/frecventa redusa;

Certificat de absolvire; 

Certificat de calificare profesionala nivel 1; 

Certificat de calificare profesionala nivel 2; 

Certificat de calificare profesionala nivel 3; 

Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului; 

Certificat de absolvire a liceului; 

Diploma de bacalaureat; 

Diploma de merit, pentru absolventii care au promovat toate clasele din intervalul 

XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au 

obtinut media 10; 

Certificatul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba romana;

Certificatul de competenta lingvistica de comunicare orala in limba materna;

Certificatul de competenta lingvistica intr-o limba de circulatie internationala, etc.

Curtea Constitutionala a respins cu opine separata obiectia de 

neconstitutionalitate a Legii privind finantele publice

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. 653 din 23 octombrie 2013 a fost publicata 

Curtii Constitutionale nr. 413 din 9 octombrie 2013 cu 

privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 27 

si 52 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 500/2002 

Din analiza comparata a documentelor privind initierea si desfasurarea procesului legislativ in 

cauza, respectiv a proiectului de lege depus de Guvern, a formei adoptate de Senat, ca prima 

i a celei adoptate de Camera Deputatilor, in calitate de Camera decizionala, 

se observa ca modificarile in discutie operate de catre Camera Deputatilor fata de forma 

legii adoptate de Senat sunt de natura a imprima deosebiri majore de continut juridic fata 

in privinta regimului juridic al amendamentelor si al 

consideram ca obiectia de neconstitutionalitate trebuia 

titutionalitatea dispozitiilor art. I pct. 27 

coroborate cu cele ale pct. 28 si 52 din Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 

Care sunt actele de studii ce se elibereaza absolventilor din sistemul 

In Monitorul Oficial nr. 648 din 22 octombrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea continutului si formatului 

actelor de studii care vor fi eliberate absolventilor din sistemul 

Actele de studii care se elibereaza in sistemul national de invatamant preuniversitar sunt 

, pentru absolventii 

anul 1998 inclusiv, care doresc 

invatamant seral/frecventa redusa; 

, pentru absolventii care au promovat toate clasele din intervalul 

iar la examenul de bacalaureat au 

de comunicare orala in limba romana; 

de comunicare orala in limba materna; 

a de circulatie internationala, etc. 

Curtea Constitutionala a respins cu opine separata obiectia de 

publice 
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  RIL admis. Admisibilitatea probelor noi atunci cand, dupa casarea 

hotararii atacate, aceasta a fost retinuta spre rejudecare in fond

Problema de drept ce a generat practica neunitara

� Prin recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al 

conducere al CA Targu Mures s

unitar cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. 4 raportat la art. 305 

din Codul de procedura civila de la 1865

Legii nr. 202/2010, referitor la admisibilitatea probelor noi, cu exceptia inscrisu

cand tribunalele si curtile de apel, dupa casarea hotararii atacate, au retinut cauzele spre 

rejudecare in fond. 

Examenul jurisprudential

� Intr-o prima orientare jurisprudentiala

casarii hotararii atacate cu retinere spre rejudecare, curtile de apel si tribunalele pot 

administra orice probe prevazute de lege, fara a fi limitate numai la inscrisurile noi, 

considerandu-se ca dispozitiile art. 305 din Codul de procedura civila de la 1865 au 

aplicabilitate doar in faza judecarii cererii de recurs, iar nu in faza rejudecarii cauzei dupa 

casarea cu retinere. 

� Aceste instante s-au raportat la prevederile art. 312 alin. 4 din Codul de procedura civila de la 

1865 (in vigoare la data solutionarii cauz

de casare, tribunalele si curtile de apel vor rejudeca pricina in fond

avut loc admiterea recursului, fie la un alt termen stabilit in acest scop.

� Intr-o alta orientare jur

ale art. 305 din Codul de procedura civila de la 1865, ca, ori de cate ori se impune 

administrarea unor noi probe, altele decat inscrisurile, se impune casarea cu trimitere spre 

rejudecare a cauzei. 

Opinia procurorului general

� Procurorul general a apreciat 

legii. 

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile in interesul legii

procurorul general al Pa

conducere al Curtii de Apel Targu Mures si, in consecinta, stabileste ca:

� In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 312 alin. 4 din Codul procedura civila de 

la 1865, in procesele incepute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010 

masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, 

de judecata decat la cel la care s

hotararii atacate de catre curtile de apel si tribunale, prevederile art. 305 din Codul de 

procedura civila nu sunt aplicabile

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

dmisibilitatea probelor noi atunci cand, dupa casarea 

hotararii atacate, aceasta a fost retinuta spre rejudecare in fond

ma de drept ce a generat practica neunitara 

Prin recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al 

Targu Mures s-a aratat ca, in practica judiciara, nu exista un punct de vedere 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. 4 raportat la art. 305 

din Codul de procedura civila de la 1865 in procesele incepute anterior intrarii in vigoare a 

Legii nr. 202/2010, referitor la admisibilitatea probelor noi, cu exceptia inscrisu

cand tribunalele si curtile de apel, dupa casarea hotararii atacate, au retinut cauzele spre 

Examenul jurisprudential 

o prima orientare jurisprudentiala, s-a considerat ca, in cazul admiterii recursului si 

hotararii atacate cu retinere spre rejudecare, curtile de apel si tribunalele pot 

administra orice probe prevazute de lege, fara a fi limitate numai la inscrisurile noi, 

se ca dispozitiile art. 305 din Codul de procedura civila de la 1865 au 

plicabilitate doar in faza judecarii cererii de recurs, iar nu in faza rejudecarii cauzei dupa 

 

au raportat la prevederile art. 312 alin. 4 din Codul de procedura civila de la 

1865 (in vigoare la data solutionarii cauzelor) prin care se instituia regula potrivit careia, 

de casare, tribunalele si curtile de apel vor rejudeca pricina in fond

avut loc admiterea recursului, fie la un alt termen stabilit in acest scop.

o alta orientare jurisprudentiala, s-a considerat, pornindu-se de la dispozitiile imperative 

ale art. 305 din Codul de procedura civila de la 1865, ca, ori de cate ori se impune 

administrarea unor noi probe, altele decat inscrisurile, se impune casarea cu trimitere spre 

 

Opinia procurorului general 

Procurorul general a apreciat primul punct de vedere ca fiind in acord cu litera si spiritul 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile in interesul legii

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de 

conducere al Curtii de Apel Targu Mures si, in consecinta, stabileste ca:

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 312 alin. 4 din Codul procedura civila de 

in procesele incepute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010 

masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, in cazul rejudecarii cauzei la un alt termen 

de judecata decat la cel la care s-a dispus admiterea recursului si casarea cu retinere a 

hotararii atacate de catre curtile de apel si tribunale, prevederile art. 305 din Codul de 

procedura civila nu sunt aplicabile. 

In Monitorul Oficial nr. 655 din 24 octombrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 14 din 16 septembrie 2013 a ICCJ

interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 

312 alin. 4 raportat la art. 305 din Codul de procedura civila de la 

1865 in procesele incepute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 

202/2010. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

dmisibilitatea probelor noi atunci cand, dupa casarea 

hotararii atacate, aceasta a fost retinuta spre rejudecare in fond 

Prin recursurile in interesul legii formulate de procurorul general al PICCJ si Colegiul de 

a aratat ca, in practica judiciara, nu exista un punct de vedere 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 312 alin. 4 raportat la art. 305 

in procesele incepute anterior intrarii in vigoare a 

Legii nr. 202/2010, referitor la admisibilitatea probelor noi, cu exceptia inscrisurilor, atunci 

cand tribunalele si curtile de apel, dupa casarea hotararii atacate, au retinut cauzele spre 

a considerat ca, in cazul admiterii recursului si 

hotararii atacate cu retinere spre rejudecare, curtile de apel si tribunalele pot 

administra orice probe prevazute de lege, fara a fi limitate numai la inscrisurile noi, 

se ca dispozitiile art. 305 din Codul de procedura civila de la 1865 au 

plicabilitate doar in faza judecarii cererii de recurs, iar nu in faza rejudecarii cauzei dupa 

au raportat la prevederile art. 312 alin. 4 din Codul de procedura civila de la 

elor) prin care se instituia regula potrivit careia, in caz 

de casare, tribunalele si curtile de apel vor rejudeca pricina in fond, fie la termenul cand a 

avut loc admiterea recursului, fie la un alt termen stabilit in acest scop. 

se de la dispozitiile imperative 

ale art. 305 din Codul de procedura civila de la 1865, ca, ori de cate ori se impune 

administrarea unor noi probe, altele decat inscrisurile, se impune casarea cu trimitere spre 

primul punct de vedere ca fiind in acord cu litera si spiritul 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a admis recursurile in interesul legii formulate de 

rchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Colegiul de 

conducere al Curtii de Apel Targu Mures si, in consecinta, stabileste ca: 

In interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 312 alin. 4 din Codul procedura civila de 

in procesele incepute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 202/2010 privind unele 

rejudecarii cauzei la un alt termen 

a dispus admiterea recursului si casarea cu retinere a 

hotararii atacate de catre curtile de apel si tribunale, prevederile art. 305 din Codul de 

In Monitorul Oficial nr. 655 din 24 octombrie 2013 a fost publicata 

ICCJ privind recursurile in 

interesul legii cu privire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 

312 alin. 4 raportat la art. 305 din Codul de procedura civila de la 

1865 in procesele incepute anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege pentru completarea art. 2 din Legea nr. 84/2012 privind unele masuri 

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

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru 

emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

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

liberei circulatii a cetatenilor români în strainatate 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si 

functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind 

alocatia de stat pentru copii  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 407/2006 – Legea vânatorii 

si a protectiei fondului cinegetic  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 1 din Legea petrolului nr. 238/2004  

 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

publicitatea   

 

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

informatiile de interes public   

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor 

administratiei publice locale   

 

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

 

� 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 

� Proiect de lege privind parteneriatul public-privat 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 23.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 24.10.2013 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 50 din Legea apelor nr. 107/1996 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 15.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 22.10.2013 

 

� 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 si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul 

armelor si munitiilor 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 22.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 29.10.2013 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

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

imobiliare nr. 7/1996  

 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 678/2001 privind prevenirea 

si combaterea traficului de persoane  

 

� Propunere legislativa privind completarea art. 81 din O.G. nr. 27/2011 privind transporturile 

rutiere  

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 262 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

 

� Propunere legislativã privind modificarea si completarea Legii nr. 14/2003 a partidelor politice  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deseurilor  

 

� Proiect de lege pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si 

procurorilor   

 

� Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. /2001 a administratiei publice 

locale 

 

Procesul legislativ la Senat 
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Concursuri europene 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 298 din 12 octombrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

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.  

 

� Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT) a publicat un anunt de post 

vacant pentru functia de director al Centrului, agent temporar - grupa de functii AD, gradul 14. 

Conditii pentru candidati: 

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

- sa aiba un nivel de studii corespunzator unui ciclu complet de studii absolvite cu diploma, atunci 

cand durata normala a studiilor respective este de 4 ani sau mai mult sau un nivel de studii 

corespunzator unui ciclu complet de studii absolvite cu diploma si o experienta profesionala 

relevanta de cel putin 1 an, cand durata normala a studiilor respective este de cel putin 3 ani; 

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

mentionate anterior; experienta ar trebui sa cuprinda o experienta direct legata de prestarea de 

servicii de traducere; 

- experienta intr-o functie de conducere: cel putin 5 ani de experienta intr-o pozitie de conducere la 

nivel inalt; 

- o cunoastere temeinica a uneia dintre limbile oficiale si o cunoastere satisfacatoare a unei a 2-a; 

- sa poata duce la bun sfarsit un mandat complet de 5 ani inainte de pensionare.  

Data-limita pentru inscriere este 21 noiembrie 2013. 

 

� Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA) a publicat un anunt de post vacant de 

director executiv, agent temporar - grad AD 14, in Parma (Italia). 

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 absolvite cu diploma, atunci 

cand durata normala a studiilor respective este de 4 ani sau mai mult, fie un nivel de studii cores-

punzator unui ciclu complet de studii absolvite cu diploma si o experienta profesionala relevanta de 

cel putin 1 an, in cazul in care durata normala a studiilor respective este de cel putin 3 ani;  

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

acces pe baza calificarilor mentionate anterior, dintre care cel putin 5 ani de experienta 

profesionala dobandita intr-o functie de conducere la nivel inalt;  

- sa cunoasca temeinic una dintre limbile oficiale ale UE si in mod satisfacator o alta limba oficiala a UE;  

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

Data-limita pentru inscriere este 25 noiembrie 2013. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  Legalitatea detentiei 

pedepse privative de libertate va fi evaluata
 

Ministerului 

privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii 

legii penale mai favorabile 

pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor 

reglementari penale si procesual penale

Hotararea propune cooperarea intre Ministerul Justitiei, prin Administratia Nationala a 

Penitenciarelor, CSM, PICCJ si MAI, prin Inspectoratul General al Politiei Romane in vederea 

evaluarii legalitatii detentiei persoanelor condamnate la ped

executarea masurii educative a internarii intr

vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

penala, a Legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 

precum si a Legii nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 si completarea unor 

acte normative care cuprind dispozitii procesual penale.

Astfel, la nivelul fiecarui penitenciar, centru de reeducare si centru de retinere si arestare preven

tiva se vor constitui comisii de evaluare formate din judecatori, procurori si personal din cadru 

penitenciarelor, al centrelor de reeducare, respectiv al centrelor de retin

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro

Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate

de notarii publici vor fi 

Ministerul 

completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile 

prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 

46/C/2011

In cadrul notei de fundamentare

organizarea si functionarea Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule, Uniunea 

UNNPR a aprobat incheierea unui Protocol de colaborare intre Ministerul Sanatatii, UNNPR si 

Serviciul de Telecomunicatii Speciale, privind realizarea unui sistem informatic pentru inscrierile in 

Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule.

Proiectul prevede ca sunt scutite de plata onorariilor o serie de acte

unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, printre care si declaratiile de donare 

de organe, tesuturi si celule. De asemenea, se impune si completarea Anexei 5 „Scutiri si reduceri” 

cu aceeasi mentiune. 

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: dsc@just.ro, pana la data de 4 noiembrie 2013.

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

 

Legalitatea detentiei persoanelor condamnate la 

pedepse privative de libertate va fi evaluata

Ministerului Justitiei a publicat pe 21 octombrie un proiect de hotarare 

privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii 

legii penale mai favorabile in cazul persoanelor aflate in executarea 

pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor 

reglementari penale si procesual penale. 

Hotararea propune cooperarea intre Ministerul Justitiei, prin Administratia Nationala a 

Penitenciarelor, CSM, PICCJ si MAI, prin Inspectoratul General al Politiei Romane in vederea 

evaluarii legalitatii detentiei persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate ori aflate in 

executarea masurii educative a internarii intr-un centru de reeducare, din perspectiva intrarii in 

vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

r. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 

precum si a Legii nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 si completarea unor 

acte normative care cuprind dispozitii procesual penale. 

fiecarui penitenciar, centru de reeducare si centru de retinere si arestare preven

tiva se vor constitui comisii de evaluare formate din judecatori, procurori si personal din cadru 

penitenciarelor, al centrelor de reeducare, respectiv al centrelor de retinere si arestare preventiva. 

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

dean@just.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 

Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate

de notarii publici vor fi completate 

Ministerul Justitiei a publicat pe 25 octombrie un proiect de ordin pentru 

completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile 

prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 

46/C/2011. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in conformitate cu normele metodologice privind 

organizarea si functionarea Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule, Uniunea 

UNNPR a aprobat incheierea unui Protocol de colaborare intre Ministerul Sanatatii, UNNPR si 

rviciul de Telecomunicatii Speciale, privind realizarea unui sistem informatic pentru inscrierile in 

Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule. 

sunt scutite de plata onorariilor o serie de acte intocmite in scopul

unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, printre care si declaratiile de donare 

de organe, tesuturi si celule. De asemenea, se impune si completarea Anexei 5 „Scutiri si reduceri” 

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

mail: dsc@just.ro, pana la data de 4 noiembrie 2013. 

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 

persoanelor condamnate la 

pedepse privative de libertate va fi evaluata 

Justitiei a publicat pe 21 octombrie un proiect de hotarare 

privind constituirea si atributiile comisiilor de evaluare a incidentei aplicarii 

in cazul persoanelor aflate in executarea 

pedepselor si masurilor educative privative de libertate din perspectiva noilor 

Hotararea propune cooperarea intre Ministerul Justitiei, prin Administratia Nationala a 

Penitenciarelor, CSM, PICCJ si MAI, prin Inspectoratul General al Politiei Romane in vederea 

epse privative de libertate ori aflate in 

un centru de reeducare, din perspectiva intrarii in 

vigoare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura 

r. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 

precum si a Legii nr. 255/2013 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 135/2010 si completarea unor 

fiecarui penitenciar, centru de reeducare si centru de retinere si arestare preven-

tiva se vor constitui comisii de evaluare formate din judecatori, procurori si personal din cadru 

ere si arestare preventiva.  

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

Normele privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate 

Justitiei a publicat pe 25 octombrie un proiect de ordin pentru 

completarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile 

prestate de notarii publici, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 

se arata ca in conformitate cu normele metodologice privind 

organizarea si functionarea Registrul national al donatorilor de organe, tesuturi si celule, Uniunea 

UNNPR a aprobat incheierea unui Protocol de colaborare intre Ministerul Sanatatii, UNNPR si 

rviciul de Telecomunicatii Speciale, privind realizarea unui sistem informatic pentru inscrierile in 

intocmite in scopul valorificarii 

unor drepturi prevazute de legi speciale si de protectie sociala, printre care si declaratiile de donare 

de organe, tesuturi si celule. De asemenea, se impune si completarea Anexei 5 „Scutiri si reduceri” 

sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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Protocolul romano

a bunurilor culturale in curs de aprobare

 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei

evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind 

exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Sesizari de neconstitutionalitate

1. Pe data de 23 octombrie 2013 a fost semnata sesizarea de neconstitutionalitate

privind aprobarea O.U.G. nr. 26/2013 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 63/2001 privind 

infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii 

In cadrul motivarii se arata ca prevederile legii sunt neconstitutionale deoarece la a

prevede ca „personalul I.S.C. are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita 

activitati de secretariat, administrative, de protocol si de deservire”. 

posturilor personalului contractual 

publice se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

Potrivit Statutului, ocuparea functiilor publice se face in urma prom

promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalitati prevazute expres de aceasta lege. 

Legea mentioneaza posibilitatea transformarii posturilor functiei publice doar in cazul promovarii 

functionarului public si in cazul in care se solicita transformarea unei functii publice vacante intr

functie publica cu o alta denumire sau intr

Reglementarea impusa de O.U.G. nr. 26/2013 nu prevede nicio conditie referitoa

promovare prin examen sau concurs, pentru personalul contractual atunci cand isi schimba statutul.

Decrete si sesizari de neconstitutionalitate

Decrete semnate 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 

42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii 

publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si 

• Decret pentru promulgarea Legii privind emisiile industriale

Ministerului 

pentru aprobarea Protocolului intre Romani

prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de 

proprietate a bunurilor c

In cadrul notei de fundamentare

parti cu scopul de a interzice si a preveni operatiunile de import, export, tranzit si transfer ilicit al 

bunurilor culturale sustrase in mod fraudulos de pe teritoriile statelor 

combaterea comertului ilicit de bunuri culturale; sprijinul reciproc prin facilitarea schimbului de 

informatii si experti intre autoritatile competente in domeniul afacerilor interne si al vamilor; 

cresterea gradului de constientizar

importului si exportului ilicit al bunurilor culturale; mentiuni privind institutiile responsabile cu 

implementarea. Protocolul are o 

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

 

Protocolul romano-turc privind transferul ilicit de proprietate

a bunurilor culturale in curs de aprobare 

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei dintre Romania si Uruguay pentru 

evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind 

vitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. 

Sesizari de neconstitutionalitate 

Pe data de 23 octombrie 2013 a fost semnata sesizarea de neconstitutionalitate

privind aprobarea O.U.G. nr. 26/2013 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 63/2001 privind 

infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. 

se arata ca prevederile legii sunt neconstitutionale deoarece la a

prevede ca „personalul I.S.C. are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita 

activitati de secretariat, administrative, de protocol si de deservire”. Art. III statueaza ca transformarea 

ntractual care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in functii 

publice se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici.

, ocuparea functiilor publice se face in urma promovarii unui concurs sau examen, prin 

promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalitati prevazute expres de aceasta lege. 

Legea mentioneaza posibilitatea transformarii posturilor functiei publice doar in cazul promovarii 

c si in cazul in care se solicita transformarea unei functii publice vacante intr

functie publica cu o alta denumire sau intr-o functie publica de nivel inferior sau superior.

Reglementarea impusa de O.U.G. nr. 26/2013 nu prevede nicio conditie referitoa

promovare prin examen sau concurs, pentru personalul contractual atunci cand isi schimba statutul.

sesizari de neconstitutionalitate semnate

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) si (3) ale art. 

42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii 

publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si 

cadru cu Comisia Europeana si FMI; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind emisiile industriale; 

Ministerului Culturii a publicat pe 23 octombrie un proiect de Hotarare 

pentru aprobarea Protocolului intre Romania si Turcia privind interzicerea si 

prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de 

proprietate a bunurilor culturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013

fundamentare se arata ca protocolul priveste: consolidarea cooperarii dintre 

parti cu scopul de a interzice si a preveni operatiunile de import, export, tranzit si transfer ilicit al 

bunurilor culturale sustrase in mod fraudulos de pe teritoriile statelor lor; cooperarea pentru 

combaterea comertului ilicit de bunuri culturale; sprijinul reciproc prin facilitarea schimbului de 

informatii si experti intre autoritatile competente in domeniul afacerilor interne si al vamilor; 

cresterea gradului de constientizare a celor implicati si a publicului larg cu privire la amenintarile 

importului si exportului ilicit al bunurilor culturale; mentiuni privind institutiile responsabile cu 

Protocolul are o valabilitate de 5 ani si va fi reinnoit automat 

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

16 

turc privind transferul ilicit de proprietate 

 

dintre Romania si Uruguay pentru 

evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind 

Pe data de 23 octombrie 2013 a fost semnata sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii 

privind aprobarea O.U.G. nr. 26/2013 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 63/2001 privind 

se arata ca prevederile legii sunt neconstitutionale deoarece la art. I pct. 3 se 

prevede ca „personalul I.S.C. are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercita 

rt. III statueaza ca transformarea 

care implica exercitarea prerogativelor de putere publica, in functii 

publice se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici. 

ovarii unui concurs sau examen, prin 

promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalitati prevazute expres de aceasta lege. 

Legea mentioneaza posibilitatea transformarii posturilor functiei publice doar in cazul promovarii 

c si in cazul in care se solicita transformarea unei functii publice vacante intr-o 

o functie publica de nivel inferior sau superior. 

Reglementarea impusa de O.U.G. nr. 26/2013 nu prevede nicio conditie referitoare la recrutare sau 

promovare prin examen sau concurs, pentru personalul contractual atunci cand isi schimba statutul. 

semnate 

Culturii a publicat pe 23 octombrie un proiect de Hotarare 

si Turcia privind interzicerea si 

prevenirea importului, exportului, tranzitului si transferului ilicit de 

ulturale, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013. 

se arata ca protocolul priveste: consolidarea cooperarii dintre 

parti cu scopul de a interzice si a preveni operatiunile de import, export, tranzit si transfer ilicit al 

lor; cooperarea pentru 

combaterea comertului ilicit de bunuri culturale; sprijinul reciproc prin facilitarea schimbului de 

informatii si experti intre autoritatile competente in domeniul afacerilor interne si al vamilor; 

e a celor implicati si a publicului larg cu privire la amenintarile 

importului si exportului ilicit al bunurilor culturale; mentiuni privind institutiile responsabile cu 

de 5 ani si va fi reinnoit automat cu 5 ani.  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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2. Pe data de 23 octombrie 2013 a fost semnata sesizarea de neconstitutionalitate asupra Legii 

privind aprobarea Memorandumului de intelegere incheiat intre statul roman si The Rompetrol 

Group N.V. semnat la Bucuresti la 15 februarie 2013. 

In cadrul motivarii se arata, printre altele, ca cele doua parti isi asuma un angajament de cumparare din 

partea Rompetrol Group a unui pachet minoritar de actiuni reprezentand 26,6959% din capitalul social 

al „Rompetrol Rafinare” - S.A., detinut in prezent de OPSPI, in schimbul a 200 de milioane de dolari 

americani. Ca o premisa a implementarii tranzactiei mai sus-amintite, OPSPI va face demersuri utile si 

necesare pentru ca toate procesele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si masurile administrative 

initiate impotriva S.C. „Rompetrol Rafinare” - S.A. sa inceteze. 

De asemenea, cele doua parti stabilesc constituirea unui fond de investitii kazah-roman, sub forma 

unei societati cu structura actionariatului 80% The Rompetrol Group si 20% statul roman, care va investi 

in proiecte din domeniul energetic. Asadar, legea supusa reexaminarii are un caracter individual. 

Cu privire la aceste aspecte, Curtea Constitutionala s-a pronuntat prin Decizia nr. 600/2005, apreciind 

ca: „Fara indoiala, este dreptul legiuitorului de a reglementa anumite domenii particulare intr-un mod 

diferit de cel utilizat in cadrul reglementarii cu caracter general sau, altfel spus, de a deroga de la 

dreptul comun, procedeu la care, de altfel, s-a mai apelat in aceasta materie”, dar ca „[...] in ipoteza in 

care, insa, reglementarea speciala diferita de cea constitutiva de drept comun, are caracter individual, 

fiind adoptata intuitu personae, ea inceteaza de a mai avea legitimitate, dobandind caracter 

discriminatoriu si, prin aceasta, neconstitutional”.  

Acest Memorandum de intelegere care este aprobat prin legea in cauza reprezinta de fapt un contract 

de stat, potrivit Legii nr. 590/2003 privind tratatele. Scopul intelegerii dintre cele doua parti este 

stingerea unor litigii, ceea ce reprezinta si finalitatea unei tranzactii. In situatia de fata, stingerea litigiilor 

respective se putea realiza pe calea unei tranzactii intre MFP si Rompetrol Group, printr-o hotarare 

adoptata de Guvern. Totusi, Guvernul a ales calea unei initiative legislative, pe care a depus-o in 

Parlament. Competenta Guvernului este cea de punere in executare legile, inclusiv prin incheierea de 

contracte de stat cu subiecte de drept privat, iar in situatia de fata Parlamentul si-a depasit 

competentele invadand domeniul atributiilor executive. 

Intelegerea dintre cele doua parti prevede obligatii in sarcina statului roman, precum renuntarea la 

anumite litigii si la unele masuri provizorii, in timp ce pentru persoana juridica privata se impune 

participarea la o privatizare ulterioara si realizarea unor investitii, toate aceste obligatii fiind insa 

stabilite fara vreo sanctiune juridica. Astfel, in situatia in care partenerul privat nu isi indeplineste 

obligatiile asumate, normele legii sunt imprecise si nu prevad sanctiuni exprese.  

Prin legea de fata, se stabileste dinainte conduita procesuala a partilor aflate in litigiu, ceea ce este 

impotriva dispozitiilor art. 124 alin. (2) din Constitutie. 

Decrete si sesizari de neconstitutionalitate semnate 
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