


  

Pentru ca informatia inseamna putere!

 

Proiectul InfoLEGALis 
 

 

 

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

dovedeste util atat pentru specialisti, c

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal.

InfoLEGALis reprezinta un instrument de luc

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa.

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative

sugestii le asteptam la adresa de contact.

www. infolegal . ro/ in fo legal i s

Sustinut de: 

Pentru ca informatia inseamna putere! 

 
 

 

 

Cuprins

�Acte publicate in Monitorul 

Oficial al 

 

� Procesul legislativ la Camera 

Deputatilor si Senat

 

� Acte publicate in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene

 

� Concursuri e

 

� Transparenta decizionala

 

� Decrete semnate

 

� Detalii contact

 

 

 
 

pus in practica un proiect care se 

t pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

saptamanal. 

reprezinta un instrument de lucru in care este 

lemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

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

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

mai fi nevoiti sa apeleze la  

desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 

2 – 
 

www. infolegal . ro/ in fo legal i s  

 

Cuprins 

Acte publicate in Monitorul  

Oficial al Romaniei ............................. 2 

Procesul legislativ la Camera 

Deputatilor si Senat ......................... 13 

Acte publicate in Jurnalul  

Oficial al Uniunii Europene .......... 15 

Concursuri europene ................. 16 

Transparenta decizionala ........ 17 

Decrete semnate .......................... 18 

Detalii contact ................................. 19 

 8 noiembrie 2013 



 

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

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Principalele prevederi 

� Centrul national SIS 

(M.A.I.), organizata la nivel de directie, 

implementarea, functionarea intretinerea si securitatea componentei nationale a 

Sistemului de Informatii Schengen (N.SIS), cu 

managementul copiei nationale a bazei de date centrale a SIS, precum si cu asigurarea 

accesului autoritatilor romane la N.SIS. 

� C.N.SIS este organizat si functioneaza in baza preveder

Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele 

Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sistemul de relatii al C.N.SIS

� In indeplinirea atributiilor, 

ministerului, cu institutiile si structurile aflate in subordinea ministerului si cu unitatile 

din subordinea acestora si colaboreaza, pe probleme de interes comun, potrivit actelor 

normative in vigoare, cu institutii si organisme ale autoritatilor publice si societatii civile.

MAI a aprobat Regulamentul de organizare si functionare

Parlamentul a aprobat OUG privind organizarea si desfasurarea 

Principalele prevederi 

� Omologarea partiilor si traseelor de schi

montane se face de catre Autoritatea Nationala pentru Turism impreuna cu consiliile judetene pe 

raza carora se afla acestea, conform procedurilor elaborate de Autoritatea Nationala pentru 

Turism si aprobate prin hotarare a Guvernului.

� Utilizarea plajelor in scop turistic

economici care detin autorizatie turistica, emisa conform normelor metodologice aprobate prin 

ordin al presedintelui Autor

� In cazul in care este necesara 

Autoritatea Nationala pentru Turism va contacta autoritatile competente din statul membru al 

Uniunii Europene sau Spatiului Ec

Informare in cadrul Pietei Interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si com

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

 

In Monitorul Oficial nr. 675 din 4 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 150/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului 

national SIS. 

 

 (C.N.SIS) este unitatea subordonata Ministerului Afacerilor Interne 

(M.A.I.), organizata la nivel de directie, fara personalitate juridica

implementarea, functionarea intretinerea si securitatea componentei nationale a 

matii Schengen (N.SIS), cu asigurarea conectarii N.SIS la SIS central

managementul copiei nationale a bazei de date centrale a SIS, precum si cu asigurarea 

accesului autoritatilor romane la N.SIS.  

C.N.SIS este organizat si functioneaza in baza prevederilor Legii nr. 141/2010 si ale 

Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele 

Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare.

Sistemul de relatii al C.N.SIS 

In indeplinirea atributiilor, C.N.SIS coopereaza cu celelalte unitati din aparatul central al 

, cu institutiile si structurile aflate in subordinea ministerului si cu unitatile 

din subordinea acestora si colaboreaza, pe probleme de interes comun, potrivit actelor 

in vigoare, cu institutii si organisme ale autoritatilor publice si societatii civile.

MAI a aprobat Regulamentul de organizare si functionare

a Centrului national SIS 

Parlamentul a aprobat OUG privind organizarea si desfasurarea 

activitatii de turism in Romania 

In Monitorul Oficial nr. 677 din 4 noiembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 282/2013 privind aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 25/2010. 

 

Omologarea partiilor si traseelor de schi pentru agrement, precum si a traseelor turistice 

montane se face de catre Autoritatea Nationala pentru Turism impreuna cu consiliile judetene pe 

raza carora se afla acestea, conform procedurilor elaborate de Autoritatea Nationala pentru 

prin hotarare a Guvernului. 

Utilizarea plajelor in scop turistic se realizeaza, potrivit legislatiei in vigoare, de catre operatori 

economici care detin autorizatie turistica, emisa conform normelor metodologice aprobate prin 

ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism. 

In cazul in care este necesara verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii

Autoritatea Nationala pentru Turism va contacta autoritatile competente din statul membru al 

Uniunii Europene sau Spatiului Economic European in cauza, prin intermediul IMI 

Informare in cadrul Pietei Interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 49/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 68/2010.

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. 675 din 4 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne pentru 

si functionare a Centrului 

(C.N.SIS) este unitatea subordonata Ministerului Afacerilor Interne 

fara personalitate juridica, responsabila cu 

implementarea, functionarea intretinerea si securitatea componentei nationale a 

asigurarea conectarii N.SIS la SIS central si 

managementul copiei nationale a bazei de date centrale a SIS, precum si cu asigurarea 

ilor Legii nr. 141/2010 si ale 

Hotararii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorica si efectivele 

Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile si completarile ulterioare. 

C.N.SIS coopereaza cu celelalte unitati din aparatul central al 

, cu institutiile si structurile aflate in subordinea ministerului si cu unitatile 

din subordinea acestora si colaboreaza, pe probleme de interes comun, potrivit actelor 

in vigoare, cu institutii si organisme ale autoritatilor publice si societatii civile. 

MAI a aprobat Regulamentul de organizare si functionare 

Parlamentul a aprobat OUG privind organizarea si desfasurarea 

In Monitorul Oficial nr. 677 din 4 noiembrie 2013 a fost 

privind aprobarea Ordonantei de 

pentru agrement, precum si a traseelor turistice 

montane se face de catre Autoritatea Nationala pentru Turism impreuna cu consiliile judetene pe 

raza carora se afla acestea, conform procedurilor elaborate de Autoritatea Nationala pentru 

se realizeaza, potrivit legislatiei in vigoare, de catre operatori 

economici care detin autorizatie turistica, emisa conform normelor metodologice aprobate prin 

verificarea legalitatii documentelor depuse in vederea autorizarii, 

Autoritatea Nationala pentru Turism va contacta autoritatile competente din statul membru al 

onomic European in cauza, prin intermediul IMI – Sistemul de 

Informare in cadrul Pietei Interne, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a 

pletari prin Legea nr. 68/2010. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Guvernul a modificat cadrul normativ privind infiintarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier

Principalele prevederi 

� Amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice

intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, de catre personalul cu 

atributii de inspectie si control din cadrul I.S.C.T.R. si de catre personalul imputernicit al 

C.N.A.D.N.R. – S.A. pentru nerespectarea prevederilor O

privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de 

trecere pe reteaua de drumuri nationale d

prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului 

nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe 

drumurile publice din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii 

Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de 

autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat

destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de 

sarbatoare legala, cu modificarile si completarile ulterioare, si neincasate pana la aceasta 

data constituie venit la bugetul de stat. 

� In acest scop, C.N.A.D.

contraventiei unitatilor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

vederea executarii silite a sumelor neincasate. Procedura de transmitere a proceselor

verbale se stabileste pe baz

Nationala de Administrare Fiscala.

Guvernul a modificat plafonul de garantii pentru reabilitarea termica a 

Principalele prevederi 

� Pentru anul 2013, plafonul total al garantiilor

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 76/2011, 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Guvernul a modificat cadrul normativ privind infiintarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier

In Monitorul Oficial nr. 677 din 4 noiembrie 2013 a fost publicata 

O.U.G. nr. 101/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului 

nr. 26/2011 privind infiintarea Inspectoratului de Stat pentru 

Controlul in Transportul Rutier. 

Amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice

intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, de catre personalul cu 

atributii de inspectie si control din cadrul I.S.C.T.R. si de catre personalul imputernicit al 

S.A. pentru nerespectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de 

trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului 

nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe 

din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii 

Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de 

autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat

destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de 

sarbatoare legala, cu modificarile si completarile ulterioare, si neincasate pana la aceasta 

data constituie venit la bugetul de stat.  

C.N.A.D.N.R. – S.A. transmite procesele-verbale de constatare a 

contraventiei unitatilor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala

vederea executarii silite a sumelor neincasate. Procedura de transmitere a proceselor

verbale se stabileste pe baza de protocol incheiat intre C.N.A.D.N.R. 

Nationala de Administrare Fiscala. 

Guvernul a modificat plafonul de garantii pentru reabilitarea termica a 

cladirilor de locuit 

In Monitorul Oficial nr. 677 din 4 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 837/2013 privind completarea art. 2 din Hotararea 

Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare 

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind 

reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite 

bancare cu garantie guvernamentala. 

 

plafonul total al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 76/2011, este de 50 milioane lei. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Guvernul a modificat cadrul normativ privind infiintarea 

Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier 

In Monitorul Oficial nr. 677 din 4 noiembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea Ordonantei Guvernului 

a Inspectoratului de Stat pentru 

Amenzile contraventionale aplicate persoanelor fizice si persoanelor juridice, pana la data 

intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, de catre personalul cu 

atributii de inspectie si control din cadrul I.S.C.T.R. si de catre personalul imputernicit al 

rdonantei Guvernului nr. 43/1997 

privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale 

Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de 

in Romania, aprobata cu modificari si completari 

prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii Guvernului 

nr. 1.373/2008 privind reglementarea furnizarii si transportului rutier de bunuri divizibile pe 

din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii 

Guvernului nr. 1.777/2004 privind introducerea restrictiei de circulatie pe unele sectoare de 

autostrazi si de drumuri nationale europene (E) pentru vehiculele rutiere, altele decat cele 

destinate exclusiv transportului de persoane, in zilele de vineri, sambata, duminica si de 

sarbatoare legala, cu modificarile si completarile ulterioare, si neincasate pana la aceasta 

verbale de constatare a 

contraventiei unitatilor din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in 

vederea executarii silite a sumelor neincasate. Procedura de transmitere a proceselor-

a de protocol incheiat intre C.N.A.D.N.R. – S.A. si Agentia 

Guvernul a modificat plafonul de garantii pentru reabilitarea termica a 

. 677 din 4 noiembrie 2013 a fost publicata 

privind completarea art. 2 din Hotararea 

Guvernului nr. 736/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare 

a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind 

de locuit cu finantare prin credite 

care pot fi emise potrivit art. 16 alin. (1) 

din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2010, aprobata cu modificari si completari 
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Principalele prevederi: 

� Ordinul reglementeaza structura organizatorica la 

program pentru Programul RO 21

organizate si a infractionalitatii transfrontaliere, inclusiv a traficului si a grupurilor infractionale 

itinerante“ din cadrul Mecani

� In cadrul MAI, in calitate de OP pentru Programul RO 21, se stabileste urmatorul sistem de 

competente generale: 

• secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si Guvernul

reprezinte MAI in raporturile juridice rezultate din calitatea de operator de program 

pentru domeniul de finantare din responsabilitatea 

• se deleaga calitatea 

cu Parlamentul si Guvernu

RO 21; 

• se desemneaza Directia Schengen

al Programului RO 21, denumita in continuare DS;

• se desemneaza 

managementul financiar al Programului RO 21, denumita in continuare DGF;

• documentele externe se intocmesc de catre structura desemnata, in raport cu atributiile 

stabilite prin prezentul ordin, se avizeaza de cealalta structura desemnata si 

semneaza de ROP;

• structurile desemnate pot solicita structurilor de specialitate desemnarea unor 

reprezentanti, precizari si puncte de vedere in domeniile lor de competenta;

• structurile de specialitate pun in aplicare documentele aprobate de ROP, confor

atributiilor stabilite prin reglementarile nationale aplicabile si, la solicitarea structurilor 

desemnate, analizeaza si avizeaza documentele emise de acestea

 Cooperare in spatiul Schengen si combaterea crimei organizate si a 

infractionalitatii transfrontaliere

HG privind aprobarea norm

Principalele prevederi

� Solicitarile de acordare a unei finantari

aflate in curs de analiza

prin aplicarea dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii lor.

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

 

In Monitorul Oficial nr. 678 din 5 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 149/2013 al MAI privind structura organizatorica la 

nivelul MAI in calitate de operator de program pentru domeniul 

de finantare „Cooperare in spatiul Schengen si combaterea crimei 

organizate si a infractionalitatii transfrontaliere, inclusiv a 

traficului si a grupurilor infractionale itinerante“ din Mecanismul 

financiar norvegian pe perioada de programare 2009

structura organizatorica la nivelul MAI in calitate de operator de 

program pentru Programul RO 21 „Cooperare in spatiul Schengen si combaterea crimei 

organizate si a infractionalitatii transfrontaliere, inclusiv a traficului si a grupurilor infractionale 

itinerante“ din cadrul Mecanismului financiar norvegian pe perioada de programare 2009

, in calitate de OP pentru Programul RO 21, se stabileste urmatorul sistem de 

secretarul de stat pentru relatia cu Parlamentul si Guvernul 

in raporturile juridice rezultate din calitatea de operator de program 

pentru domeniul de finantare din responsabilitatea MAI; 

se deleaga calitatea de ordonator principal de credite secretarului de stat pentru relatia 

cu Parlamentul si Guvernul, pentru toate operatiunile si documentele privind Programul 

Directia Schengen ca structura responsabila de managementul general 

al Programului RO 21, denumita in continuare DS; 

se desemneaza Directia generala financiara ca structura 

managementul financiar al Programului RO 21, denumita in continuare DGF;

documentele externe se intocmesc de catre structura desemnata, in raport cu atributiile 

stabilite prin prezentul ordin, se avizeaza de cealalta structura desemnata si 

semneaza de ROP; 

structurile desemnate pot solicita structurilor de specialitate desemnarea unor 

reprezentanti, precizari si puncte de vedere in domeniile lor de competenta;

structurile de specialitate pun in aplicare documentele aprobate de ROP, confor

atributiilor stabilite prin reglementarile nationale aplicabile si, la solicitarea structurilor 

desemnate, analizeaza si avizeaza documentele emise de acestea.  

Cooperare in spatiul Schengen si combaterea crimei organizate si a 

infractionalitatii transfrontaliere 

HG privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima 

casa“ a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 677 din 4 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 839/2013 pentru modificarea art. II din Hotararea 

Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea si completarea 

anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind 

aprobarea normelor de implementare a programului „Prima 

casa“. 

rincipalele prevederi 

Solicitarile de acordare a unei finantari garantate in cadrul programului «Prima casa»

aflate in curs de analiza la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se solutioneaza 

prin aplicarea dispozitiilor legale in vigoare la data depunerii lor. 

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. 678 din 5 noiembrie 2013 a fost publicat 

privind structura organizatorica la 

in calitate de operator de program pentru domeniul 

de finantare „Cooperare in spatiul Schengen si combaterea crimei 

organizate si a infractionalitatii transfrontaliere, inclusiv a 

or infractionale itinerante“ din Mecanismul 

financiar norvegian pe perioada de programare 2009–2014. 

nivelul MAI in calitate de operator de 

„Cooperare in spatiul Schengen si combaterea crimei 

organizate si a infractionalitatii transfrontaliere, inclusiv a traficului si a grupurilor infractionale 

smului financiar norvegian pe perioada de programare 2009–2014. 

, in calitate de OP pentru Programul RO 21, se stabileste urmatorul sistem de 

 este desemnat sa 

in raporturile juridice rezultate din calitatea de operator de program 

secretarului de stat pentru relatia 

l, pentru toate operatiunile si documentele privind Programul 

ca structura responsabila de managementul general 

ca structura responsabila de 

managementul financiar al Programului RO 21, denumita in continuare DGF; 

documentele externe se intocmesc de catre structura desemnata, in raport cu atributiile 

stabilite prin prezentul ordin, se avizeaza de cealalta structura desemnata si se 

structurile desemnate pot solicita structurilor de specialitate desemnarea unor 

reprezentanti, precizari si puncte de vedere in domeniile lor de competenta; 

structurile de specialitate pun in aplicare documentele aprobate de ROP, conform 

atributiilor stabilite prin reglementarile nationale aplicabile si, la solicitarea structurilor 

Cooperare in spatiul Schengen si combaterea crimei organizate si a 

elor de implementare a programului „Prima 

2013 a fost publicata 

pentru modificarea art. II din Hotararea 

Guvernului nr. 565/2013 pentru modificarea si completarea 

anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind 

aprobarea normelor de implementare a programului „Prima 

programului «Prima casa», 

la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se solutioneaza 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 
� Pentru desfasurarea activitatii, 

de inspector antifrauda

74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii 

precum si pentru modificarea si compl

nr. 5 lit. d) din H.G. nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala, 

� Personalul cu atributii in domeniul prevenirii, d

fiscale si a fraudei fiscale si vamale

de Administrare Fiscala 

autoritatii publice. 

Inspectorii antifrauda din cadrul ANAF vor utiliza sigilii personalizate

Legea privind transparenta decizionala in administratia 

Principalele prevederi 

� Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ

publicului cu cel putin 30 de zile lucratoare

autoritatile publice.  

� Anuntul va cuprinde: data 

referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de 

impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, 

precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

� La publicarea anuntului

putin 10 zile calendaristice 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act nor

publice. 

� Propunerile, sugestiile sau opiniile

dezbaterii publice se vor consemna intr

persoana si datele de contact de la care s

� Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri

opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica 

articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data 

trimiterii si datele de contact ale expeditorul

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. 678 din 5 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3449/2013 al Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala privind sigiliile aplicate in cadrul activitatii Directiei 

Generale Antifrauda Fiscala. 

 
Pentru desfasurarea activitatii, personalul din cadrul ANAF, care ocupa functia publica 

inspector antifrauda, avand in vedere dispozitiile art. 6 alin. (2) lit. c) din 

74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii 

precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative si art. 7 lit. D si anexa 

nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala, se vor utiliza sigilii personalizate. 

Personalul cu atributii in domeniul prevenirii, descoperirii si combaterii evaziunii 

si a fraudei fiscale si vamale cuprinde inspectori antifrauda ai Agentiei Nationale 

de Administrare Fiscala – Directia generala antifrauda fiscala, investiti cu exercitiul 

Inspectorii antifrauda din cadrul ANAF vor utiliza sigilii personalizate

Legea privind transparenta decizionala in administratia 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 281/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.

elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta 

30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre 

: data afisarii, o nota de fundamentare, o expunere de motive, un 

referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de 

impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, 

limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de 

10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative, pentru a primi in scris 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii 

Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normat

dezbaterii publice se vor consemna intr-un registru, mentionandu-

persoana si datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri

opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica 

articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data 

trimiterii si datele de contact ale expeditorului. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

cial nr. 678 din 5 noiembrie 2013 a fost publicat 

al Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala privind sigiliile aplicate in cadrul activitatii Directiei 

, care ocupa functia publica 

, avand in vedere dispozitiile art. 6 alin. (2) lit. c) din O.U.G. nr. 

74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF, 

etarea unor acte normative si art. 7 lit. D si anexa 

nr. 520/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale 

escoperirii si combaterii evaziunii 

cuprinde inspectori antifrauda ai Agentiei Nationale 

Directia generala antifrauda fiscala, investiti cu exercitiul 

Inspectorii antifrauda din cadrul ANAF vor utiliza sigilii personalizate 

Legea privind transparenta decizionala in administratia publica 

In Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 

52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica. 

adus la cunostinta 

inainte de supunerea spre avizare de catre 

afisarii, o nota de fundamentare, o expunere de motive, un 

referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de 

impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, 

limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris 

propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ. 

, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel 

pentru proiectele de acte normative, pentru a primi in scris 

mativ supus dezbaterii 

cu privire la proiectul de act normativ supus 

-se data primirii, 

a primit propunerea, opinia sau recomandarea. 

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau 

opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica 

articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data 
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Principalele prevederi 

� Agentia gestioneaza in Romania 

droguri, urmarind realizarea obiectivelor prevazute in urmatoarele documente strategice:

• Strategia nationala antidrog

domeniile prioritare ale Strategiei europene (reducerea cere

cooperare internationala, informare si evaluare, coordonare institutionala);

• Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog

continuare Planul de actiune.

 Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale 

Distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de 

participare emise

Principalele prevederi 

� Prevederile prezentei norme sunt aplicabile 

alternative (AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intentioneaza 

distributia in Romania, exclusiv catre 

emise de fonduri de investitii alternative

administrarea unui alt organism de plasament colectiv (AOPC) din Romania, pana la 

momentul intrarii in vigoare a actului normativ de 

Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind

administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 

2003/41/CE si 2009/65/CE si a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010 

(DAFIA). 

� AFIA din state membre pot distribui catre 

de participare emise de FIA administrate in alte state 

� De la data intrarii in vigoare a prezentei norme pana la data intrarii in vigoare a actului 

normativ de transpunere in legislatia nationala a DAFIA, prevederile art. 176 din 

Regulamentul CNVM nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de 

administrare a investitiilor, a organismelor de plasame

ale art. 10 din Dispunerea de masuri a 

organismelor de plasament colectiv nearmonizate din state membre

titluri de participare catre investitorii de retail din Romania si OPC din state nemembre 

care distribuie titluri de participare catr

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 151/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei 

Nationale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului adminis

internelor nr. 52/2012. 

Agentia gestioneaza in Romania politicile publice in domeniul reducerii 

, urmarind realizarea obiectivelor prevazute in urmatoarele documente strategice:

Strategia nationala antidrog, denumita in continuare SNA, in acord cu principiile si 

domeniile prioritare ale Strategiei europene (reducerea cererii, reducerea ofertei, 

cooperare internationala, informare si evaluare, coordonare institutionala);

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog

continuare Planul de actiune. 

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale 

Antidrog a fost modificat 

Distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de 

participare emise de fondurile de investitii alternative

In Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 52/2013 a ASF privind aprobarea Normei nr. 

13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia 

catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de 

participare emise de fondurile de investitii alternative 

administrate in alte state membre ale Uniunii Europene.

 

Prevederile prezentei norme sunt aplicabile administratorilor fondurilor de investitii 

(AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intentioneaza 

distributia in Romania, exclusiv catre investitorii profesionali a titlurilor de participare 

fonduri de investitii alternative (FIA) administrate in alte state membre si/sau 

inistrarea unui alt organism de plasament colectiv (AOPC) din Romania, pana la 

momentul intrarii in vigoare a actului normativ de transpunere in legislatia nationala

Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind

administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 

2003/41/CE si 2009/65/CE si a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010 

AFIA din state membre pot distribui catre investitorii profesionali din R

de participare emise de FIA administrate in alte state membre. 

De la data intrarii in vigoare a prezentei norme pana la data intrarii in vigoare a actului 

normativ de transpunere in legislatia nationala a DAFIA, prevederile art. 176 din 

nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de 

administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor 

ale art. 10 din Dispunerea de masuri a CNVM nr. 9/2010 sunt in continuare aplicabile 

organismelor de plasament colectiv nearmonizate din state membre

titluri de participare catre investitorii de retail din Romania si OPC din state nemembre 

care distribuie titluri de participare catre investitorii de retail si profesionali din Romania.
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In Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei 

Nationale Antidrog, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si 

politicile publice in domeniul reducerii cererii si ofertei de 

, urmarind realizarea obiectivelor prevazute in urmatoarele documente strategice: 

, denumita in continuare SNA, in acord cu principiile si 

rii, reducerea ofertei, 

cooperare internationala, informare si evaluare, coordonare institutionala); 

Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog, denumit in 

Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei Nationale 

Distributia catre investitorii profesionali din Romania a titlurilor de 

de fondurile de investitii alternative 

In Monitorul Oficial nr. 679 din 5 noiembrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea Normei nr. 

13/2013 referitoare la procedura intermediara privind distributia 

estitorii profesionali din Romania a titlurilor de 

participare emise de fondurile de investitii alternative 

te membre ale Uniunii Europene. 

administratorilor fondurilor de investitii 

(AFIA) din alte state membre ale Uniunii Europene care intentioneaza 

a titlurilor de participare 

(FIA) administrate in alte state membre si/sau 

inistrarea unui alt organism de plasament colectiv (AOPC) din Romania, pana la 

transpunere in legislatia nationala a 

Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind 

administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 

2003/41/CE si 2009/65/CE si a regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010 

investitorii profesionali din Romania titlurile 

De la data intrarii in vigoare a prezentei norme pana la data intrarii in vigoare a actului 

normativ de transpunere in legislatia nationala a DAFIA, prevederile art. 176 din 

nr. 15/2004 privind autorizarea si functionarea societatilor de 

nt colectiv si a depozitarilor si cele 

nr. 9/2010 sunt in continuare aplicabile 

organismelor de plasament colectiv nearmonizate din state membre care distribuie 

titluri de participare catre investitorii de retail din Romania si OPC din state nemembre 

e investitorii de retail si profesionali din Romania. 
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Principalele prevederi 

� Senatul a apreciat ca, pentru aplicarea corespunzatoare a 

masurile propuse de proiectul de Regulament ar putea fi benefice, de exemplu din 

perspectiva stimularii cooperarii intre statele membre

Comisia Europeana, pe de alta parte, precum si din perspectiva unui cadru unic si 

pentru autorizarea furnizorilor europeni de comunicatii electronice

� Totusi, s-a considerat ca, in fapt, atingerea obiectivelor urmarite prin proiectul de 

Regulament s-ar putea realiza, in mod satisfacator, prin 

membre, si nu printr-o actiune la nivel european. 

� Aceasta modalitate de reglementare poate genera 

decizie a institutiilor nationale

aspect ce, in opinia autorit

fiind necesara protejarea capacitatii statelor membre de a lua decizii si de a actiona. 

� Mai mult, a fost mentionat ca gestionarea spectrului este in primul 

nationala si ca extinderea sferei de competenta a Comisiei in acest domeniu ar putea crea o 

schimbare substantiala in balanta de putere

reglementare nationale.

� In ceea ce priveste proportionalitatea propunerii legislative

considerat ca aceasta nu este intru totul respectata datorita faptului ca masurile propuse 

creeaza obstacole birocratice, poate duce la cresterea costurilor administrative ale 

autoritatilor nationale de reglementare, ale Comisiei Europene

comunicatii electronice, poate genera costuri semnificative de implementare in sarcina 

furnizorilor.  

� Din aceeasi perspectiva, sa precizat ca, in conformitate cu aspectele detaliate mai sus, 

propunerea nu reflecta corespunzato

Europene si nu stimuleaza investitiile, putand conduce totodata la distorsionarea 

concurentei si la alte consecinte negative neprevazute.

 Senatul si-a exprimat opinia in privinta pietei unice europene a 

BNR a stabilit rata dobanzii de referinta

Principalele prevederi

� Incepand cu data de 

Nationale a Romaniei este de 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Senatul a apreciat ca, pentru aplicarea corespunzatoare a principiului subsidiaritatii

masurile propuse de proiectul de Regulament ar putea fi benefice, de exemplu din 

stimularii cooperarii intre statele membre, pe de o parte, si intre acestea si 

Comisia Europeana, pe de alta parte, precum si din perspectiva unui cadru unic si 

autorizarea furnizorilor europeni de comunicatii electronice.  

a considerat ca, in fapt, atingerea obiectivelor urmarite prin proiectul de 

ar putea realiza, in mod satisfacator, prin actiuni individuale ale statelor 

o actiune la nivel european.  

Aceasta modalitate de reglementare poate genera transferul discretionar al puterii de 

decizie a institutiilor nationale, parte a suveranitatii nationale, catre un alt stat membrul 

aspect ce, in opinia autoritatii nationale de reglementare (ANCOM), nu poate fi acceptat, 

fiind necesara protejarea capacitatii statelor membre de a lua decizii si de a actiona. 

Mai mult, a fost mentionat ca gestionarea spectrului este in primul 

inderea sferei de competenta a Comisiei in acest domeniu ar putea crea o 

schimbare substantiala in balanta de putere cu statele membre si autoritatile de 

reglementare nationale. 

proportionalitatea propunerii legislative cu obiectivul av

considerat ca aceasta nu este intru totul respectata datorita faptului ca masurile propuse 

creeaza obstacole birocratice, poate duce la cresterea costurilor administrative ale 

autoritatilor nationale de reglementare, ale Comisiei Europene si chiar ale furnizorilor de 

comunicatii electronice, poate genera costuri semnificative de implementare in sarcina 

Din aceeasi perspectiva, sa precizat ca, in conformitate cu aspectele detaliate mai sus, 

propunerea nu reflecta corespunzator dezvoltarile diferite din statele membre ale Uniunii 

si nu stimuleaza investitiile, putand conduce totodata la distorsionarea 

concurentei si la alte consecinte negative neprevazute. 

a exprimat opinia in privinta pietei unice europene a 

comunicatiilor electronice 

In Monitorul Oficial nr. 683 din 6 noiembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 63/2013 a Senatului cu privire la propunerea de 

Regulament al Parlamentului European si al Consil

unor masuri privind piata unica europeana a comunicatiilor 

electronice si de realizare a unui continent conectat.

BNR a stabilit rata dobanzii de referinta

In Monitorul Oficial nr. 683 din 6 noiembrie 2013 a fost publicata 

Circulara nr. 33/2013 a Bancii Nationale a Romaniei privind 

nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.

rincipalele prevederi 

Incepand cu data de 6 noiembrie 2013, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 

Nationale a Romaniei este de 4,00% pe an. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

principiului subsidiaritatii, 

masurile propuse de proiectul de Regulament ar putea fi benefice, de exemplu din 

, pe de o parte, si intre acestea si 

Comisia Europeana, pe de alta parte, precum si din perspectiva unui cadru unic si unitar 

a considerat ca, in fapt, atingerea obiectivelor urmarite prin proiectul de 

actiuni individuale ale statelor 

transferul discretionar al puterii de 

, parte a suveranitatii nationale, catre un alt stat membrul 

atii nationale de reglementare (ANCOM), nu poate fi acceptat, 

fiind necesara protejarea capacitatii statelor membre de a lua decizii si de a actiona.  

Mai mult, a fost mentionat ca gestionarea spectrului este in primul rand o competenta 

inderea sferei de competenta a Comisiei in acest domeniu ar putea crea o 

cu statele membre si autoritatile de 

cu obiectivul avut in vedere, s-a 

considerat ca aceasta nu este intru totul respectata datorita faptului ca masurile propuse 

creeaza obstacole birocratice, poate duce la cresterea costurilor administrative ale 

si chiar ale furnizorilor de 

comunicatii electronice, poate genera costuri semnificative de implementare in sarcina 

Din aceeasi perspectiva, sa precizat ca, in conformitate cu aspectele detaliate mai sus, 

r dezvoltarile diferite din statele membre ale Uniunii 

si nu stimuleaza investitiile, putand conduce totodata la distorsionarea 

a exprimat opinia in privinta pietei unice europene a 

In Monitorul Oficial nr. 683 din 6 noiembrie 2013 a fost publicata 

a Senatului cu privire la propunerea de 

Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a 

unor masuri privind piata unica europeana a comunicatiilor 

izare a unui continent conectat. 

BNR a stabilit rata dobanzii de referinta 

In Monitorul Oficial nr. 683 din 6 noiembrie 2013 a fost publicata 

a Bancii Nationale a Romaniei privind 

Bancii Nationale a Romaniei. 

, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii 
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Principalele prevederi 

� Prin prezentul ordin sunt reglementate 

prioritare din cadrul Programului operational Asistenta tehnica

domenii majore de interventie:

• Axa prioritara 1

si coordonarea programelor:

� sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale;

� evaluare; 

� formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor;

� sprijin pentru functionarea Autoritatii de Management (AM) pentru POAT, 

Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Autoritatii de 

Certificare si Plata (ACP

• Axa prioritara 2

informatiei (SMIS):

� dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei sale digitale;

� functionarea Unitatii centrale SMIS si a retelei de coordonatori;

� formarea utilizatorilor, distribuirea ghidarilor pentru utilizatori si activitati de 

informare cu privire la SMIS;

� furnizarea de echipamente si servicii pentru tehnologia informatiei si comunicatii;

• Axa prioritara 3

structurale: 

� diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire 

la instrumentele structurale alocate Romaniei;

� functionarea Centrului de informare privind instrumentele structurale.

� Cheltuielile efectuate pentru implementarea operatiunilor

prioritare/domeniilor majore de interventie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile 

daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale:

• sunt efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 200

• sunt in concordanta cu obiectivele POAT; si

• sunt necesare implementarii proiectului.

� Cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT

(in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al 

de coordonatorii SMIS, pentru taxe de participare, sunt considerate eligibile daca se 

prezinta documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si 

sunt in conformitate cu legislatia nationala in vigoare.

� Cheltuielile efectuate de coordonatorii SMIS

cazare, diurna si indemnizatii de delegare, sunt considerate eligibile daca se prezinta 

documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si sunt in 

conformitate cu legislatia natio

 A fost republicat ordinul 

operational Asistenta tehnica
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In Monitorul Oficial nr. 683 din 6 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2116/2013 al ministrului Economiei si Finantelor privind 

aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational 

Asistenta tehnica. 

Prin prezentul ordin sunt reglementate cheltuielile eligibile efectuate in cadrul axelor 

prioritare din cadrul Programului operational Asistenta tehnica (POAT) pentru urmatoarele 

domenii majore de interventie: 

Axa prioritara 1 – Sprijin in procesul de implementare a instrumentelor structurale 

si coordonarea programelor: 

sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale;

formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor;

sprijin pentru functionarea Autoritatii de Management (AM) pentru POAT, 

Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Autoritatii de 

Certificare si Plata (ACP) si Autoritatii de Audit (AA); 

Axa prioritara 2 – Dezvoltarea si functionarea Sistemului unic de management al 

informatiei (SMIS): 

dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei sale digitale; 

functionarea Unitatii centrale SMIS si a retelei de coordonatori; 

formarea utilizatorilor, distribuirea ghidarilor pentru utilizatori si activitati de 

informare cu privire la SMIS; 

furnizarea de echipamente si servicii pentru tehnologia informatiei si comunicatii;

Axa prioritara 3 – Diseminarea informatiilor si promovar

diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire 

la instrumentele structurale alocate Romaniei; 

functionarea Centrului de informare privind instrumentele structurale.

ate pentru implementarea operatiunilor din cadrul axelor 

prioritare/domeniilor majore de interventie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile 

daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii generale: 

sunt efectuate incepand cu data de 1 ianuarie 2007; 

sunt in concordanta cu obiectivele POAT; si 

sunt necesare implementarii proiectului. 

Cheltuielile efectuate de personalul AM pentru POAT, al Ministerului Fondurilor Europene 

(in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al 

de coordonatorii SMIS, pentru taxe de participare, sunt considerate eligibile daca se 

prezinta documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si 

sunt in conformitate cu legislatia nationala in vigoare. 

ltuielile efectuate de coordonatorii SMIS cu ocazia deplasarilor, pentru transport, 

cazare, diurna si indemnizatii de delegare, sunt considerate eligibile daca se prezinta 

documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si sunt in 

conformitate cu legislatia nationala in vigoare. 

A fost republicat ordinul privind cheltuielile eligibile pentru Programul 

operational Asistenta tehnica 

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. 683 din 6 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Economiei si Finantelor privind 

aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational 

cheltuielile eligibile efectuate in cadrul axelor 

(POAT) pentru urmatoarele 

Sprijin in procesul de implementare a instrumentelor structurale 

sprijin in procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale; 

formare orizontala in domeniul gestionarii programelor/proiectelor; 

sprijin pentru functionarea Autoritatii de Management (AM) pentru POAT, 

Autoritatii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS), Autoritatii de 

Dezvoltarea si functionarea Sistemului unic de management al 

 

formarea utilizatorilor, distribuirea ghidarilor pentru utilizatori si activitati de 

furnizarea de echipamente si servicii pentru tehnologia informatiei si comunicatii; 

Diseminarea informatiilor si promovarea instrumentelor 

diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire 

functionarea Centrului de informare privind instrumentele structurale. 

din cadrul axelor 

prioritare/domeniilor majore de interventie prezentate la art. 1 sunt considerate eligibile 

, al Ministerului Fondurilor Europene 

(in calitate de autoritate pentru coordonarea instrumentelor structurale), al ACP si al AA si 

de coordonatorii SMIS, pentru taxe de participare, sunt considerate eligibile daca se 

prezinta documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si 

cu ocazia deplasarilor, pentru transport, 

cazare, diurna si indemnizatii de delegare, sunt considerate eligibile daca se prezinta 

documente doveditoare, se justifica efectuarea deplasarilor in scopul proiectului si sunt in 

privind cheltuielile eligibile pentru Programul 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Principalele prevederi 

� Judecatorii desemnati de presedintii instantelor pentru realizarea activitatii de 

sau comunicare in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila

comerciala solutioneaza cererile avand acest obiect.

� Programul de lucru al instantelor

programul incepe de regula la ora 8,00 si se incheie la ora 16,00. 

judecatorului este flexibil

este obligat sa fie prezent la ora stabilita pentru sedintele de judecata si la alte activitati in 

care este planificat sau pe care si le

� Repunerea pe rol a cauzei dupa suspendare

sau pentru pronuntarea hotararii ca urmare a incheierii acordului de mediere, se va realiza 

de completul initial investit cu solutionarea cauzei, daca judecatorul care a compus 

completul respectiv isi desfasoara activitatea si la data aparitiei acestor situatii in cadrul 

sectiei sau, dupa caz, al instantei.

�  In cazul in care suspendarea cauzei a fost dispusa de un alt judecator decat cel din 

compunerea completului initial investit

repunerea pe rol cauza va fi repartizata judecatoru

completului in care functioneaza 

� Dispozitiile se vor aplica 

membrii care au compus completul nu mai fac parte, impreuna, din ace

� Daca la data aparitiei oricareia dintre situatiile mentionate numai unul sau unii dintre 

respectivii judecatori isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei, 

unul ori, dupa caz, 2 judecatori 

repunere pe rol a cauzei dupa suspendare, pentru continuarea judecatii, pentru perimare 

sau pentru pronuntarea hotararii ca urmare a incheierii acordului de mediere. Completul 

astfel format va pastra cauza pana la so

� Cererile de indreptare a erorilor materiale

se solutioneaza de completul care a pronuntat hotararea a carei indreptare ori lamurire se 

solicita.  

� Aceeasi rezolvare se va da si 

din Codul de procedura penala si de art. 711 alin. (2) din Codul de procedura civila, adoptat 

prin Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul 

completelor colegiale, judecatorii care au pronuntat hotararea se vor reuni chiar daca nu 

mai fac parte, impreuna, din acelasi complet.

� Daca la data aparitiei oricareia dintre situatiile mentionate numai unul sau unii dintre 

respectivii judecatori isi desfasoara activitatea in ca

unul ori, dupa caz, 2 judecatori din lista de permanenta

indreptare a erorilor materiale sau cererii de completare ori lamurire a hotararii, respectiv a 

contestatiei la executare

 CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara al 

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. 684 din 7 noiembrie 2013 a fost publiicata 

Hotararea nr. 1080/2013 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de 

ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005.

Judecatorii desemnati de presedintii instantelor pentru realizarea activitatii de 

sau comunicare in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila

comerciala solutioneaza cererile avand acest obiect. 

u al instantelor este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe saptamana; 

programul incepe de regula la ora 8,00 si se incheie la ora 16,00. Programul de lucru al 

judecatorului este flexibil si poate sa difere de programul de lucru al instantei. Judecatorul 

obligat sa fie prezent la ora stabilita pentru sedintele de judecata si la alte activitati in 

t sau pe care si le-a stabilit. 

Repunerea pe rol a cauzei dupa suspendare, pentru continuarea judecatii, pentru perimare 

a hotararii ca urmare a incheierii acordului de mediere, se va realiza 

de completul initial investit cu solutionarea cauzei, daca judecatorul care a compus 

completul respectiv isi desfasoara activitatea si la data aparitiei acestor situatii in cadrul 

ei sau, dupa caz, al instantei. 

suspendarea cauzei a fost dispusa de un alt judecator decat cel din 

compunerea completului initial investit, ca urmare a absentei temporare a acestuia, la 

repunerea pe rol cauza va fi repartizata judecatorului initial investit, indiferent de numarul 

completului in care functioneaza la data respectiva. 

Dispozitiile se vor aplica si in cazul completelor colegiale, care se vor reuni chiar daca 

membrii care au compus completul nu mai fac parte, impreuna, din acelasi complet. 

Daca la data aparitiei oricareia dintre situatiile mentionate numai unul sau unii dintre 

respectivii judecatori isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei, completul va fi intregit

unul ori, dupa caz, 2 judecatori din lista de permanenta de la data inregistrarii sesizarii de 

repunere pe rol a cauzei dupa suspendare, pentru continuarea judecatii, pentru perimare 

sau pentru pronuntarea hotararii ca urmare a incheierii acordului de mediere. Completul 

astfel format va pastra cauza pana la solutionare. 

Cererile de indreptare a erorilor materiale si cererile de completare sau lamurire a hotararii 

se solutioneaza de completul care a pronuntat hotararea a carei indreptare ori lamurire se 

Aceeasi rezolvare se va da si contestatiilor la executare prevazute de art. 461 lit. c) teza I 

din Codul de procedura penala si de art. 711 alin. (2) din Codul de procedura civila, adoptat 

prin Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul 

udecatorii care au pronuntat hotararea se vor reuni chiar daca nu 

mai fac parte, impreuna, din acelasi complet. 

Daca la data aparitiei oricareia dintre situatiile mentionate numai unul sau unii dintre 

respectivii judecatori isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei, completul va fi intregit cu 

unul ori, dupa caz, 2 judecatori din lista de permanenta de la data inregistrarii cererii de 

indreptare a erorilor materiale sau cererii de completare ori lamurire a hotararii, respectiv a 

contestatiei la executare. 

CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara al 

instantelor judecatoresti 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 684 din 7 noiembrie 2013 a fost publiicata 

a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului de 

ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin Hotararea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005. 

Judecatorii desemnati de presedintii instantelor pentru realizarea activitatii de notificare 

sau comunicare in statele membre a actelor judiciare si extrajudiciare in materie civila sau 

este de 8 ore zilnic, timp de 5 zile pe saptamana; 

Programul de lucru al 

si poate sa difere de programul de lucru al instantei. Judecatorul 

obligat sa fie prezent la ora stabilita pentru sedintele de judecata si la alte activitati in 

, pentru continuarea judecatii, pentru perimare 

a hotararii ca urmare a incheierii acordului de mediere, se va realiza 

de completul initial investit cu solutionarea cauzei, daca judecatorul care a compus 

completul respectiv isi desfasoara activitatea si la data aparitiei acestor situatii in cadrul 

suspendarea cauzei a fost dispusa de un alt judecator decat cel din 

, ca urmare a absentei temporare a acestuia, la 

lui initial investit, indiferent de numarul 

, care se vor reuni chiar daca 

lasi complet.  

Daca la data aparitiei oricareia dintre situatiile mentionate numai unul sau unii dintre 

completul va fi intregit cu 

de la data inregistrarii sesizarii de 

repunere pe rol a cauzei dupa suspendare, pentru continuarea judecatii, pentru perimare 

sau pentru pronuntarea hotararii ca urmare a incheierii acordului de mediere. Completul 

si cererile de completare sau lamurire a hotararii 

se solutioneaza de completul care a pronuntat hotararea a carei indreptare ori lamurire se 

prevazute de art. 461 lit. c) teza I 

din Codul de procedura penala si de art. 711 alin. (2) din Codul de procedura civila, adoptat 

prin Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul 

udecatorii care au pronuntat hotararea se vor reuni chiar daca nu 

Daca la data aparitiei oricareia dintre situatiile mentionate numai unul sau unii dintre 

completul va fi intregit cu 

de la data inregistrarii cererii de 

indreptare a erorilor materiale sau cererii de completare ori lamurire a hotararii, respectiv a 

CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara al 
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Principalele prevederi 

� Prin caracter ocazional 

calatorilor care vin dintr

parte fractionata a unei serii de introduceri efectuate de acelasi calator intr

de timp, respectiv o introducere de bunuri efectuata la 

introducere de bunuri de catre acelasi calator.

� Nu se considera introduceri de bunuri cu caracter ocazional

efectuate in mod regulat, respectiv de mai multe ori intr

zile. 

 Introducerea in Romania de bunuri aflate in bagajele personale ale 

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ 

Principalele prevederi 

� In cadrul Compartimentului juridic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie isi desfasoara 

activitatea consilieri juridici

� Atributiile personalului

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a i

Principalele prevederi

� Ultima cerere de decontare

2013, iar decontarea se efectueaza pana la data de 

� Termenul de valabilitate

emitere, fara a se depasi insa data de 

� In termenul de valabilitate a notei de inscriere, producatorul validat si proprietarul inscris 

efectueaza formalitatile de vanzare

validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 686 din 8 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3477/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind definirea caracterului 

ocazional al introducerii in Romania de bunuri aflate in bagajele 

personale ale calatorilor care vin dintr-o tara terta. 

Prin Adresa nr. 8.543 din 9 octombrie 2013, Avocatul Poporului a 

 al introducerii in Romania de bunuri aflate in bagajele personale

calatorilor care vin dintr-o tara terta se intelege o introducere de bunuri care nu reprezinta o 

parte fractionata a unei serii de introduceri efectuate de acelasi calator intr

, respectiv o introducere de bunuri efectuata la cel putin 7 zile

introducere de bunuri de catre acelasi calator. 

Nu se considera introduceri de bunuri cu caracter ocazional introducerile de bunuri 

efectuate in mod regulat, respectiv de mai multe ori intr-o zi sau la intervale de timp sub 7 

Introducerea in Romania de bunuri aflate in bagajele personale ale 

calatorilor 

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ 

a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 686 din 8 noiembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea nr. 22/2013 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru 

modificarea Regulamentului privind organizarea si functionarea 

administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

 

In cadrul Compartimentului juridic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie isi desfasoara 

consilieri juridici, care au calitatea de functionari publici. 

personalului Compartimentului juridic se stabilesc prin fisa fiecarui post.

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

national a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 687 din 8 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2633/2013 al ministrului Mediului si Schimbar

Climatice pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului 

de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 

1.239/2013. 

rincipalele prevederi 

decontare se poate depune, cel mai tarziu, la data de 

, iar decontarea se efectueaza pana la data de 31 decembrie 2013 inclusiv

Termenul de valabilitate a notei de inscriere este de cel mult 90 de zile lucratoare

emitere, fara a se depasi insa data de 23 decembrie 2013. 

In termenul de valabilitate a notei de inscriere, producatorul validat si proprietarul inscris 

formalitatile de vanzare-cumparare a autovehiculului nou

validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

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. 686 din 8 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind definirea caracterului 

i aflate in bagajele 

Prin Adresa nr. 8.543 din 9 octombrie 2013, Avocatul Poporului a 

bunuri aflate in bagajele personale ale 

o tara terta se intelege o introducere de bunuri care nu reprezinta o 

parte fractionata a unei serii de introduceri efectuate de acelasi calator intr-un interval scurt 

cel putin 7 zile de la ultima 

introducerile de bunuri 

o zi sau la intervale de timp sub 7 

Introducerea in Romania de bunuri aflate in bagajele personale ale 

Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a ICCJ 

In Monitorul Oficial nr. 686 din 8 noiembrie 2013 a fost publicata 

a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru 

modificarea Regulamentului privind organizarea si functionarea 

administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 

In cadrul Compartimentului juridic al Inaltei Curti de Casatie si Justitie isi desfasoara 

bilesc prin fisa fiecarui post. 

nnoirii Parcului auto 

In Monitorul Oficial nr. 687 din 8 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru modificarea Ghidului de finantare a Programului 

de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 

se poate depune, cel mai tarziu, la data de 23 decembrie 

31 decembrie 2013 inclusiv. 

90 de zile lucratoare de la 

In termenul de valabilitate a notei de inscriere, producatorul validat si proprietarul inscris 

cumparare a autovehiculului nou, producatorul 

validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare. 
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  Operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului 

Principalele prevederi 

� Prezenta norma stabileste principiile si modul de desfasurare a 

efectuate in moneda nationala, de 

Banca Nationala a Romaniei, si anume:

• operatiunile aferente retragerilor

de credit si Trezoreriei Statului de la/la Banca Nationala a Romaniei;

• decontarea operatiunilor cu numerar

deschise in sistemul ReGIS.

� Schimbul de informatii 

operatiunile cu numerar 

� Reteaua securizata de comunicatii interbancare RCI

utilizat pentru transmiterea mesajelor XML.

� Dupa transmiterea de catre particip

notificare automata de la aplicatia XMLHUB

receptionarea fisierului respectiv

Ministerul Agriculturii a aprobat normele de inregistrare a 

operatorilor in agricultura ecologica

Principalele prevederi

� Se aproba regulile privind

care produc, proceseaza, importa, exporta, depoziteaza sau distribuie produse ecologice 

in vederea comercializarii, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) si (3) din 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

definiti conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 

iunie 2007 privind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91.

� In fiecare an, pana la data de 16 mai (inclusiv)

activitatea la Ministerul Agri

judetene si a municipiului Bucuresti sa

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului 

in relatia cu BNR 

Prezenta norma stabileste principiile si modul de desfasurare a operatiunilor cu numerar

efectuate in moneda nationala, de institutiile de credit si Trezoreria Statului

Banca Nationala a Romaniei, si anume: 

operatiunile aferente retragerilor, respectiv depunerilor de numerar ale institutiilor 

de credit si Trezoreriei Statului de la/la Banca Nationala a Romaniei;

decontarea operatiunilor cu numerar in conturile de decontare ale participantilor 

deschise in sistemul ReGIS. 

 dintre participanti si Banca Nationala a Romaniei referitoare la 

 

comunicatii interbancare RCI este canalul de comunicatii de date 

utilizat pentru transmiterea mesajelor XML. 

Dupa transmiterea de catre participant a unui mesaj XML, acesta va primi, prin e

notificare automata de la aplicatia XMLHUB (Transfer mesaje XML), cu privire la 

receptionarea fisierului respectiv. 

In Monitorul Oficial nr. 686 din 8 noiembrie 2013 a 

Norma nr. 1/2013 a Bancii Nationale a Romaniei privind 

operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei 

Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea 

acestora. 

Ministerul Agriculturii a aprobat normele de inregistrare a 

operatorilor in agricultura ecologica 

In Monitorul Oficial nr. 687 din 8 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1253/2013 al ministrului Agriculturii si Dezvolta

Rurale pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea 

operatorilor in agricultura ecologica. 
 

rincipalele prevederi 

privind inregistrarea operatorilor in sistemul de agricultura ecologica

care produc, proceseaza, importa, exporta, depoziteaza sau distribuie produse ecologice 

in vederea comercializarii, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) si (3) din 

genta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

definiti conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 

vind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de 

abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91. 

pana la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligatia de a

activitatea la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura 

judetene si a municipiului Bucuresti sau entitatile mandatate de MADR.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei Statului 

operatiunilor cu numerar, 

Trezoreria Statului in relatia cu 

, respectiv depunerilor de numerar ale institutiilor 

de credit si Trezoreriei Statului de la/la Banca Nationala a Romaniei; 

in conturile de decontare ale participantilor 

dintre participanti si Banca Nationala a Romaniei referitoare la 

este canalul de comunicatii de date 

ant a unui mesaj XML, acesta va primi, prin e-mail, o 

(Transfer mesaje XML), cu privire la 

In Monitorul Oficial nr. 686 din 8 noiembrie 2013 a fost publicata 

a Bancii Nationale a Romaniei privind 

operatiunile cu numerar ale institutiilor de credit si Trezoreriei 

Statului in relatia cu Banca Nationala a Romaniei si decontarea 

Ministerul Agriculturii a aprobat normele de inregistrare a 

In Monitorul Oficial nr. 687 din 8 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea 

inregistrarea operatorilor in sistemul de agricultura ecologica, 

care produc, proceseaza, importa, exporta, depoziteaza sau distribuie produse ecologice 

in vederea comercializarii, in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) si (3) din 

genta a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare 

ecologice, aprobata prin Legea nr. 38/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, 

definiti conform art. 2 lit. (b) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 

vind productia ecologica si etichetarea produselor ecologice, precum si de 

, operatorii au obligatia de a-si inregistra 

, prin directiile pentru agricultura 

u entitatile mandatate de MADR. 



 

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

 

  

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a modificarilor aduse Legii 

privind sistemul unitar de pensii publice

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 29 mai 2013 

cu exceptia de neconstitutionalitate

urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice

� Exceptia a fost ridicata de Gheorghe Garbovan, Aurel Barz si Adrian 

solutionarii unor actiuni civile prin care s

de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010

publice. 

� In motivarea exceptiei de necon

art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 sunt 

principiului constitutional al neretroactivitatii legii civile

persoanelor al caror drept la pensie s

de lege. Astfel, considera ca, pentru persoanele inscrise la pensie in baza Legii nr. 263/2010, 

pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernulu

corectie aplicat pensiilor trebuia sa fie calculat in raport cu dispozitiile art. 170 din Legea nr. 

263/2010, urmand ca dispozitiile art. III alin. (1) din ordonanta sa se aplice doar pensiilor 

deschise dupa intrarea in vigoare a 

� Avocatul Poporului apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale. In acest 

sens, arata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 modifica pensiile doar pentru 

viitor si numai in ceea ce priveste cuantu

actualizat.  

� Celelalte conditii privind acordarea pensiilor, respectiv 

profesie si varsta eligibila

normativ in discutie nu se rasfrange asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrarii sale in 

vigoare.  

� Dispozitiile legale criticate nu 

temeiul reglementarilor legale in vigoare la momentul emit

ca, sub aspectul cuantumului pensiei, 

toata perioada cuprinsa intre emiterea acestora si momentul la care va intra in vigoare 

ordonanta de urgenta criticata. 

� Doar daca textul de lege criticat ar fi diminuat sau crescut cuantumul pensiei aflate in plata in 

perioada cuprinsa intre emiterea acesteia si data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta 

criticate rie-am fi aflat in prezenta retroactivitatii legii cu incalca

Constitutie. 

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Gheorghe Garbovan, Aurel Barz si Adrian Nicolae Ghilea in dosarele nr. 3.839/108/2013, nr. 

3.840/108/2013 si nr. 3.838/108/2013 a

dispozitiile art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 sunt 

neconstitutionale. 
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CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a modificarilor aduse Legii 

privind sistemul unitar de pensii publice 

In Monitorul Oficial nr. 685 din 7 noiembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III 

alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. 

rin Incheierea din 29 mai 2013 Tribunalul Arad – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. 

Exceptia a fost ridicata de Gheorghe Garbovan, Aurel Barz si Adrian Nicolae Ghilea cu prilejul 

solutionarii unor actiuni civile prin care s-a solicitat calcularea pensiei cu aplicarea indicelui 

de corectie prevazut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin, in esenta, ca dispozitiile 

art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 sunt 

principiului constitutional al neretroactivitatii legii civile in masura in care se aplica 

elor al caror drept la pensie s-a deschis anterior intrarii in vigoare a acestor dispozitii 

de lege. Astfel, considera ca, pentru persoanele inscrise la pensie in baza Legii nr. 263/2010, 

pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2013, indicele de 

corectie aplicat pensiilor trebuia sa fie calculat in raport cu dispozitiile art. 170 din Legea nr. 

263/2010, urmand ca dispozitiile art. III alin. (1) din ordonanta sa se aplice doar pensiilor 

deschise dupa intrarea in vigoare a acestui din urma act normativ. 

apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale. In acest 

sens, arata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 modifica pensiile doar pentru 

viitor si numai in ceea ce priveste cuantumul acestora, prin aplicarea unui indice de corectie 

Celelalte conditii privind acordarea pensiilor, respectiv stagiul efectiv de activitate

varsta eligibila, nu sunt afectate de noile reglementari. De asemenea, actul 

tiv in discutie nu se rasfrange asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrarii sale in 

Dispozitiile legale criticate nu impieteaza cu nimic asupra calitatii de pensionar dobandite in 

temeiul reglementarilor legale in vigoare la momentul emiterii deciziei de pensionare. Rezulta 

ca, sub aspectul cuantumului pensiei, efectele deciziilor de pensionare raman castigate

toata perioada cuprinsa intre emiterea acestora si momentul la care va intra in vigoare 

ordonanta de urgenta criticata.  

ca textul de lege criticat ar fi diminuat sau crescut cuantumul pensiei aflate in plata in 

perioada cuprinsa intre emiterea acesteia si data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta 

am fi aflat in prezenta retroactivitatii legii cu incalcarea art. 15 alin. (2) din 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Gheorghe Garbovan, Aurel Barz si Adrian Nicolae Ghilea in dosarele nr. 3.839/108/2013, nr. 

3.840/108/2013 si nr. 3.838/108/2013 ale Tribunalului Arad – Sectia civila si a constatat ca 

dispozitiile art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 sunt 
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CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a modificarilor aduse Legii 

 

In Monitorul Oficial nr. 685 din 7 noiembrie 2013 a fost publicata 

29 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III 

alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind 

Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala 

a dispozitiilor art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 1/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2010 privind 

Nicolae Ghilea cu prilejul 

calcularea pensiei cu aplicarea indicelui 

privind sistemul unitar de pensii 

stitutionalitate autorii acesteia sustin, in esenta, ca dispozitiile 

art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 sunt contrare 

in masura in care se aplica 

a deschis anterior intrarii in vigoare a acestor dispozitii 

de lege. Astfel, considera ca, pentru persoanele inscrise la pensie in baza Legii nr. 263/2010, 

i nr. 1/2013, indicele de 

corectie aplicat pensiilor trebuia sa fie calculat in raport cu dispozitiile art. 170 din Legea nr. 

263/2010, urmand ca dispozitiile art. III alin. (1) din ordonanta sa se aplice doar pensiilor 

apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale. In acest 

sens, arata ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 modifica pensiile doar pentru 

mul acestora, prin aplicarea unui indice de corectie 

stagiul efectiv de activitate in acea 

, nu sunt afectate de noile reglementari. De asemenea, actul 

tiv in discutie nu se rasfrange asupra prestatiilor deja obtinute anterior intrarii sale in 

mpieteaza cu nimic asupra calitatii de pensionar dobandite in 

erii deciziei de pensionare. Rezulta 

efectele deciziilor de pensionare raman castigate pe 

toata perioada cuprinsa intre emiterea acestora si momentul la care va intra in vigoare 

ca textul de lege criticat ar fi diminuat sau crescut cuantumul pensiei aflate in plata in 

perioada cuprinsa intre emiterea acesteia si data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta 

rea art. 15 alin. (2) din 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

Gheorghe Garbovan, Aurel Barz si Adrian Nicolae Ghilea in dosarele nr. 3.839/108/2013, nr. 

Sectia civila si a constatat ca 

dispozitiile art. III alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2013 sunt 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Proiect de Lege pentru completarea art. 43 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si 

functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune 

 

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

migratiei si azilului 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa privind completarea art. 22 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si 

functionarea Curtii de Conturi 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 27 din Legea nr. 92/2007 privind 

transportul public local 

 

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

locale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul 

national de decoratii al Romaniei 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 55 al Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 

de pensii publice 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 

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

de concesiune de servicii 

 

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

partidelor politice, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 70 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului 

Oficial al Romaniei 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2008 pentru alegerea 

Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru 

alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 

215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 29.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 05.11.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia 

pe drumurile publice, republicata 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 29.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 05.11.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.G. nr. 29/1997 privind Codul aerian 

civil 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 29.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 05.11.2013 

 

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

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 05.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 12.11.2013 

 

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

cadrelor militare 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 29.10.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 05.11.2013 

 

� Proiect de lege privind protectia intreprinzatorului din Romania 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 06.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 12.11.2013 

 

� Proiect de lege privind modificarea Legii nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 05.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 12.11.2013 

 

 

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

� Dreptul de a avea acces la un avocat in cadrul procedurilor penale a fost reglementat 

In Jurnalul Oficial nr. L294 din 6 noiembrie 2013 a fost publicata Directiva 2013/48/UE a Parlamentului 

European si a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat in cadrul 

procedurilor penale si al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum si dreptul ca o 

persoana terta sa fie informata in urma privarii de libertate si dreptul de a comunica cu persoane terte 

si cu autoritati consulare in timpul privarii de libertate. 

Directiva stabileste norme minime privind drepturile persoanelor suspectate si acuzate in procedurile 

penale si ale persoanelor care fac obiectul procedurilor in temeiul Deciziei-cadru 2002/584/JAI 

(„procedurile privind mandatul european de arestare”) de a avea acces la un avocat si ca o persoana 

terta sa fie informata cu privire la lipsirea de libertate si de a comunica cu persoane terte si cu autoritati 

consulare in timpul lipsirii de libertate. 

 

� PE a reglementat amenintarile transfrontaliere grave pentru sanatate 

In Jurnalul Oficial nr. L293 din 5 noiembrie 2013 a fost publicata Decizia nr. 1082/2013/UE a 

Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind amenintarile transfrontaliere 

grave pentru sanatate si de abrogare a Deciziei nr. 2119/98/CE. 

Decizia stabileste normele privind supravegherea epidemiologica, monitorizarea, alerta precoce cu privire 

la amenintarile transfrontaliere grave pentru sanatate si combaterea lor, inclusiv planificarea pregatirii si 

a reactiei legate de aceste activitati, in vederea coordonarii si completarii politicilor nationale. 

 

� Regulamentul privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele interne in circum-

stante exceptionale a fost modificat 

In Jurnalul Oficial nr. L295 din 6 noiembrie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1051/2013 al PE 

si al Consiliului din 22 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 pentru 

instituirea de norme comune privind reintroducerea temporara a controlului la frontierele interne in 

circumstante exceptionale. 

Intr-un spatiu fara controale la frontierele interne, este necesar sa existe un raspuns comun la situatiile 

care afecteaza grav ordinea publica sau securitatea interna a spatiului respectiv, a unor parti ale 

acestuia, sau a unuia sau mai multor state membre, permitandu-se reintroducerea temporara a 

controlului la frontierele interne in circumstante exceptionale, dar fara a pune in pericol principiul 

libertatii de circulatie a persoanelor. Domeniul de aplicare si durata oricarei reintroduceri temporare a 

unor astfel de masuri ar trebui limitate la minimul necesar pentru a raspunde unei amenintari grave la 

adresa ordinii publice sau a securitatii interne. 

 

� Sistemul european de supraveghere a frontierelor a fost instituit 

In Jurnalul Oficial nr. L295 din 6 noiembrie 2013 a fost publicat Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de 

supraveghere a frontierelor (EUROSUR). 

Regulamentul stabileste un cadru comun pentru schimbul de informatii si pentru cooperarea intre 

statele membre si agentie in vederea imbunatatirii constientizarii situatiei si a cresterii capacitatii de 

reactie la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii (frontierele externe) in scopul detectarii, 

prevenirii si combaterii imigratiei ilegale si a criminalitatii transfrontaliere si contribuind la asigurarea 

protectiei si salvarea vietilor migrantilor (EUROSUR). 
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Concursuri europene 
 

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

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

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

 

� Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) organizeaza o procedura de selectie in vederea 

intocmirii unei liste de rezerva pentru: 
 

- EMA/AD/354: Seful departamentului Resurse umane, divizia Administratie (AD 10) 

- EMA/AD/355: Seful departamentului Operatiuni IT, divizia Tehnologia Informatiei (AD 10) 

- EMA/CA/L/038: Agent contractual (contract pe termen lung), contabil de gestiune, serviciul Conta-

bilitate, departamentul Finante, divizia Administratie (FG IV) 

- EMA/CA/S/039: Agent contractual (contract pe termen scurt), Asistenta stiintifica pentru Organul 

european de supraveghere a consumului de substante antimicrobiene in medicina veterinara 

(ESVAC)(FG IV) 

- EMA/CA/S/040: Agent contractual (contract pe termen scurt), Secretariatul stiintific pentru avizele 

Comisiei Europene privind rezistenta la antimicrobiene, Departamentul Medicamente pentru uz 

veterinar (FG IV) 

Data-limita pentru inscriere pentru EMA/AD/354 si EMA/AD/355 este 20 decembrie 2013, ora 24.00, 

iar pentru restul este 6 decembrie 2013, ora 24:00.  

 

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

- EPSO/AD/271/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba daneza (DA) 

- EPSO/AD/272/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba germana (DE) 

- EPSO/AD/273/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba engleza (EN) 

- EPSO/AD/274/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba irlandeza (GA) 

- EPSO/AD/275/13 – Juristi lingvisti (AD 7) de limba neerlandeza (NL) 

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

 

� Directia Generala pentru Buget a publicat un anunt de post vacant pentru functia de consilier 

principal (gradul AD 14) in Bruxelles.  
 

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 cel putin 4 ani, fie un nivel de studii 

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

relevanta de cel putin 1 an, atunci cand 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. Cel putin 5 ani din aceasta experienta profesio-

nala trebuie sa fi fost dobanditi intr-o functie de consiliere la nivel inalt intr-un domeniu relevant 

pentru acest post 

- sa aiba o cunoastere temeinica a uneia dintre limbile oficiale ale UE si o cunoastere satisfacatoare a 

unei alte limbi oficiale a UE 

- sa nu fi implinit inca varsta de pensionare 

Data-limita pentru inscriere este 6 decembrie 2013. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  

Principalele prevederi ale proiectului:

� creantele preluate prin cesionare sa fie evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, valoarea 

nominala a acestora fiind urmarita extracontabil;

� situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii privind sediile

permanente din Romania ale unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cand exista mai multe 

sedii permanente, sa fie intocmite de sediul desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale;

� evidentierea distincta in categoria imobilizarilor financiare a

� contabilizarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua electrica pe seama 

imobilizarilor necorporale; 

�contabilizarea punctelor cadou ca venit in avans in cadrul programele de fidelizare a c

presupun acordarea acestora; 

� diminuarea rezervei din reevaluare, prin transferul acesteia la surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare, respectiv transferul la venituri al subventiei, corespunzator valorii contabile a terenurilor 

scoase din evidenta pentru terenurile scoase din evidenta, care au fost reevaluate sau pentru care 

au fost primite subventii; 

� asigurarea unui tratament contabil in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV

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

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

Legea responsabilitatii fiscal

Ministerul 

Lege pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal

bugetare nr. 69/2010

Schimbari preconizate, printre altele:

� definirea unor concepte noi sau clarificarea intelesului unor termeni deja utilizati

� renuntarea la principiul privind soldul bugetului general consolidat pe durata ciclului economic si 

introducerea regulii privind deficitul bugetar structural 

� introducerea unui mecanism automat de corectie in cazul devierii de la obiectivul bugetar pe 

termen mediu sau de la calea de ajustare catre acesta

� introducerea unei reguli prudentiale care vizeaza luarea de masuri in mod automat daca se 

inregistreaza anumite niveluri ale datoriei publice

� renuntarea la actuala regula ce stabileste apriori modul de utilizare a plusului de venituri bugetare 

in cazul majorarii cotelor de impozitare 

� modificarea termenului de inaintare de catre MFP a strategiei fiscal bugetare Guvernului

� introducerea obiectivului bugetar pe termen mediu si a caii de ajustare catre acesta

� introducerea obligativitatii de publicare a impactul cheltuielilor fiscale as

� introducerea obligativitatii de publicare a datelor bugetare 

� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 

adresa: publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 de

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

 

MFP propune modificarea unor reglementari 

contabile 

 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 5 noiembrie un proiect de ordin 

pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

Principalele prevederi ale proiectului: 

creantele preluate prin cesionare sa fie evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, valoarea 

nominala a acestora fiind urmarita extracontabil; 

situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii privind sediile

permanente din Romania ale unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cand exista mai multe 

sedii permanente, sa fie intocmite de sediul desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale;

evidentierea distincta in categoria imobilizarilor financiare a certificatelor verzi amanate la plata;

contabilizarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua electrica pe seama 

contabilizarea punctelor cadou ca venit in avans in cadrul programele de fidelizare a c

 

diminuarea rezervei din reevaluare, prin transferul acesteia la surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare, respectiv transferul la venituri al subventiei, corespunzator valorii contabile a terenurilor 

se din evidenta pentru terenurile scoase din evidenta, care au fost reevaluate sau pentru care 

asigurarea unui tratament contabil in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV

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

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

Legea responsabilitatii fiscal-bugetare in curs de modificare

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 8 noiembrie un proiect de 

Lege pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal

bugetare nr. 69/2010. 

Schimbari preconizate, printre altele: 

definirea unor concepte noi sau clarificarea intelesului unor termeni deja utilizati

renuntarea la principiul privind soldul bugetului general consolidat pe durata ciclului economic si 

introducerea regulii privind deficitul bugetar structural  

cerea unui mecanism automat de corectie in cazul devierii de la obiectivul bugetar pe 

termen mediu sau de la calea de ajustare catre acesta 

introducerea unei reguli prudentiale care vizeaza luarea de masuri in mod automat daca se 

veluri ale datoriei publice 

renuntarea la actuala regula ce stabileste apriori modul de utilizare a plusului de venituri bugetare 

in cazul majorarii cotelor de impozitare  

modificarea termenului de inaintare de catre MFP a strategiei fiscal bugetare Guvernului

introducerea obiectivului bugetar pe termen mediu si a caii de ajustare catre acesta

introducerea obligativitatii de publicare a impactul cheltuielilor fiscale asupra veniturilor bugetare

introducerea obligativitatii de publicare a datelor bugetare  

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 

, in termen de 10 de zile de la publicare. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

MFP propune modificarea unor reglementari 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 5 noiembrie un proiect de ordin 

pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile. 

creantele preluate prin cesionare sa fie evidentiate in contabilitate la costul de achizitie, valoarea 

situatiile financiare anuale si raportarile contabile cerute de Legea contabilitatii privind sediile 

permanente din Romania ale unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cand exista mai multe 

sedii permanente, sa fie intocmite de sediul desemnat sa indeplineasca obligatiile fiscale; 

certificatelor verzi amanate la plata; 

contabilizarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea la reteaua electrica pe seama 

contabilizarea punctelor cadou ca venit in avans in cadrul programele de fidelizare a clientilor, care 

diminuarea rezervei din reevaluare, prin transferul acesteia la surplusul realizat din rezerve din 

reevaluare, respectiv transferul la venituri al subventiei, corespunzator valorii contabile a terenurilor 

se din evidenta pentru terenurile scoase din evidenta, care au fost reevaluate sau pentru care 

asigurarea unui tratament contabil in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a CEE. 

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

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

bugetare in curs de modificare 

Finantelor Publice a publicat pe 8 noiembrie un proiect de 

Lege pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-

definirea unor concepte noi sau clarificarea intelesului unor termeni deja utilizati 

renuntarea la principiul privind soldul bugetului general consolidat pe durata ciclului economic si 

cerea unui mecanism automat de corectie in cazul devierii de la obiectivul bugetar pe 

introducerea unei reguli prudentiale care vizeaza luarea de masuri in mod automat daca se 

renuntarea la actuala regula ce stabileste apriori modul de utilizare a plusului de venituri bugetare 

modificarea termenului de inaintare de catre MFP a strategiei fiscal bugetare Guvernului 

introducerea obiectivului bugetar pe termen mediu si a caii de ajustare catre acesta 

upra veniturilor bugetare 

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
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  Dintre decretele si sesizarile

Presedintele Romaniei in aceasta perioada

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei

asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal si a Protocolului de 

amendare a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2013 

pentru modificarea si completarea L

garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia 

pentru sustinerea familiei; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata 

despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/2003, precum si ale Legii 

nr. 393/2006 si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la 

regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 1/2012 pentru modificarea si 

completarea unor acte normative din domeniul institutiilor de credit;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2013 privind unele masuri pentru 

dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermi

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

 

Decrete semnate 

le de neconstitutionalitate semnate de 

Romaniei in aceasta perioada mentionam: 

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei privind 

asistenta administrativa reciproca in domeniul fiscal si a Protocolului de 

amendare a acesteia, semnate la Strasbourg, la 15 octombrie 2012; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2013 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 

garantat, precum si pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata 

despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/2003, precum si ale Legii 

nr. 393/2006 si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la 

n zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 1/2012 pentru modificarea si 

etarea unor acte normative din domeniul institutiilor de credit; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2013 privind unele masuri pentru 

dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermi

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata esalonata a 

despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/2003, precum si ale Legii 

nr. 393/2006 si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, relativa la 

n zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 1924, precum si 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 1/2012 pentru modificarea si 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2013 privind unele masuri pentru 

dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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