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Principalele prevederi 

� Pentru a figura in RNPT, 

locale, sa prezinte o reteta traditionala specifica locului de prelucrare, prin care sa 

reflecte un tip traditional de productie si/sau de prelucrare, sa aiba in procesul de 

obtinere si operatiuni de prelucrare realizate m

traditional. 

� Materialele si obiectele care vin in contact cu 

prevederile legale in vigoare.

� Inregistrarea nu este permisa

• provenientei sau originii sale geografice;

• aplicarii unei inovatii tehnologice.

� Pentru a fi inregistrat,

traditionalitatea. 

� Pentru a fi inregistrat, 

nationale sau consacrat de folosinta.

� Utilizarea termenului geografic

reglementarilor privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale 

produselor agricole si produselor alimentare.

Care sunt conditiile necesare pentru atestarea produselor traditionale

Scoaterea din evidenta contabila a creantelor reprezentand sume 

datorate Fondului de contrapartida

Principalele prevederi 

� Creantele evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice

datorate Fondului de contrapartida

externe nerambursabile acordate in vederea constituirii Fondului de contrapartida, datorate de 

debitori, persoane juridice, radiati din registrul comertului, pentru care nu exista nici succesori

drept ai acestora care sa preia drepturile si obligatiile, se scad din evidentele contabile ale 

Ministerului Finantelor Publice in baza 

� Nota se intocmeste de catre Directia generala de trezoreri

scaderea creantelor din evidenta analitica pe platitori de catre organele fiscale competente si 

dupa primirea documentelor care atesta aceasta operatiune si se avizeaza de catre Directia 

generala juridica din Ministerul Fina

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

 

In Monitorul Oficial nr. 688 din 11 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 724/1082/360/2013 al ministrului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, al ministrului Sanatatii si al Autoritatii Nationale 

pentru Protectia Consumatorilor privind atestarea produselor 

traditionale. 

 

Pentru a figura in RNPT, produsul traditional trebuie sa fie fabricat din materii prime 

, sa prezinte o reteta traditionala specifica locului de prelucrare, prin care sa 

reflecte un tip traditional de productie si/sau de prelucrare, sa aiba in procesul de 

obtinere si operatiuni de prelucrare realizate manual si sa dovedeasca un mod de lucru 

Materialele si obiectele care vin in contact cu produsele traditionale

prevederile legale in vigoare. 

Inregistrarea nu este permisa in cazul unui produs a carui traditionalitate se datoreaza:

provenientei sau originii sale geografice; 

aplicarii unei inovatii tehnologice. 

Pentru a fi inregistrat, produsul traditional trebuie sa fie traditional in sine

Pentru a fi inregistrat, produsul trebuie sa fie traditional si conform cu dispozitiile 

nationale sau consacrat de folosinta. 

Utilizarea termenului geografic este autorizata sub un nume care nu intra sub

reglementarilor privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale 

gricole si produselor alimentare. 

Care sunt conditiile necesare pentru atestarea produselor traditionale

Scoaterea din evidenta contabila a creantelor reprezentand sume 

datorate Fondului de contrapartida 

In Monitorul Oficial nr. 688 din 11 noiembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1819/2013 al ministrului Finantelor Publice 

de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenta 

contabila a creantelor reprezentand sume datorate Fondului de 

contrapartida. 

 

Creantele evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice

Fondului de contrapartida de catre beneficiarii importurilor de finantare din ajutoare 

externe nerambursabile acordate in vederea constituirii Fondului de contrapartida, datorate de 

debitori, persoane juridice, radiati din registrul comertului, pentru care nu exista nici succesori

drept ai acestora care sa preia drepturile si obligatiile, se scad din evidentele contabile ale 

Ministerului Finantelor Publice in baza unei note aprobate de catre ministrul finantelor publice

Nota se intocmeste de catre Directia generala de trezorerie si datorie publica

scaderea creantelor din evidenta analitica pe platitori de catre organele fiscale competente si 

dupa primirea documentelor care atesta aceasta operatiune si se avizeaza de catre Directia 

generala juridica din Ministerul Finantelor Publice. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 688 din 11 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale, al ministrului Sanatatii si al Autoritatii Nationale 

onsumatorilor privind atestarea produselor 

sa fie fabricat din materii prime 

, sa prezinte o reteta traditionala specifica locului de prelucrare, prin care sa 

reflecte un tip traditional de productie si/sau de prelucrare, sa aiba in procesul de 

anual si sa dovedeasca un mod de lucru 

produsele traditionale vor respecta 

in cazul unui produs a carui traditionalitate se datoreaza: 

produsul traditional trebuie sa fie traditional in sine si sa exprime 

si conform cu dispozitiile 

este autorizata sub un nume care nu intra sub incidenta 

reglementarilor privind protectia indicatiilor geografice si a denumirilor de origine ale 

Care sunt conditiile necesare pentru atestarea produselor traditionale 

Scoaterea din evidenta contabila a creantelor reprezentand sume 

In Monitorul Oficial nr. 688 din 11 noiembrie 2013 a fost 

al ministrului Finantelor Publice 

de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenta 

contabila a creantelor reprezentand sume datorate Fondului de 

Creantele evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, reprezentand sume 

de catre beneficiarii importurilor de finantare din ajutoare 

externe nerambursabile acordate in vederea constituirii Fondului de contrapartida, datorate de 

debitori, persoane juridice, radiati din registrul comertului, pentru care nu exista nici succesori de 

drept ai acestora care sa preia drepturile si obligatiile, se scad din evidentele contabile ale 

unei note aprobate de catre ministrul finantelor publice. 

e si datorie publica numai dupa 

scaderea creantelor din evidenta analitica pe platitori de catre organele fiscale competente si 

dupa primirea documentelor care atesta aceasta operatiune si se avizeaza de catre Directia 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Acordarea ajutoarelor de 

intreprinderile mici si mijlocii

Principalele prevederi 

� Ajutorul de minimis se acorda IMM

a Regulamentului, prin alocari de la bugetul de stat

prin Departamentul pentru 

forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor 

eligibile aprobate spre finantare, pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi, in limita 

creditelor bugetare aprobate, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 100.000 

euro. 

� Raportarea si monitorizarea ajutoarelor

conformitate cu legislatia Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul.“

� Numarul minim estimat de IMM

� Pentru a beneficia de ajutor de minimis, intreprinderea solicitanta trebuie sa obtina un 

acord pentru finantare din partea oficiului teritorial

cooperatie, denumit in continuare OTIMMC, din raza teritoriala in care se afla sediul social

al intreprinderii solicitante.

� Planul de investitii este structurat astfel:

• date generale: beneficiarul investitiei, persoana de contact si datele de contact, 

denumirea proiect

• descrierea intreprinderii solicitante

un scurt istoric al intreprinderii, activitatea curenta, produsele/serviciile oferite)

Romania va acorda OCDE 95.000 de euro pentru eval

Principalele prevederi 

� Se aproba plata unei contributii voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare 

si Dezvoltare Economica

concurentei (peer-review) in perioada 2013

� Contravaloarea in lei a contributiei se asigura din 

destinatie in bugetul Consiliului

� Echivalentul in lei al sumelor prevazute 

leu/euro la data efectuarii platii.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de 

intreprinderile mici si mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 689 din 11 noiembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 848/2013 pentru modificarea si completarea 

H.G. nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis 

pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si 

prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei 

prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, sub 

forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor 

eligibile aprobate spre finantare, pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi, in limita 

e aprobate, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 100.000 

Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme se fac in 

conformitate cu legislatia Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul.“

t de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, intreprinderea solicitanta trebuie sa obtina un 

acord pentru finantare din partea oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si 

enumit in continuare OTIMMC, din raza teritoriala in care se afla sediul social

al intreprinderii solicitante. 

este structurat astfel: 

: beneficiarul investitiei, persoana de contact si datele de contact, 

denumirea proiectului de investitii si locatia realizarii investitiei; 

descrierea intreprinderii solicitante si prezentarea activitatii acesteia (se prezinta 

un scurt istoric al intreprinderii, activitatea curenta, produsele/serviciile oferite)

Romania va acorda OCDE 95.000 de euro pentru evaluarea in domeniul 

concurentei 

In Monitorul Oficial nr. 690 din 12 noiembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 866/2013 privind aprobarea platii contributiei 

voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si 

Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finantarii evaluarii 

Romaniei in domeniul concurentei (peer-review).

 

contributii voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare 

si Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finantarii evaluarii Romaniei in domeniul 

review) in perioada 2013–2014, in valoare de 95.000 de euro

Contravaloarea in lei a contributiei se asigura din fondurile aprobate cu aceasta 

destinatie in bugetul Consiliului Concurentei pe anul 2013. 

Echivalentul in lei al sumelor prevazute anterior se va calcula pe baza cursului de schimb 

leu/euro la data efectuarii platii. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

minimis pentru investitiile realizate de 

689 din 11 noiembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si completarea 

nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis 

pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. 

, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si 

, din bugetul Ministerului Economiei 

Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, sub 

forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor 

eligibile aprobate spre finantare, pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi, in limita 

e aprobate, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 100.000 

acordate in baza prezentei scheme se fac in 

conformitate cu legislatia Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul.“ 

beneficiare de ajutor de minimis este 1.111. 

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, intreprinderea solicitanta trebuie sa obtina un 

pentru intreprinderi mici si mijlocii si 

enumit in continuare OTIMMC, din raza teritoriala in care se afla sediul social 

: beneficiarul investitiei, persoana de contact si datele de contact, 

 

si prezentarea activitatii acesteia (se prezinta 

un scurt istoric al intreprinderii, activitatea curenta, produsele/serviciile oferite). 

uarea in domeniul 

In Monitorul Oficial nr. 690 din 12 noiembrie 2013 a fost 

privind aprobarea platii contributiei 

voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si 

Dezvoltare Economica (OCDE), in vederea finantarii evaluarii 

review). 

contributii voluntare a Romaniei la Organizatia pentru Cooperare 

(OCDE), in vederea finantarii evaluarii Romaniei in domeniul 

95.000 de euro. 

fondurile aprobate cu aceasta 

se va calcula pe baza cursului de schimb 
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Principalele prevederi: 

� Se aproba modelul si continutul formularului tipizat „

a contraventiilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a 

inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale 

�  Formularul are regim special

din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

� Se utilizeaza la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul

sanctiunilor prevazute de lege.

� Formularul circula si se arhiveaza

• exemplarul 1, la organul fiscal cu atributii de evidenta si colectare a creantelor statului 

competent; 

• exemplarul 2, la contravenient;

• exemplarul 3, la agentul 

 MFP a aprobat formularul privind constatarea si sanctionarea 

contraventiilor utilizat de catre inspectorii antifrauda

Ghidul de finantare a Programului privind cresterea productiei de 

energie din surse regenerabile a fost modificat

Principalele prevederi

� Finantarea nerambursabila

finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si in cazul in care acestea au 

fost vandute sau inchiriate in timpul derularii proiectului si dupa finalizarea proiectului, 

pe o perioada de 5 ani, in cazul intreprinderilor mari,

� Pentru asigurarea finantarii cheltuielilor necesare derularii si finalizarii proiectului

beneficiarul finantarii poate constitui 

forma ipotecarii asupra investitiei care face obiectul contractului de finantare si/sau 

asupra activelor din patrimoniul propriu, legate de proiect, in conditiile legii, sub conditia 

executarii garantiilor dupa expirarea perioadei de monitorizare a proiectul

prealabil al Autoritatii. 

� Beneficiarul este obligat

ipoteca in termen de maximum 10 zile lucratoare

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

 

In Monitorul Oficial nr. 695 din 13 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3494/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea 

modelului si continutului formularului tipizat „Pr

constatare si sanctionare a contraventiilor“, cod A.N.A.F. 

14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a 

inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda 

Fiscala. 

Se aproba modelul si continutul formularului tipizat „Proces-verbal de constatare si sanctionare 

“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a 

inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala. 

Formularul are regim special si se tipareste prin unitati specializate, pe baza comenzilor primite 

din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Se utilizeaza la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul

sanctiunilor prevazute de lege. 

Formularul circula si se arhiveaza astfel: 

, la organul fiscal cu atributii de evidenta si colectare a creantelor statului 

, la contravenient; 

, la agentul constatator. 

MFP a aprobat formularul privind constatarea si sanctionarea 

contraventiilor utilizat de catre inspectorii antifrauda

Ghidul de finantare a Programului privind cresterea productiei de 

energie din surse regenerabile a fost modificat

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 201

Ordinul nr. 2631/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de 

finantare a Programului privind cresterea productiei de energie 

din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului 

si padurilor nr. 714/2010. 

rincipalele prevederi 

Finantarea nerambursabila acordata va fi recuperata in cazul in care obiectivele 

finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si in cazul in care acestea au 

fost vandute sau inchiriate in timpul derularii proiectului si dupa finalizarea proiectului, 

, in cazul intreprinderilor mari, si 3 ani, in cazul IMM

finantarii cheltuielilor necesare derularii si finalizarii proiectului

beneficiarul finantarii poate constitui garantii in favoarea unei institutii de credit

rma ipotecarii asupra investitiei care face obiectul contractului de finantare si/sau 

asupra activelor din patrimoniul propriu, legate de proiect, in conditiile legii, sub conditia 

executarii garantiilor dupa expirarea perioadei de monitorizare a proiectul

 

Beneficiarul este obligat sa transmita Autoritatii o copie a contractului de credit si de 

maximum 10 zile lucratoare de la semnarea acestuia.

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

4 

In Monitorul Oficial nr. 695 din 13 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea 

modelului si continutului formularului tipizat „Proces-verbal de 

constatare si sanctionare a contraventiilor“, cod A.N.A.F. 

14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a 

inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda 

verbal de constatare si sanctionare 

“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizarii in activitatea de control a 

si se tipareste prin unitati specializate, pe baza comenzilor primite 

Se utilizeaza la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul si la stabilirea 

, la organul fiscal cu atributii de evidenta si colectare a creantelor statului 

MFP a aprobat formularul privind constatarea si sanctionarea 

contraventiilor utilizat de catre inspectorii antifrauda 

Ghidul de finantare a Programului privind cresterea productiei de 

energie din surse regenerabile a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru modificarea si completarea Ghidului de 

finantare a Programului privind cresterea productiei de energie 

din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul ministrului mediului 

acordata va fi recuperata in cazul in care obiectivele 

finantate nu sunt folosite conform scopului stabilit, precum si in cazul in care acestea au 

fost vandute sau inchiriate in timpul derularii proiectului si dupa finalizarea proiectului, 

, in cazul IMM-urilor. 

finantarii cheltuielilor necesare derularii si finalizarii proiectului, 

garantii in favoarea unei institutii de credit, sub 

rma ipotecarii asupra investitiei care face obiectul contractului de finantare si/sau 

asupra activelor din patrimoniul propriu, legate de proiect, in conditiile legii, sub conditia 

executarii garantiilor dupa expirarea perioadei de monitorizare a proiectului, cu acordul 

ctului de credit si de 

de la semnarea acestuia. 
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Principalele prevederi 
� Incepand cu data de 

plata se stabileste la 850 lei lunar

medie pe luna in anul 2014

� Incepand cu data de 1 iulie 2014

stabileste la 900 lei lunar

pe luna in anul 2014, reprezentand 5,357 lei/ora.

� Pentru personalul din sectorul bugetar

poate fi inferior nivelului salariului de baza minim 

De la 1 ianuarie 2014 salariul de baza

Salarizarea in anul 2014 a personalului platit din fonduri publice

Principalele prevederi 

� In anul 2014, cuantumul brut al salariilor de baza

functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din 

fonduri publice se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 

2013 in masura in care personalul isi desfas

aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de 

salarizare prevazuti in anexele la Legea

personalului platit din fonduri 

� In anul 2014, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 

lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare 

nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 

2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

� In anul 2014, cuantumul brut al salariilor de incadrare

compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului 

didactic si didactic auxiliar din invatamant, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 

63/2011 privind incadrarea si salarizarea 

auxiliar din invatamant, 

decembrie 2013, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi 

conditii. 

� Valoarea de referinta se men
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In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut 

pe tara garantat in plata. 

 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in 

850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 

medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,059 lei/ora. 

1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se 

900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie 

, reprezentand 5,357 lei/ora. 

personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu 

poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

De la 1 ianuarie 2014 salariul de baza minim brut pe tara garantat in 

plata va fi de 850 lei lunar 

Salarizarea in anul 2014 a personalului platit din fonduri publice

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost 

publicata O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in 

domeniul cheltuielilor publice. 

cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor 

functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din 

se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 

in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii si nu se 

aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de 

salarizare prevazuti in anexele la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a 

din fonduri publice. 

cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 

lunara bruta/salariul lunar brut, indemnizatia bruta de incadrare se mentine la acelasi 

nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 

, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.

cuantumul brut al salariilor de incadrare, al sporurilor, indemnizatiilor, 

compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului 

didactic si didactic auxiliar din invatamant, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 

63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic 

auxiliar din invatamant, se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna 

, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi 

se mentine si in anul 2014 la 600 lei. 
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brie 2013 a fost publicata 

pentru stabilirea salariului de baza minim brut 

, salariul de baza minim brut pe tara garantat in 

, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in 

, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se 

168 de ore in medie 

, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu 

brut pe tara garantat in plata. 

minim brut pe tara garantat in 

Salarizarea in anul 2014 a personalului platit din fonduri publice 

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost 

privind salarizarea personalului 

platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in 

/soldelor functiei de baza/salariilor 

functiei de baza/indemnizatiilor de incadrare de care beneficiaza personalul platit din 

se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna decembrie 

oara activitatea in aceleasi conditii si nu se 

aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de 

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a 

cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte 

elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda 

se mentine la acelasi 

nivel cu cel ce se acorda personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 

, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii. 

orurilor, indemnizatiilor, 

compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare aferent personalului 

didactic si didactic auxiliar din invatamant, stabilit in conformitate cu prevederile Legii nr. 

in anul 2011 a personalului didactic si didactic 

se mentine la acelasi nivel cu cel ce se acorda pentru luna 

, in masura in care personalul isi desfasoara activitatea in aceleasi 
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Principalele prevederi 

� Salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, 

precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care 

incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite 

continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana

tichetelor de masa.  

� Tichetele de masa sunt emise fie pe suport hartie

exclusiv alocatiei individuale de hrana reglementate de 

integral pe costuri de angajator.

� Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat

bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si 

cheltuieli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

� In intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, 

termenul «tichet de masa

suport hartie, cat si la tichetele de masa pe suport electronic.

� Tichetele de masa in format electronic

reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii alocatiei 

individuale de hrana a salariatilor in conformitate cu prevederile prezentei legi.

� Angajatorul are libertatea de a decide daca acorda tichete de masa si sub ce forma

urma consultarii cu salariatii, prin organizatiile sindicale legal constituite sau prin 

reprezentantii salariatilor, dupa caz.

� Tichetele de masa, pe suport hartie sau pe suport electronic, 

unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice

emitente, sau de catre angajatorii care au organizate 

� Unitatile emitente de tichete masa

aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul 

Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se

Ministerul Finantelor Publice, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a 

serviciilor prevazute de prezenta lege.

� Unitatile care emit tichete de masa

circulatiei acestora in conditii de siguranta.

� Fiecare tichet de masa pe suport hartie 

care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele 

mentiuni: 

• numele si adresa emitentului

• valoarea nominala

• date referitoare la 

• interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice

• spatiu pentru inscrierea numelui si a prenumelui salariatului

utilizeze tichetul de masa;

 Legea privind acordarea tichetelor de masa a suferit modificari
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In Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind 

acordarea tichetelor de masa. 

din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, 

precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care 

incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite 

pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma 

Tichetele de masa sunt emise fie pe suport hartie, fie pe suport electronic

exclusiv alocatiei individuale de hrana reglementate de prezenta lege si sunt suportate 

integral pe costuri de angajator. 

Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat

bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si 

eli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori.

In intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, 

tichet de masa» va fi interpretat ca facand referire atat la tichetele de masa pe 

, cat si la tichetele de masa pe suport electronic. 

Tichetele de masa in format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic 

reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii alocatiei 

hrana a salariatilor in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Angajatorul are libertatea de a decide daca acorda tichete de masa si sub ce forma

urma consultarii cu salariatii, prin organizatiile sindicale legal constituite sau prin 

ii salariatilor, dupa caz. 

, pe suport hartie sau pe suport electronic, se emit numai de catre 

unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati 

emitente, sau de catre angajatorii care au organizate cantine-restaurant ori bufete.

Unitatile emitente de tichete masa pe suport hartie si/sau pe suport electronic desfasoara 

aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul 

Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre 

Ministerul Finantelor Publice, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a 

serviciilor prevazute de prezenta lege. 

Unitatile care emit tichete de masa sunt obligate sa ia masurile necesare pentru a

circulatiei acestora in conditii de siguranta. 

Fiecare tichet de masa pe suport hartie este valabil numai daca are inscris numarul sub 

de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele 

resa emitentului; 

valoarea nominala a tichetului de masa; 

date referitoare la perioada de valabilitate; 

interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice

inscrierea numelui si a prenumelui salariatului car

utilizeze tichetul de masa; 

Legea privind acordarea tichetelor de masa a suferit modificari
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In Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata 

icarea Legii nr. 142/1998 privind 

din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, 

precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care 

incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in 

, acordata sub forma 

fie pe suport electronic, sunt destinate 

prezenta lege si sunt suportate 

Tichetele de masa se acorda in limita prevederilor bugetului de stat sau, dupa caz, ale 

bugetelor locale, pentru unitatile din sectorul bugetar, si in limita bugetelor de venituri si 

eli aprobate, potrivit legii, pentru celelalte categorii de angajatori. 

In intelesul prezentei legi, cu exceptia cazurilor in care se prevede in mod expres altfel, 

tichetele de masa pe 

sunt bonuri de valoare pe suport electronic 

reglementate exclusiv de prevederile prezentei legi si destinate exclusiv acordarii alocatiei 

hrana a salariatilor in conformitate cu prevederile prezentei legi. 

Angajatorul are libertatea de a decide daca acorda tichete de masa si sub ce forma, in 

urma consultarii cu salariatii, prin organizatiile sindicale legal constituite sau prin 

se emit numai de catre 

, denumite in continuare unitati 

restaurant ori bufete. 

pe suport hartie si/sau pe suport electronic desfasoara 

aceasta activitate numai in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul 

acorda potrivit criteriilor stabilite de catre 

Ministerul Finantelor Publice, astfel incat sa se asigure dezvoltarea concurentiala a 

sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea 

este valabil numai daca are inscris numarul sub 

de catre unitatea emitenta si daca cuprinde, cel putin, urmatoarele 

interdictia de a fi utilizat pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice; 

care este in drept sa 

Legea privind acordarea tichetelor de masa a suferit modificari 
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Principalele prevederi 

� Organismele de legatura

• pentru Romania

- Casa Nationala de Pensii Publice

urmas, precum si pentru ajutoarele de deces;

- Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala

• pentru Israel: Institutul National de Asigurari

� Organismele de legatura al prezentului articol vor stabili procedurile comune

certificatele si alte comunicari necesare pentru implementarea Acordulu

aranjament administrativ.

� Organismele de legatura isi pot comunica reciproc informatii

� In cazul in care legislatia unei parti contractante este aplicabila in conformitate cu oricare din 

prevederile Acordului, i

certificat care atesta ca persoana angajata sau lucratorul independent ramane supus acelei 

legislatii.  

� Acest certificat va constitui 

exceptat de la contributiile de securitate sociala

� Certificatul va fi eliberat:

• in Romania: de catre Casa Nationala de Pensii Publice;

• in Israel: de catre Institutul National de Asigurari, Ierusalim.

 Guvernul a aprobat Acordul dintre Romania si Statul Israel in domeniul 

Legea privind organizarea judiciara a suferit noi modificari

Principalele prevederi

� Tribunalele specializate

functioneaza. 

� Cauzele aflate in curs de judecata

se vor trimite acestora, pe cale administrativa, din oficiu, spre solutio

� Tribunalul specializat este competent si in caz de trimitere spre rejudecare
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in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online

 

Organismele de legatura vor fi: 

Romania: 

Casa Nationala de Pensii Publice pentru pensiile pentru limita de varsta, invaliditate si 

urmas, precum si pentru ajutoarele de deces; 

Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala pentru alocatiile pentru copii;

Institutul National de Asigurari, Ierusalim. 

Organismele de legatura al prezentului articol vor stabili procedurile comune

certificatele si alte comunicari necesare pentru implementarea Acordulu

aranjament administrativ. 

Organismele de legatura isi pot comunica reciproc informatii si prin posta electronica.

In cazul in care legislatia unei parti contractante este aplicabila in conformitate cu oricare din 

prevederile Acordului, institutia competenta a acelei parti contractante va elibera un 

certificat care atesta ca persoana angajata sau lucratorul independent ramane supus acelei 

Acest certificat va constitui dovada ca persoana angajata sau lucratorul independent este

exceptat de la contributiile de securitate sociala ale celeilalte parti contractante.

Certificatul va fi eliberat: 

: de catre Casa Nationala de Pensii Publice; 

: de catre Institutul National de Asigurari, Ierusalim. 

Guvernul a aprobat Acordul dintre Romania si Statul Israel in domeniul 

securitatii sociale 

In Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 854/2013 privind aprobarea Aranjamentului administrativ, 

semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului 

dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat 

la Ierusalim la 28 februarie 2011. 

Legea privind organizarea judiciara a suferit noi modificari

In Monitorul Oficial nr. 699 din 14 noiembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 296/2013 pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciar

rincipalele prevederi 

specializate preiau cauzele de competenta tribunalului in domeniile in care 

Cauzele aflate in curs de judecata la data inceperii functionarii tribunalelor specializate 

se vor trimite acestora, pe cale administrativa, din oficiu, spre solutio

Tribunalul specializat este competent si in caz de trimitere spre rejudecare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

pentru pensiile pentru limita de varsta, invaliditate si 

pentru alocatiile pentru copii; 

Organismele de legatura al prezentului articol vor stabili procedurile comune, formularele, 

certificatele si alte comunicari necesare pentru implementarea Acordului si a prezentului 

si prin posta electronica. 

In cazul in care legislatia unei parti contractante este aplicabila in conformitate cu oricare din 

nstitutia competenta a acelei parti contractante va elibera un 

certificat care atesta ca persoana angajata sau lucratorul independent ramane supus acelei 

dovada ca persoana angajata sau lucratorul independent este 

ale celeilalte parti contractante. 

Guvernul a aprobat Acordul dintre Romania si Statul Israel in domeniul 

In Monitorul Oficial nr. 702 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea Aranjamentului administrativ, 

semnat la Bucuresti la 3 septembrie 2013, pentru aplicarea Acordului 

dintre Romania si Statul Israel in domeniul securitatii sociale, semnat 

Legea privind organizarea judiciara a suferit noi modificari 

In Monitorul Oficial nr. 699 din 14 noiembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si completarea 

Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. 

preiau cauzele de competenta tribunalului in domeniile in care 

la data inceperii functionarii tribunalelor specializate 

se vor trimite acestora, pe cale administrativa, din oficiu, spre solutionare.  

Tribunalul specializat este competent si in caz de trimitere spre rejudecare. 
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Principalele prevederi 

� Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal

de invaliditate gradul I, poate opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 

din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal.

� In situatia in care optiunea se exprima pentru asistent personal

grav, care are si calitatea de pensionar de 

asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea 

nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea 

nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav.

� Dreptul la angajarea unui asistent personal sau

la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazute la art. 58 

alin. (3) din Legea nr. 448/200

cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 din 

Legea nr. 263/2010. 

� Optiunea se exercita de la data de la care beneficiarii acestora se incadreaza atat in 

categoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, 

cu drept la asistent personal.

� In situatia in care incadrarea persoanei in grad de handicap grav

personal, este ulterioara inscrierii la pen

cerere adresata directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, 

respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, denumita in continuare DGASPC, din raza 

teritoriala de domiciliu al persoanei.

� Cererea se intocmeste in doua exemplare

iar celalalt exemplar se transmite, de catre DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii in 

evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gra

� In cazul in care beneficiarul opteaza pentru asistent personal/indemnizatie lunara

prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primariei in 

raza careia se afla domiciliul persoanei cu handica

� In situatia in care inscrierea la pensie de invaliditate gradul I

grad de handicap grav cu drept la asistent personal, optiunea se exprima prin cerere 

adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii, odata cu depunerea dosa

de pensie. 

� Cererea se intocmeste in doua exemplare

teritoriala/sectoriala de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie, iar celalalt 

exemplar se transmite, de catre casa teritoriala/s

� In cazul in care optiunea exprimata este pentru asistent personal/indemnizatie lunara

prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii 

catre primaria in raza careia se afla domicil

 Persoanele cu handicap grav pot opta pentru indemnizatia pentru 

insotitor sau pentru asistent personal
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In Monitorul Oficial nr. 691 din 12 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2272/2013 al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice pentru aprobarea Procedurii de 

aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice. 

Persoana cu handicap grav cu drept la asistent personal, care are si calitatea de pensionar 

I, poate opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 

din Legea nr. 263/2010 sau pentru asistent personal. 

optiunea se exprima pentru asistent personal, persoana cu handicap 

grav, care are si calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea 

asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea 

nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea 

cazul persoanei cu handicap vizual grav. 

Dreptul la angajarea unui asistent personal sau acordarea indemnizatiei lunare

la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazute la art. 58 

alin. (3) din Legea nr. 448/2006, in cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi 

cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 din 

de la data de la care beneficiarii acestora se incadreaza atat in 

tegoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, 

cu drept la asistent personal. 

incadrarea persoanei in grad de handicap grav, cu drept la asistent 

personal, este ulterioara inscrierii la pensie de invaliditate gradul I, optiunea se exprima prin 

cerere adresata directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, 

respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, denumita in continuare DGASPC, din raza 

al persoanei. 

Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la DGASPC, 

iar celalalt exemplar se transmite, de catre DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii in 

evidenta careia se afla dosarul de pensie de invaliditate gradul I al persoanei in cauza

beneficiarul opteaza pentru asistent personal/indemnizatie lunara

prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primariei in 

raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap. 

inscrierea la pensie de invaliditate gradul I este ulterioara incadrarii in 

grad de handicap grav cu drept la asistent personal, optiunea se exprima prin cerere 

adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii, odata cu depunerea dosa

Cererea se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se pastreaza la casa 

teritoriala/sectoriala de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie, iar celalalt 

exemplar se transmite, de catre casa teritoriala/sectoriala de pensii, la DGASPC. 

optiunea exprimata este pentru asistent personal/indemnizatie lunara

prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii 

catre primaria in raza careia se afla domiciliul persoanei cu handicap. 

Persoanele cu handicap grav pot opta pentru indemnizatia pentru 

insotitor sau pentru asistent personal 

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. 691 din 12 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice pentru aprobarea Procedurii de 

aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind 

, care are si calitatea de pensionar 

I, poate opta pentru indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 

, persoana cu handicap 

invaliditate gradul I, poate opta pentru angajarea 

asistentului personal sau pentru primirea indemnizatiei lunare prevazute la art. 43 din Legea 

nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 58 alin. (3) din Legea 

acordarea indemnizatiei lunare prevazute 

la art. 43 din Legea nr. 448/2006, respectiv a indemnizatiei de insotitor prevazute la art. 58 

6, in cazul persoanei cu handicap vizual grav, nu poate fi 

cumulat cu dreptul la acordarea indemnizatiei pentru insotitor prevazute la art. 77 din 

de la data de la care beneficiarii acestora se incadreaza atat in 

tegoria pensionarilor de invaliditate gradul I, cat si in cea a persoanelor cu handicap grav, 

, cu drept la asistent 

sie de invaliditate gradul I, optiunea se exprima prin 

cerere adresata directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, 

respectiv a sectorului municipiului Bucuresti, denumita in continuare DGASPC, din raza 

, din care un exemplar se pastreaza la DGASPC, 

iar celalalt exemplar se transmite, de catre DGASPC, casei teritoriale/sectoriale de pensii in 

dul I al persoanei in cauza. 

beneficiarul opteaza pentru asistent personal/indemnizatie lunara 

prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite o copie a cererii primariei in 

este ulterioara incadrarii in 

grad de handicap grav cu drept la asistent personal, optiunea se exprima prin cerere 

adresata casei teritoriale/sectoriale de pensii, odata cu depunerea dosarului administrativ 

, din care un exemplar se pastreaza la casa 

teritoriala/sectoriala de pensii in evidenta careia se afla dosarul de pensie, iar celalalt 

ectoriala de pensii, la DGASPC.  

optiunea exprimata este pentru asistent personal/indemnizatie lunara 

prevazuta la art. 43 din Legea nr. 448/2006, DGASPC transmite, ulterior, o copie a cererii 

Persoanele cu handicap grav pot opta pentru indemnizatia pentru 
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Principalele prevederi 

� In dosarele de plata complete

9/1998, republicata, plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii 

ordinelor de catre Seful Cancelariei Primului

republicata, respectiv a deciziilor de plata emise de catre vicepresedintele 

coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, r

� Dosarele de despagubire

catre Directia pentru aplicarea tratatelor internationale

plata sau de invalidare, in ordinea cronologica a inregistrarii acestor

deschis. 

� Prin titlu de plata se intelege hotararea comisiei judetene sau a m

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006, ordinul emis de catre Seful 

Cancelariei Primului-ministru in temeiul Legii nr. 9/1998, respectiv decizia de plata emisa de 

catre vicepresedintele ANRP

si Legii nr. 393/2006. 

� In cazul constatarii unor deficiente sau nereguli, 

• suspendarea temporara a activitatii

la aparitia acestor deficiente sau ne

• masuri pentru remedierea deficientelor

• sesizarea altor organe cu atributii de control

penala, in cazul in care aspectele constata

 Plata despagubirilor catre cetatenii romani pentru bunurile trecute in 

CNA a adus modificari Procedurii de prelungire a valabilitatii 

Principalele prevederi 

� Cererea de prelungire se depune la CNA cu 

duratei de valabilitate a licentei

� Consiliul va decide asupra prelungirii valabilitatii

zile lucratoare inainte de expirarea duratei de valabilitate a acesteia

� In cazul in care dosarul de solicitare este incomplet

inadecvata, Biroul licente autorizari va cere solicitantului completarea dosarului, 

comunicandu-i acestuia documentele necesare pentru aceasta, precum si conditiile in 

care acestea trebuie prezentate.

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. 693 din 13 noiembrie 2013 a fost publicata 

Legea nr. 287/2013 privind aprobarea O.U.G. nr. 10/2013 pentru 

plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 

9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru 

bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii 

Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 

septembrie 1940. 

dosarele de plata complete, constituite ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 

9/1998, republicata, plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii 

ordinelor de catre Seful Cancelariei Primului-ministru in temeiul Legii nr. 9/1998, 

a deciziilor de plata emise de catre vicepresedintele 

coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, republicata, Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006.

Dosarele de despagubire constituite in baza prevederilor Legii nr. 9/1998 

Directia pentru aplicarea tratatelor internationale, in vederea emiterii deciziei de 

plata sau de invalidare, in ordinea cronologica a inregistrarii acestora in registrul special 

se intelege hotararea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti 

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006, ordinul emis de catre Seful 

ministru in temeiul Legii nr. 9/1998, respectiv decizia de plata emisa de 

ANRP care coordoneaza aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 

In cazul constatarii unor deficiente sau nereguli, ANRP poate dispune: 

suspendarea temporara a activitatii in vederea identificarii cauzelor care au condus 

la aparitia acestor deficiente sau nereguli; 

masuri pentru remedierea deficientelor constatate; 

sesizarea altor organe cu atributii de control, precum si a organelor de cercetare 

penala, in cazul in care aspectele constatate sunt de competenta acestora.

Plata despagubirilor catre cetatenii romani pentru bunurile trecute in 

proprietatea statului bulgar 

CNA a adus modificari Procedurii de prelungire a valabilitatii 

licentei audiovizuale 

In Monitorul Oficial nr. 693 din 13 noiembrie 2013 a 

publicata Decizia nr. 614/2013 a CNA pentru modificarea si 

completarea Deciziei CNA nr. 277/2013 privind procedura de 

acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare 

a licentei si a deciziei de autorizare audiovizuala.

se depune la CNA cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea 

duratei de valabilitate a licentei. 

Consiliul va decide asupra prelungirii valabilitatii licentei audiovizuale, cu cel putin 10 

zile lucratoare inainte de expirarea duratei de valabilitate a acesteia. 

dosarul de solicitare este incomplet sau prezinta documente intr

nadecvata, Biroul licente autorizari va cere solicitantului completarea dosarului, 

i acestuia documentele necesare pentru aceasta, precum si conditiile in 

care acestea trebuie prezentate. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

noiembrie 2013 a fost publicata 

nr. 10/2013 pentru 

plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 

9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru 

bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii 

i Bulgaria, semnat la Craiova la 7 

, constituite ca urmare a aplicarii prevederilor Legii nr. 

9/1998, republicata, plata despagubirilor se efectueaza in ordinea cronologica a emiterii 

ministru in temeiul Legii nr. 9/1998, 

a deciziilor de plata emise de catre vicepresedintele ANRP care 

si Legii nr. 393/2006. 

prevederilor Legii nr. 9/1998 sunt analizate de 

, in vederea emiterii deciziei de 

a in registrul special 

unicipiului Bucuresti 

pentru aplicarea Legii nr. 290/2003 si Legii nr. 393/2006, ordinul emis de catre Seful 

ministru in temeiul Legii nr. 9/1998, respectiv decizia de plata emisa de 

9/1998, Legii nr. 290/2003 

in vederea identificarii cauzelor care au condus 

, precum si a organelor de cercetare 

te sunt de competenta acestora. 

Plata despagubirilor catre cetatenii romani pentru bunurile trecute in 

CNA a adus modificari Procedurii de prelungire a valabilitatii  

In Monitorul Oficial nr. 693 din 13 noiembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si 

nr. 277/2013 privind procedura de 

acordare, de modificare, de prelungire a valabilitatii si de cedare 

iei de autorizare audiovizuala. 

inainte de expirarea 

licentei audiovizuale, cu cel putin 10 

sau prezinta documente intr-o forma 

nadecvata, Biroul licente autorizari va cere solicitantului completarea dosarului, 

i acestuia documentele necesare pentru aceasta, precum si conditiile in 
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Principalele prevederi 

� Prevederile Metodologiei de

in invatamant in anul scolar 2013

de invatamant preuniversitar, inclusiv personalului didactic din corpul instructori

militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala.

� Coordonarea metodologica a examenului national

asigurata de Ministerul Educatiei Nationale prin Comisia nationala de examen, numita prin 

ordin al ministrului educatiei nationale

� Examenul consta in: 

• sustinerea a cel putin doua inspectii

• o proba scrisa. 

� Examenul se sustine in limba romana

 MEN a aprobat Metodologia examenului national de definitivare in 

invatamant in anul scolar 2013

Metodologia privind formarea 

preuniversitar a fost modificata

Principalele prevederi 

� Formarea continua se realizeaza in principal prin:

• programe si activitati de perfectionare

didactice; 

• programe de formare 

invatamantului;

• cursuri de pregatire si sustinerea examenelor de obtinere a gradelor didactice

si I; gradele didactice pot fi obtinute la una dintre specializarile inscrise pe 

diploma/diplomele pe care candidatul o/le detine sau la una dintre disciplinele 

pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind 

disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de 

concurs valabile pentru incadrare

preuniversitar, denumit in continuare Centralizator,

• programe de conversie profesionala

• studii corespunzatoare

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 698 din 14 noiembrie 22013 a fost publicat 

Ordinul nr. 5294/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului 

national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013

Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare 

in invatamant in anul scolar 2013–2014 se aplica personalului didactic din sistemul national 

de invatamant preuniversitar, inclusiv personalului didactic din corpul instructori

militari/de informatii, ordine publica si securitate nationala. 

Coordonarea metodologica a examenului national de definitivare in invatamant 

asigurata de Ministerul Educatiei Nationale prin Comisia nationala de examen, numita prin 

ului educatiei nationale. 

sustinerea a cel putin doua inspectii speciale la clasa; 

 

Examenul se sustine in limba romana. 

MEN a aprobat Metodologia examenului national de definitivare in 

invatamant in anul scolar 2013–2014 

Metodologia privind formarea continua a personalului din invatamantul 

preuniversitar a fost modificata 

In Monitorul Oficial nr. 700 din 14 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 5397/2013 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

modificarea si completarea Metodologiei privind formarea 

continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata 

prin Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si 

sportului nr. 5.561/2011. 

 

se realizeaza in principal prin: 

programe si activitati de perfectionare a pregatirii stiintifice, psihopedagogice si 

programe de formare in domeniile conducerii, indrumarii si evaluarii 

invatamantului; 

cursuri de pregatire si sustinerea examenelor de obtinere a gradelor didactice

si I; gradele didactice pot fi obtinute la una dintre specializarile inscrise pe 

diplomele pe care candidatul o/le detine sau la una dintre disciplinele 

pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind 

disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de 

concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din invatamantul 

preuniversitar, denumit in continuare Centralizator, 

programe de conversie profesionala; 

studii corespunzatoare unei specializari din alt domeniu de licenta.

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. 698 din 14 noiembrie 22013 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale privind 

aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a examenului 

national de definitivare in invatamant in anul scolar 2013–2014. 

organizare si desfasurare a examenului national de definitivare 

se aplica personalului didactic din sistemul national 

de invatamant preuniversitar, inclusiv personalului didactic din corpul instructorilor 

de definitivare in invatamant este 

asigurata de Ministerul Educatiei Nationale prin Comisia nationala de examen, numita prin 

MEN a aprobat Metodologia examenului national de definitivare in 

continua a personalului din invatamantul 

In Monitorul Oficial nr. 700 din 14 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale pentru 

modificarea si completarea Metodologiei privind formarea 

continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata 

in Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si 

a pregatirii stiintifice, psihopedagogice si 

in domeniile conducerii, indrumarii si evaluarii 

cursuri de pregatire si sustinerea examenelor de obtinere a gradelor didactice II 

si I; gradele didactice pot fi obtinute la una dintre specializarile inscrise pe 

diplomele pe care candidatul o/le detine sau la una dintre disciplinele 

pe care cadrul didactic le poate preda conform Centralizatorului privind 

disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de 

a personalului didactic din invatamantul 

din alt domeniu de licenta. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

11 

  Guvernul a adus noi modificari Codului fiscal

Principalele prevederi 

� Contribuabilii, persoane impozabile stabilite in Romania, 

indice 1 din O.G. nr. 92/2003 pri

economice in perioada de inactivitate

taxelor prevazute de prezenta lege, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dr

deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate. 

� Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii 

cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii 

in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea 

persoanei impozabile, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 1562depus de 

persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr

ulterior, taxa aferenta: 

• bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate

in momentul inregistrarii;

• activelor corporale fixe

a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, 

constatate pe baza de inventariere, af

In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa 

aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de 

capital se aplica prevederile ar

• achizitiilor de bunuri si servicii 

exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134

de data inregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv li

loc dupa aceasta data.

� Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile 

stabilite in Romania, dupa inscrierea acestora ca inactivi

inactivi/reactivati conform art. 78

deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu 

exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a 

achizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului 

potrivit Legii nr. 85/2006 

� Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii persoane 

impozabile stabilite in Romania, carora li s

prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)

caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, nu beneficiaz

de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia 

achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de 

bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura fali

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Guvernul a adus noi modificari Codului fiscal

, persoane impozabile stabilite in Romania, declarati inactivi

nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala care desfasoara activitati 

economice in perioada de inactivitate, sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor

taxelor prevazute de prezenta lege, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dr

deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate. 

Pentru achizitiile de bunuri si/sau servicii efectuate in perioada in care persoana nu are un 

cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii 

in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea 

e, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 1562depus de 

persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr

bunurilor aflate in stoc si serviciilor neutilizate, constatate pe ba

in momentul inregistrarii; 

activelor corporale fixe, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare 

a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, 

constatate pe baza de inventariere, aflate in proprietatea sa in momentul inregistrarii. 

In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa 

aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de 

capital se aplica prevederile art. 149; 

achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care 

exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 134 indice 2alin. (2) lit. a) si b) inainte 

de data inregistrarii si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are 

loc dupa aceasta data. 

Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile 

dupa inscrierea acestora ca inactivi in Registrul contribuabililor 

m art. 78 indice 1 din O.G. nr. 92/2003 nu beneficiaza de dreptul de 

deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu 

exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a 

chizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului 

 privind procedura insolventei. 

Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii persoane 

n Romania, carora li s-a anulat inregistrarea in scopuri de TVA

prevederilor art. 153 alin. (9) lit. b)–e) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a 

caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, nu beneficiaz

de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia 

achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de 

bunuri de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului potrivit Legii nr. 85/2006.

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata 

O.U.G. nr. 102/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri 

financiar-fiscale. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Guvernul a adus noi modificari Codului fiscal 

declarati inactivi conform art. 78 

care desfasoara activitati 

sunt supusi obligatiilor privind plata impozitelor si 

taxelor prevazute de prezenta lege, dar, in perioada respectiva, nu beneficiaza de dreptul de 

deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor efectuate.  

efectuate in perioada in care persoana nu are un 

cod valabil de TVA, destinate operatiunilor care urmeaza a fi efectuate dupa data inregistrarii 

in scopuri de TVA care dau drept de deducere potrivit titlului VI, se ajusteaza in favoarea 

e, prin inscrierea in primul decont de taxa prevazut la art. 1562depus de 

persoana impozabila dupa inregistrarea in scopuri de TVA, sau, dupa caz, intr-un decont 

, constatate pe baza de inventariere, 

, inclusiv bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare 

a deducerii nu a expirat, precum si activelor corporale fixe in curs de executie, 

late in proprietatea sa in momentul inregistrarii. 

In cazul activelor corporale fixe, altele decat bunurile de capital, se ajusteaza taxa 

aferenta valorii ramase neamortizate la momentul inregistrarii. In cazul bunurilor de 

care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care 

2alin. (2) lit. a) si b) inainte 

vrarea/prestarea, are 

Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabili persoane impozabile 

in Registrul contribuabililor 

nu beneficiaza de dreptul de 

deducere a cheltuielilor si a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu 

exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a 

chizitiilor de bunuri/servicii de la persoane impozabile aflate in procedura falimentului 

Beneficiarii care achizitioneaza bunuri si/sau servicii de la contribuabilii persoane 

a anulat inregistrarea in scopuri de TVA conform 

e) si au fost inscrisi in Registrul persoanelor impozabile a 

caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, nu beneficiaza de dreptul 

de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente achizitiilor respective, cu exceptia 

achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita si/sau a achizitiilor de 

lui potrivit Legii nr. 85/2006. 

In Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 

571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri 
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Investitiile organismelor de plasament colectiv in inst

monetare de tipul biletelor la ordin

Principalele prevederi 

� Norma stabileste reguli care trebuie respectate in situatia in care 

colectiv realizeaza o investitie in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin

� Un organism de plasament colectiv in valori mobiliare

poate investi in instrumente ale pietei monetare, altele decat cele prevazute l

O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile 

de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 

privind piata de capital, denumita in continuare O

care au o scadenta de cel mult 12 luni

sunt obtinute prin gir, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si bilet

la ordin si ale normelor 

prevazute la art. 83 alin. (1) lit. a) si art. 90 alin. (2) lit. d) din O

� In vederea urmaririi modului de respectare a limitei investitionale

(2) din O.U.G. nr. 32/2012, atat la momentul achizitiei, cat si semestrial, pe parcursul detinerii 

respectivului bilet la ordin, 

competent al societatii de investitii (S.I.) autoad

emitentului de bilete la ordin o situatie cu privire la valoarea biletelor

acea data. 

Procedurile de primire a suporterilor fata de care s

siguranta a interzicerii accesului la competitii

Principalele prevederi

� Masura interzicerii accesului

de informare pentru manifestari sportive

Jandarmeriei Romane.

� Dupa comunicarea hotararii judecatoresti

procurorului, punctul national va informa, de indata, in scris, structura de jandarmi 

competenta teritorial, stabilita in f

hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, in ordonanta ori rezolutia procurorului.

� Structura de jandarmi competenta teritorial

sportive cu privire la obligatia

� O copie a notificarii se transmite structurilor de politie

corespondente. 

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

 

Investitiile organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei 

monetare de tipul biletelor la ordin 

In Monitorul Oficial nr. 700 din 14 noiembrie a fost publicata 

Hotararea nr. 59/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investitiile 

organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei 

monetare de tipul biletelor la ordin. 

orma stabileste reguli care trebuie respectate in situatia in care un organism de plasament 

realizeaza o investitie in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin

organism de plasament colectiv in valori mobiliare, denumit in continuare O.P.C.V.M., 

poate investi in instrumente ale pietei monetare, altele decat cele prevazute l

nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile 

de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 

privind piata de capital, denumita in continuare O.U.G. nr. 32/2012, de tipul biletelor la ordin, 

cel mult 12 luni de la data achizitiei de catre respectivul O.P.C.V.M. si 

sunt obtinute prin gir, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si bilet

e normelor BNR privind biletul la ordin, precum si cu respectarea limitelor 

prevazute la art. 83 alin. (1) lit. a) si art. 90 alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 32/2012.

urmaririi modului de respectare a limitei investitionale prevazute la art. 90

nr. 32/2012, atat la momentul achizitiei, cat si semestrial, pe parcursul detinerii 

respectivului bilet la ordin, societatea de administrare a investitiilor (S.A.I.)/organul statutar 

competent al societatii de investitii (S.I.) autoadministrate solicita si obtine din partea 

emitentului de bilete la ordin o situatie cu privire la valoarea biletelor la ordin

Procedurile de primire a suporterilor fata de care s-a dispus masura de 

siguranta a interzicerii accesului la competitii

In Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 155/2013 al ministrului Afacerilor Interne privind 

procedurile de primire a suporterilor fata de care s

masura de siguranta a interzicerii accesului la competitii si jocuri 

sportive care se prezinta la sediul politiei, jandarmeriei sau 

politiei de frontiera. 

rincipalele prevederi 

Masura interzicerii accesului se duce la indeplinire prin intermediul 

de informare pentru manifestari sportive din cadrul Inspectoratului General al 

Jandarmeriei Romane. 

comunicarea hotararii judecatoresti sau, dupa caz, a ordonantei ori rezolutiei 

, punctul national va informa, de indata, in scris, structura de jandarmi 

competenta teritorial, stabilita in functie de adresa invinuitului/inculpatului prevazuta in 

hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, in ordonanta ori rezolutia procurorului.

Structura de jandarmi competenta teritorial notifica suporterul interzis la competitii 

sportive cu privire la obligatia prevazuta de lege.  

O copie a notificarii se transmite structurilor de politie si politie de frontiera 

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

In Monitorul Oficial nr. 700 din 14 noiembrie a fost publicata 

a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru aprobarea Normei nr. 14/2013 privind investitiile 

organismelor de plasament colectiv in instrumente ale pietei 

un organism de plasament 

realizeaza o investitie in instrumente ale pietei monetare de tipul biletelor la ordin. 

, denumit in continuare O.P.C.V.M., 

poate investi in instrumente ale pietei monetare, altele decat cele prevazute la art. 82 din 

nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile 

de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 

nr. 32/2012, de tipul biletelor la ordin, 

de la data achizitiei de catre respectivul O.P.C.V.M. si 

sunt obtinute prin gir, cu respectarea prevederilor Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului 

privind biletul la ordin, precum si cu respectarea limitelor 

nr. 32/2012. 

prevazute la art. 90 alin. 

nr. 32/2012, atat la momentul achizitiei, cat si semestrial, pe parcursul detinerii 

(S.A.I.)/organul statutar 

solicita si obtine din partea 

la ordin emise pana la 

a dispus masura de 

siguranta a interzicerii accesului la competitii 

In Monitorul Oficial nr. 701 din 15 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne privind 

procedurile de primire a suporterilor fata de care s-a dispus 

masura de siguranta a interzicerii accesului la competitii si jocuri 

sportive care se prezinta la sediul politiei, jandarmeriei sau 

se duce la indeplinire prin intermediul punctului national 

Inspectoratului General al 

ordonantei ori rezolutiei 

, punctul national va informa, de indata, in scris, structura de jandarmi 

unctie de adresa invinuitului/inculpatului prevazuta in 

hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, in ordonanta ori rezolutia procurorului. 

notifica suporterul interzis la competitii 

si politie de frontiera 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 76 din Legea nr. 1/2011 – Legea 

educatiei nationale  

 

� Propunere legislativa privind reglementarea regimului juridic al societatilor ale caror actiuni se 

tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate 

 

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

alocatia de stat pentru copii, republicata 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 

sanse si de tratament intre femei si barbati 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 48 din Legea 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 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/2006 privind procedura 

insolventei cu modificarile si completarile ulterioare 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 37 din O.G. nr. 43/1997 privind 

regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

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

liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 5 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare 

de timbru 

 

� Propunere legislativa pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal  

 

� Propunere legislativa de modificare a O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in 

materie civila 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

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

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 05.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 12.11.2013 

 

� Propunere legislativa privind ajutorul financiar acordat persoanelor care au in ingrijire copii ai 

caror parinti sunt plecati temporar in strainatate 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 12.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 15.11.2013 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea art. 27 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al 

contraventiilor 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 12.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 19.11.2013 

 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 91/2003 privind procedurile de prevenire a 

insolventei si de insolventa 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 05.12.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 12.11.2013 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 11 din Legea nr. 50/1991 privind 

autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) si (5) al art. 90 din Legea nr. 188/1999 

privind Statutul functionarilor publici, republicata  

 

� Propunere legislativã pentru completarea alin. (3) al art. 91 din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele 

publice locale  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea 

si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European 

 

� Propunere legislativa pentru completarea art. 17 alin. (8) din Legea nr. 218/2002 privind 

organizarea si functionarea Politiei Romane 

 

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

A fost stabilita data de incepere a operatiunilor VIS in regiunile 9-11 

 

In Jurnalul Oficial nr. L299 din 9 noiembrie 2013 a fost publicata Decizia de punere in aplicare a 

Comisiei din 8 noiembrie 2013 de stabilire a datei de incepere a operatiunilor Sistemului de informatii 

privind vizele (VIS) in a noua, a zecea si a unsprezecea regiune. 

In conformitate cu Decizia de punere in aplicare 2013/642/UE din 8 noiembrie 2013, operatiunile 

Sistemului de informatii privind vizele in a noua, a zecea si a unsprezecea regiune stabilite prin Decizia 

de punere in aplicare 2012/274/UE incep la data de 14 noiembrie 2013. 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. JO C 313 din 26 octombrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  

I. Modificarea si completarea Legii nr. 122/2006, vizeaza, printre altele: 

� redefinirea conceptelor: „forma de protectie”, „beneficiar al protectiei 

„infractiune grava”;  

� includerea, in definitia membrilor de familie, si a parintilor sau a persoanei responsabile pentru un 

minor neinsotit beneficiar al protectiei internationale; 

� reglementarea expresa a categoriei persoanelor vulner

� modificarea perioadei de valabilitate a permiselor de sedere eliberate strainilor beneficiari ai 

protectiei subsidiare;  

� reglementarea expresa a obligativitatii informarii beneficiarilor de drepturile si obligatiile aferen

II. Modificarea si completarea O.G. nr.

� redefinirea conceptului de „strain care a dobandit protectie internationala in Romania”; 

� armonizarea textului de act normativ cu dispozitiile Legii nr. 122/2006 in ceea ce 

acordarea ajutorului nerambursabil; 

� asigurarea conformitatii cu textul directivei in ceea ce priveste persoanele vulnerabile care pot fi 

incluse in categoria cazurilor speciale

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu pri

asteptate pe adresa de e-mail: dj-international@mai.gov.ro

 

MADR clarifica alocarea competentelor intre autoritatile

administratiei publice centrale si locale

Ministerul 

15 noiembrie un proiect de lege privind stabilirea unor masuri de 

descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si 

organe de specialitate ale administratiei publice centrale, p

unor masuri de reforma privind administratia publica

In cadrul expunerii de motive

nu a fost intotdeauna corelat cu cel al resurselor financiare, iar transparenta si predictibilitatea 

sistemului de finantare a bugetelor locale au lipsit.

Proiectul vizeaza o clarificare a modului de alocare a competentelor intre autoritatile administratiei 

publice centrale si autoritatile administratiei publice locale, asigurarea surselor de finantare integrale 

pentru exercitarea acestora in conditii de eficienta, responsabilizarea au

publice locale cu privire la exercitarea noilor competente.

Se propune reorganizarea unor structuri in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor 

locale si reorganizarea unora dintre serviciile publice deconcentrate

organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pe mai multe domenii: agricultura; cultura; 

turism; invatamant preuniversitar; mediu, pescuit si acvacultura; sanatate; sport si tineret; transporturi

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

I. Modificarea si completarea Legii nr. 122/2006, vizeaza, printre altele:  

redefinirea conceptelor: „forma de protectie”, „beneficiar al protectiei 

includerea, in definitia membrilor de familie, si a parintilor sau a persoanei responsabile pentru un 

minor neinsotit beneficiar al protectiei internationale;  

reglementarea expresa a categoriei persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale; 

modificarea perioadei de valabilitate a permiselor de sedere eliberate strainilor beneficiari ai 

reglementarea expresa a obligativitatii informarii beneficiarilor de drepturile si obligatiile aferen

II. Modificarea si completarea O.G. nr. 44/2004 vizeaza, printre altele:  

redefinirea conceptului de „strain care a dobandit protectie internationala in Romania”; 

armonizarea textului de act normativ cu dispozitiile Legii nr. 122/2006 in ceea ce 

acordarea ajutorului nerambursabil;  

asigurarea conformitatii cu textul directivei in ceea ce priveste persoanele vulnerabile care pot fi 

incluse in categoria cazurilor speciale 

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

international@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile de la publicare

MADR clarifica alocarea competentelor intre autoritatile

administratiei publice centrale si locale 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat pe 

15 noiembrie un proiect de lege privind stabilirea unor masuri de 

descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si 

organe de specialitate ale administratiei publice centrale, p

unor masuri de reforma privind administratia publica. 

In cadrul expunerii de motive se arata ca transferul de competente de la nivel central la nivel local 

nu a fost intotdeauna corelat cu cel al resurselor financiare, iar transparenta si predictibilitatea 

sistemului de finantare a bugetelor locale au lipsit. 

are a modului de alocare a competentelor intre autoritatile administratiei 

publice centrale si autoritatile administratiei publice locale, asigurarea surselor de finantare integrale 

pentru exercitarea acestora in conditii de eficienta, responsabilizarea autoritatilor administratiei 

publice locale cu privire la exercitarea noilor competente. 

reorganizarea unor structuri in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor 

reorganizarea unora dintre serviciile publice deconcentrate ale ministerelor

organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pe mai multe domenii: agricultura; cultura; 

turism; invatamant preuniversitar; mediu, pescuit si acvacultura; sanatate; sport si tineret; transporturi

Legea azilului va fi modificata 

 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe 15 noiembrie un proiect de 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in 

Romania si a O.G. nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au 

dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum 

si a cetatenilor statelor membre ale UE si SEE. 

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

redefinirea conceptelor: „forma de protectie”, „beneficiar al protectiei internationale”, 

includerea, in definitia membrilor de familie, si a parintilor sau a persoanei responsabile pentru un 

abile sau cu nevoi speciale;  

modificarea perioadei de valabilitate a permiselor de sedere eliberate strainilor beneficiari ai 

reglementarea expresa a obligativitatii informarii beneficiarilor de drepturile si obligatiile aferente 

redefinirea conceptului de „strain care a dobandit protectie internationala in Romania”;  

armonizarea textului de act normativ cu dispozitiile Legii nr. 122/2006 in ceea ce priveste 

asigurarea conformitatii cu textul directivei in ceea ce priveste persoanele vulnerabile care pot fi 

vire la acest proiect de act normative sunt 

, in termen de 10 de zile de la publicare. 

MADR clarifica alocarea competentelor intre autoritatile 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a publicat pe 

15 noiembrie un proiect de lege privind stabilirea unor masuri de 

descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si 

organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a 

 

se arata ca transferul de competente de la nivel central la nivel local 

nu a fost intotdeauna corelat cu cel al resurselor financiare, iar transparenta si predictibilitatea 

are a modului de alocare a competentelor intre autoritatile administratiei 

publice centrale si autoritatile administratiei publice locale, asigurarea surselor de finantare integrale 

toritatilor administratiei 

reorganizarea unor structuri in subordinea consiliilor judetene, respectiv a consiliilor 

ale ministerelor sau a altor 

organe de specialitate ale administratiei publice centrale, pe mai multe domenii: agricultura; cultura; 

turism; invatamant preuniversitar; mediu, pescuit si acvacultura; sanatate; sport si tineret; transporturi. 

Afacerilor Interne a publicat pe 15 noiembrie un proiect de lege 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul in 

Romania si a O.G. nr. 44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au 

dobandit o forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum 
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Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice

supuse verificarii fiscale a fost elaborata

In cadrul referatului de aprobare se arata ca prin O.U.G. nr. 117/2010 au fost aduse unele 

modificari Codului de procedura fiscala, in sensul ca s

verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit.

Pe timpul desfasurarii verificarii fiscale contribuabilul are urmatoarele 

 I. Drepturi: de a fi instiintat despre actiunea de verificare a situatiei fiscale personale; de a solicita 

amanarea datei de incepere a verificarii situatiei fiscale personale; de a beneficia de asistenta de

specialitate; 

4. Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfasurare a verificarii fiscale; de a solicita 

prelungirea termenului de prezentare a informatiilor si inscrisurilor relevante pentru verificare; de 

a colabora la stabilirea starii de fapt fis

refuza furnizarea de informatii; de a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul 

termenului de prescriptie; de a fi verificat o singura data; de a solicita legitimarea organe

verificare fiscala; de a fi protejat pe linia secretului fiscal; de a cunoaste rezultatele verificarii 

fiscale; de a contesta decizia de impunere emisa in urma verificarii fiscale.

II. Obligatii: de prezentare la locul, data si ora precizata in aviz

informatii; de a prezenta inscrisuri; de a permite efectuarea cercetarilor la fata locului; de a 

indeplini masurile dispuse de organul de verificare fiscala; de a plati diferentele de impozit stabilite 

cu ocazia verificarii fiscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora

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

asteptate pe adresa de e-mail: 

MFP propune modificarea Codului fiscal si a Legii minelor

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 14 noiembrie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar

In cadrul notei de fundamentare

necesitatea intreprinderii unor masuri de sustinere a cresterii economice si de stimulare a investitiilor si 

respectarea angajamentelor referitoare la eficientizarea sistemului fiscal;

Proiectul vizeaza modificarea: 

I. Codului fiscal (dispozitii generale, impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile 

microintreprinderilor, impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoane nererezidente, taxa pe 

valoarea adaugata, accizele si alte taxe speciale, impozitele si taxele locale, contributiile sociale obligatorii si 

impozitul pe constructii); 

II. Legii minelor nr. 85/2003 

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

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

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice

supuse verificarii fiscale a fost elaborata 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 15 noiembrie un proiect de 

Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor si obliga

supuse verificarii fiscale. 

de aprobare se arata ca prin O.U.G. nr. 117/2010 au fost aduse unele 

modificari Codului de procedura fiscala, in sensul ca s-a reglementat o procedura speciala privind 

verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. 

ficarii fiscale contribuabilul are urmatoarele  

I. Drepturi: de a fi instiintat despre actiunea de verificare a situatiei fiscale personale; de a solicita 

amanarea datei de incepere a verificarii situatiei fiscale personale; de a beneficia de asistenta de

4. Dreptul de a solicita schimbarea locului de desfasurare a verificarii fiscale; de a solicita 

prelungirea termenului de prezentare a informatiilor si inscrisurilor relevante pentru verificare; de 

a colabora la stabilirea starii de fapt fiscale si de a numi persoane pentru a furniza informatii; de a 

refuza furnizarea de informatii; de a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul 

termenului de prescriptie; de a fi verificat o singura data; de a solicita legitimarea organe

verificare fiscala; de a fi protejat pe linia secretului fiscal; de a cunoaste rezultatele verificarii 

fiscale; de a contesta decizia de impunere emisa in urma verificarii fiscale. 

II. Obligatii: de prezentare la locul, data si ora precizata in avizul de verificare; de a furniza 

informatii; de a prezenta inscrisuri; de a permite efectuarea cercetarilor la fata locului; de a 

indeplini masurile dispuse de organul de verificare fiscala; de a plati diferentele de impozit stabilite 

iscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora

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

mail: dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 de zile de la publicare

MFP propune modificarea Codului fiscal si a Legii minelor

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 14 noiembrie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar

In cadrul notei de fundamentare se arata ca promovarea actului este determinata, printre altele de 

necesitatea intreprinderii unor masuri de sustinere a cresterii economice si de stimulare a investitiilor si 

respectarea angajamentelor referitoare la eficientizarea sistemului fiscal; 

(dispozitii generale, impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile 

microintreprinderilor, impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoane nererezidente, taxa pe 

ccizele si alte taxe speciale, impozitele si taxele locale, contributiile sociale obligatorii si 

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

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

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Finantelor Publice a publicat pe 15 noiembrie un proiect de 

Ordin privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice 

de aprobare se arata ca prin O.U.G. nr. 117/2010 au fost aduse unele 

a reglementat o procedura speciala privind 

I. Drepturi: de a fi instiintat despre actiunea de verificare a situatiei fiscale personale; de a solicita 

amanarea datei de incepere a verificarii situatiei fiscale personale; de a beneficia de asistenta de 
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refuza furnizarea de informatii; de a fi verificat numai pentru impozitele si taxele aflate in cadrul 

termenului de prescriptie; de a fi verificat o singura data; de a solicita legitimarea organelor de 
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ul de verificare; de a furniza 
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iscale, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere aferente acestora.  

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

en de 10 de zile de la publicare. 

MFP propune modificarea Codului fiscal si a Legii minelor 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 14 noiembrie un proiect de 

ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 

privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 

se arata ca promovarea actului este determinata, printre altele de 

necesitatea intreprinderii unor masuri de sustinere a cresterii economice si de stimulare a investitiilor si 

(dispozitii generale, impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile 
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ccizele si alte taxe speciale, impozitele si taxele locale, contributiile sociale obligatorii si 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
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Small Business Act si Strategia Europa 2020 vor fi transpuse 

In cadrul notei de fundamentare

impune transpunerea in legislatia romaneasca a 

normativ privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, care sa permita 

implementarea celor 10 principii si a masurilor de operationalizare a acestora. 

Totodata, este necesara si facilitarea implementarii in Romania a 

valorificarea in mai mare masura a potentialului IMM

cresteri favorabile incluziunii sociale.

Scopul proiectului de act normativ consta in sprijinirea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a 

mentinerii si crearii de locuri de munca

� Propunerile, sugestiile si opiniile 

asteptate pe adresa de e-mail: dezbateri_publice@minind.ro

Dintre decretele si sesizari

Presedintele Romaniei in aceasta perioada

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 53/2013 

privind instituirea Zilei Limbii Romane;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa;
• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul

Statului Kuwait privind dobandirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, semnat la Kuwait 

City, la 11 iunie 2012; 

• Decret privind promulgarea Legi

prevazut la art. V din O.G. nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 

57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 13/2013 privind reglementarea unor 

masuri fiscal-bugetare referitoare la premierea elevilor care au obtinut media 10 la examenul de 

bacalaureat 2013; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea 

organizarea judiciara; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind 

cooperarea judiciara internationala in materie penala;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U

masuri financiar-fiscale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar

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

 

Decrete semnate 

 
Small Business Act si Strategia Europa 2020 vor fi transpuse 

Ministerul Economiei a publicat pe 15 noiembrie un proiect de proiect de 

lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca in actualul context economic, intern si international, se 

impune transpunerea in legislatia romaneasca a Small Business Act, prin adoptarea unui act 

normativ privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, care sa permita 

mplementarea celor 10 principii si a masurilor de operationalizare a acestora. 

Totodata, este necesara si facilitarea implementarii in Romania a Strategiei Europa 2020

valorificarea in mai mare masura a potentialului IMM-urilor de a crea locuri de mu

cresteri favorabile incluziunii sociale. 

de act normativ consta in sprijinirea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a 

mentinerii si crearii de locuri de munca.  

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

dezbateri_publice@minind.ro, in termen de 10 de zile de la publicare

si sesizarile de neconstitutionalitate semnate de 

Romaniei in aceasta perioada mentionam: 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 53/2013 

privind instituirea Zilei Limbii Romane; 

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 

nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa; 
• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul

Statului Kuwait privind dobandirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, semnat la Kuwait 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 22/2013 privind prorogarea termenului 

prevazut la art. V din O.G. nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 

57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica; 

area Legii pentru aprobarea O.G. nr. 13/2013 privind reglementarea unor 

bugetare referitoare la premierea elevilor care au obtinut media 10 la examenul de 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 304/2004 privind 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind 

cooperarea judiciara internationala in materie penala; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 61/2013 pentru reglementarea unor 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Small Business Act si Strategia Europa 2020 vor fi transpuse  

Economiei a publicat pe 15 noiembrie un proiect de proiect de 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind 

stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu 

in actualul context economic, intern si international, se 

, prin adoptarea unui act 

normativ privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, care sa permita 

mplementarea celor 10 principii si a masurilor de operationalizare a acestora.  

Strategiei Europa 2020 prin 

urilor de a crea locuri de munca si de a realiza 

de act normativ consta in sprijinirea sectorului intreprinderilor mici si mijlocii, a 

persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 

in termen de 10 de zile de la publicare. 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul 

Statului Kuwait privind dobandirea, pe baza de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra 

terenurilor pentru buna functionare a misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, semnat la Kuwait 

i pentru aprobarea O.G. nr. 22/2013 privind prorogarea termenului 

prevazut la art. V din O.G. nr. 6/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 

area Legii pentru aprobarea O.G. nr. 13/2013 privind reglementarea unor 

bugetare referitoare la premierea elevilor care au obtinut media 10 la examenul de 

Legii nr. 304/2004 privind 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 302/2004 privind 

.G. nr. 61/2013 pentru reglementarea unor 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 117/2010 pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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