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Principalele prevederi 

� Ministrul tineretului si sportului poate aproba prin ordin si 

componentilor unui club 

ierarhica pe ramura de sport respectiva, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului 

si Sportului, in conditiile legii.

Normele financiare pentru activitatea sportiva au suferit modificari

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite

Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de 

operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta 

Programul operational sectorial Mediu

Programul operational Dezvoltarea capacitatii administrative

programe operationale, aferent lunilor noiembrie si decembrie ale anului 2013, in vederea 

efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibil

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

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

sumei de 541.000,00 mii l

Dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la 

Principalele prevederi 

� Suma totala alocata pentru aplicarea prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si 

facilitarea accesului la finantare al fermierilor 

� Suma se aloca in baza art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, 

prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

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

 

In Monitorul Oficial nr. 722 din 25 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 888/2013 privind modificarea si completarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 1.447/2007. 

 

Ministrul tineretului si sportului poate aproba prin ordin si premierea/recompensarea 

componentilor unui club care a castigat Cupa Europeana intercluburi, prima in ordine 

ierarhica pe ramura de sport respectiva, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului 

si Sportului, in conditiile legii. 

Normele financiare pentru activitatea sportiva au suferit modificari

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite 

In Monitorul Oficial nr. 722 din 25 noiembrie 2013 a fost 

publicata H.G. nr. 913/2013 privind alocarea temporara, pentru 

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

venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol 

de autoritate de management. 

 

In scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management

operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta 

Programul operational sectorial Mediu (POS M), Programul operational regi

Programul operational Dezvoltarea capacitatii administrative (PODCA), denumite in continuare 

programe operationale, aferent lunilor noiembrie si decembrie ale anului 2013, in vederea 

efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si pentru plata 

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

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

de 541.000,00 mii lei, in echivalent euro. 

Dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la 

finantare al fermierilor 

In Monitorul Oficial nr. 726 din 26 noiembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1162/1879/2013 al MADR 

aprobarea sumei totale alocate masurilor prevazute la art. 14 

din O.U.G. nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea 

si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la 

finantare al fermierilor. 

 

Suma totala alocata pentru aplicarea prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si 

facilitarea accesului la finantare al fermierilor pentru anul 2013 este de 60.000.000 lei

in baza art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, 

prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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cial nr. 722 din 25 noiembrie 2013 a fost publicata 

privind modificarea si completarea Normelor 

financiare pentru activitatea sportiva, aprobate prin Hotararea 

premierea/recompensarea 

care a castigat Cupa Europeana intercluburi, prima in ordine 

ierarhica pe ramura de sport respectiva, din veniturile proprii ale Ministerului Tineretului 

Normele financiare pentru activitatea sportiva au suferit modificari 

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

In Monitorul Oficial nr. 722 din 25 noiembrie 2013 a fost 

privind alocarea temporara, pentru 

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

venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol 

finantare al autoritatilor de management pentru programele 

operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului convergenta – 

Programul operational regional (POR), 

(PODCA), denumite in continuare 

programe operationale, aferent lunilor noiembrie si decembrie ale anului 2013, in vederea 

e catre beneficiari si pentru plata 

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

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

Dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la 

In Monitorul Oficial nr. 726 din 26 noiembrie 2013 a fost 

MADR si MFP pentru 

aprobarea sumei totale alocate masurilor prevazute la art. 14 

nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea 

ermelor de familie si facilitarea accesului la 

Suma totala alocata pentru aplicarea prevederilor art. 14 din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si 

de 60.000.000 lei. 

in baza art. 12 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2013, din 
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 Au fost aprobate Normele privind procedura de acordare a certificatului 

de amanare de la plata in vama a TVA

Principalele prevederi 

� Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei 

solicitarea urmatoarelor persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 

153 din Codul fiscal: 

• persoanele care in anul calendaristic precedent

lunii in care se solici

state terte astfel cum sunt definite la art. 1252din Codul fiscal, a caror valoare 

cumulata este de cel putin 100 milioane lei si care indeplinesc cumulativ conditiile 

prevazute la alin. 

supuse accizelor armonizate;

• operatorii economici autorizati care sunt inregistrati in scopuri de TVA

conform art. 153 din Codul fiscal si care au obtinut certificat de operator econom

autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 

iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 

2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si 

completarile ulterioare;

• persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania

conform art. 153 din Codul fiscal si care au obtinut autorizatie pentru procedura de 

vamuire la domiciliu, conform art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.

al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal 

Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare.

A fost stabilita data punerii in functiune a 

Tribunalului Specializat Bucuresti

Principalele prevederi 

� La data de 1 martie 2014

Specializat Bucuresti. 

� Pana la data prevazuta 

vederea operationalizarii Tribunalului Specializat Bucuresti

� Domeniile in care va function

se stabilesc pana la data de 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Au fost aprobate Normele privind procedura de acordare a certificatului 

de amanare de la plata in vama a TVA 

 

In Monitorul Oficial nr. 724 din 25 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1891/2013 al MFP privind modificarea si co

Ordinului nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind 

procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in 

vama a TVA si de eliberare a garantiei pentru importurile de 

bunuri. 

Certificatul de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata

solicitarea urmatoarelor persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 

persoanele care in anul calendaristic precedent, sau in ultimele 12 luni anterioare 

lunii in care se solicita eliberarea certificatului, au realizat importuri 

state terte astfel cum sunt definite la art. 1252din Codul fiscal, a caror valoare 

cumulata este de cel putin 100 milioane lei si care indeplinesc cumulativ conditiile 

prevazute la alin. (2). In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse 

supuse accizelor armonizate; 

operatorii economici autorizati care sunt inregistrati in scopuri de TVA

conform art. 153 din Codul fiscal si care au obtinut certificat de operator econom

autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 

iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 

2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si 

tarile ulterioare; 

persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania

conform art. 153 din Codul fiscal si care au obtinut autorizatie pentru procedura de 

vamuire la domiciliu, conform art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.

al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal 

Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare. 

A fost stabilita data punerii in functiune a 

Tribunalului Specializat Bucuresti 

In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3568/C/2013 al ministrului Justitiei privin

datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti.

 

1 martie 2014, in municipiul Bucuresti incepe sa functioneze 

Pana la data prevazuta anterior se efectueaza toate demersurile legale necesare in 

operationalizarii Tribunalului Specializat Bucuresti. 

Domeniile in care va functiona si statul de functii al „Tribunalului Specializat Bucuresti“ 

se stabilesc pana la data de 15 ianuarie 2014, in conditiile legii. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Au fost aprobate Normele privind procedura de acordare a certificatului 

iembrie 2013 a fost publicat 

privind modificarea si completarea 

nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind 

procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in 

si de eliberare a garantiei pentru importurile de 

pe valoarea adaugata se elibereaza la 

solicitarea urmatoarelor persoane impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 

, sau in ultimele 12 luni anterioare 

au realizat importuri din teritorii si 

state terte astfel cum sunt definite la art. 1252din Codul fiscal, a caror valoare 

cumulata este de cel putin 100 milioane lei si care indeplinesc cumulativ conditiile 

(2). In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse 

operatorii economici autorizati care sunt inregistrati in scopuri de TVA in Romania 

conform art. 153 din Codul fiscal si care au obtinut certificat de operator economic 

autorizat, conform art. 14a din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 

iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 

2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si 

persoanele impozabile care sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania 

conform art. 153 din Codul fiscal si care au obtinut autorizatie pentru procedura de 

vamuire la domiciliu, conform art. 253 alin. (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 

al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal 

A fost stabilita data punerii in functiune a  

In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Justitiei privind stabilirea 

datei punerii in functiune a Tribunalului Specializat Bucuresti. 

, in municipiul Bucuresti incepe sa functioneze Tribunalul 

se efectueaza toate demersurile legale necesare in 

si statul de functii al „Tribunalului Specializat Bucuresti“ 
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Principalele prevederi: 

� Proiectul referitor la exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere

Consiliul Superior al Magistraturii cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii primei probe a 

concursului sau examenului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific 

CD, si se publica impreuna cu documentele

parchetului la care exista postul de conducere pentru care se candideaza, dupa ce functia de 

conducere respectiva a fost ocupata de candidat in urma concursului. 

� Depasirea, din motive imputabile, a 

dreptul de a mai participa la concurs.

 Regulamentul de organizare 

conducere a judecatorilor si procurorilor a fost modificat

Organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Principalele prevederi

� Incepand cu data de 1 ianuarie 2014

persoane juridice romane

contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara 

activitatea pe teritoriul Romaniei, selectate descre

prevazute in anexa. 

� Prin exceptie, in categoria marilor contribuabili

care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit 

titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

� Criteriile de selectie prevazute in anexa se pot actualiza anual prin ordin al presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

� Lista marilor contribuabili

contribuabili, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala si se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

� Sediile secundare ale marilor contribuabili

administrare a marilor contribuabili.

� Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor

catre Directia generala de administrare a marilor contribuabili se publica pe pagina de 

internet a Ministerului Finantelor Publice 

Fiscala. 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

Hotararea nr. 1170/2013 a Plenului CSM privind modificarea 

Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului sau 

examenului pentru numirea in functii de conducere a 

judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului 

nr. 320/2006. 

exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere

Consiliul Superior al Magistraturii cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii primei probe a 

concursului sau examenului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific 

CD, si se publica impreuna cu documentele relevante depuse pe intranetul instantei sau 

parchetului la care exista postul de conducere pentru care se candideaza, dupa ce functia de 

conducere respectiva a fost ocupata de candidat in urma concursului.  

, din motive imputabile, a termenului de depunere a proiectului atrage decaderea din 

dreptul de a mai participa la concurs. 

Regulamentul de organizare a concursului pentru numirea in functii de 

conducere a judecatorilor si procurorilor a fost modificat

Organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

In Monitorul Oficial nr. 728 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3581/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind organizarea 

activitatii de administrare a marilor contribuabili.

rincipalele prevederi 

1 ianuarie 2014, au calitatea de mari contribuabili primele 2.500 de 

persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti 

contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara 

activitatea pe teritoriul Romaniei, selectate descrescator potrivit criteriilor de selectie 

categoria marilor contribuabili intra si contribuabilii nerezidenti pentru 

care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

prevazute in anexa se pot actualiza anual prin ordin al presedintelui 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Lista marilor contribuabili dministrati de Directia generala de administrare a marilor 

contribuabili, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala si se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice 

Administrare Fiscala. 

Sediile secundare ale marilor contribuabili sunt administrate de Directia generala de 

administrare a marilor contribuabili. 

Lista nominala a sediilor secundare ale contribuabililor mari care vor fi administrati de 

ala de administrare a marilor contribuabili se publica pe pagina de 

internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

privind modificarea 

re a concursului sau 

examenului pentru numirea in functii de conducere a 

judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului CSM 

exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere se depune la 

Consiliul Superior al Magistraturii cu cel putin 7 zile inainte de data desfasurarii primei probe a 

concursului sau examenului, atat pe suport hartie, cat si in format electronic, pe suport specific – 

relevante depuse pe intranetul instantei sau 

parchetului la care exista postul de conducere pentru care se candideaza, dupa ce functia de 

atrage decaderea din 

a concursului pentru numirea in functii de 

conducere a judecatorilor si procurorilor a fost modificat 

Organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili 

In Monitorul Oficial nr. 728 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind organizarea 

activitatii de administrare a marilor contribuabili. 

contribuabili primele 2.500 de 

, inclusiv entitatile rezultate in urma fuziunii cu alti 

contribuabili si sucursalele contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara 

scator potrivit criteriilor de selectie 

intra si contribuabilii nerezidenti pentru 

care contribuabilii mari au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, potrivit 

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

prevazute in anexa se pot actualiza anual prin ordin al presedintelui 

inistrati de Directia generala de administrare a marilor 

contribuabili, se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare 

Fiscala si se publica pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul 

sunt administrate de Directia generala de 

care vor fi administrati de 

ala de administrare a marilor contribuabili se publica pe pagina de 

portalul Agentiei Nationale de Administrare 
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Principalele prevederi 
� Incepand cu data de 

Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala 

pentru contribuabilii mijlocii

exceptia institutiilor publice, care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor sau a 

municipiului Bucuresti, dupa caz, denumiti in continuare contribuabili mijlocii, inclusiv 

entitatile rezultate in u

contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul 

Romaniei si indeplinesc criteriile de selectie.

� Prin exceptie, in categoria contribuabililor mijlocii

pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, 

potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare.

� Criteriile de selectie a contribuabililor mijlocii

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

MFP a adoptat Ordinul privind organizarea activitatii de administrare a 

Reglementarile contabile conforme cu directivele europene 

Principalele prevederi

� Din punct de vedere contabil, 

persoane juridice cu sediul in strainatate

ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financia

si a raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

� In situatia in care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in 

Romania prin mai multe sedii permanent

contabile cerute de legea contabilitatii se intocmesc de sediul permanent desemnat sa 

indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor 

permanente. 

� Veniturile sunt recunoscute 

mod credibil o crestere a beneficiilor economice viitoare legate de cresterea valorii unui 

activ sau de scaderea valorii unei datorii.

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. 728 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3582/2013 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind organizarea 

activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii.

 
Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, administratiile judetene ale finantelor publice si 

Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala 

contribuabilii mijlocii, administreaza contribuabilii, persoane juridice romane, cu 

exceptia institutiilor publice, care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor sau a 

municipiului Bucuresti, dupa caz, denumiti in continuare contribuabili mijlocii, inclusiv 

entitatile rezultate in urma divizarii ori a fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele 

contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul 

Romaniei si indeplinesc criteriile de selectie. 

categoria contribuabililor mijlocii intra si contribuabilii nerezidenti 

pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, 

potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

lectie a contribuabililor mijlocii se pot actualiza anual, prin ordin al 

presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

MFP a adoptat Ordinul privind organizarea activitatii de administrare a 

contribuabililor mijlocii 

Reglementarile contabile conforme cu directivele europene 

au fost modificate 

In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fo

Ordinul nr. 1898/2013 al ministrului Finantelor Publice pentru 

modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme 

cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului 

finantelor publice nr. 3.055/2009. 

rincipalele prevederi 

Din punct de vedere contabil, sediile permanente din Romania

persoane juridice cu sediul in strainatate reprezinta subunitati fara personalitate juridica 

ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financia

si a raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare.  

care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in 

prin mai multe sedii permanente, situatiile financiare anuale si raportarile 

contabile cerute de legea contabilitatii se intocmesc de sediul permanent desemnat sa 

indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor 

Veniturile sunt recunoscute in contul de profit si pierdere atunci cand se poate evalua in 

mod credibil o crestere a beneficiilor economice viitoare legate de cresterea valorii unui 

activ sau de scaderea valorii unei datorii. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 728 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind organizarea 

activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii. 

, administratiile judetene ale finantelor publice si 

Directia generala regionala a finantelor publice Bucuresti, prin Administratia fiscala 

contribuabilii, persoane juridice romane, cu 

exceptia institutiilor publice, care au domiciliul fiscal in raza teritoriala a judetelor sau a 

municipiului Bucuresti, dupa caz, denumiti in continuare contribuabili mijlocii, inclusiv 

rma divizarii ori a fuziunii cu alti contribuabili si sucursalele 

contribuabililor persoane juridice straine care isi desfasoara activitatea pe teritoriul 

intra si contribuabilii nerezidenti 

pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanti sau reprezentanti fiscali, 

potrivit titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si 

se pot actualiza anual, prin ordin al 

MFP a adoptat Ordinul privind organizarea activitatii de administrare a 

Reglementarile contabile conforme cu directivele europene  

In Monitorul Oficial nr. 727 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

modificarea si completarea Reglementarilor contabile conforme 

cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului 

sediile permanente din Romania care apartin unor 

reprezinta subunitati fara personalitate juridica 

ce apartin acestor persoane juridice si au obligatia intocmirii situatiilor financiare anuale 

si a raportarilor contabile cerute de Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 

care persoana juridica cu sediul in strainatate isi desfasoara activitatea in 

e, situatiile financiare anuale si raportarile 

contabile cerute de legea contabilitatii se intocmesc de sediul permanent desemnat sa 

indeplineasca obligatiile fiscale, acestea reflectand activitatea tuturor sediilor 

atunci cand se poate evalua in 

mod credibil o crestere a beneficiilor economice viitoare legate de cresterea valorii unui 
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 Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de 

operational „Cresterea competitivitatii economice“ (POS CCE), aferent lunilor noiembrie si 

decembrie ale anului 2013, in vederea efectuarii platii catre Fondul European de Investitii 

care administreaza si implementeaza Fondul de participare JEREMIE, se aproba alocarea 

temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 50 

milioane euro aferente Fondului de participare JEREMIE.

� Sumele alocate Fondului European de Inv

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 28 februarie 2014.

 Guvernul a aprobat alocarea temporara a unor sume 

Aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a 

Principalele prevederi

� In cazul nerespectarii prevederilor legale privind 

a personalului cu atributii in siguranta transporturilor, directia de specialitate din cadrul 

Ministerului Transporturilor, in baza controalelor efectuate, propune conducerii 

ministerului urmatoarele sanctiuni administrative:

• notificarea cu avertisment

• suspendarea certificatului de agreare

• retragerea certificatului de agreare

� Sanctiunea „notificarea cu avertisment“

prevederi legale: 

• afisarea la loc vizibil a programului de lucru des

medicala si psihologica pentru personalul din transporturi cu atributii in siguranta 

transporturilor;

• solicitarea declaratiei pe propria raspundere a persoanelor examinate din care sa 

reiasa faptul ca nu au mai fost examina

pentru functia pentru care solicita examinarea;

• afisarea la loc vizibil a tarifelor practicate si a certificatului de agreare.

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 729 din 27 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 917/2013 privind alocarea temporara, pentru lunile 

noiembrie si decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din 

privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de 

management pentru Programul operational „Cresterea 

competitivitatii economice“ (POS CCE). 

In scopul asigurarii necesarului de finantare al Autoritatii de management pentru Programul 

operational „Cresterea competitivitatii economice“ (POS CCE), aferent lunilor noiembrie si 

decembrie ale anului 2013, in vederea efectuarii platii catre Fondul European de Investitii 

a si implementeaza Fondul de participare JEREMIE, se aproba alocarea 

temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 50 

milioane euro aferente Fondului de participare JEREMIE. 

Sumele alocate Fondului European de Investitii din venituri din privatizare si utilizate vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 28 februarie 2014.

Guvernul a aprobat alocarea temporara a unor sume 

din venituri din privatizare 

Aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a 

certificatului de agreare 

In Monitorul Oficial nr. 729 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1263/2013 al ministrului Transporturilor pentru 

aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sanctiunilor 

administrative de suspendare sau retragere a certificatului de 

agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor 

privind acordarea acestuia. 

rincipalele prevederi 

In cazul nerespectarii prevederilor legale privind examinarea medicala si/sau psihologica

a personalului cu atributii in siguranta transporturilor, directia de specialitate din cadrul 

Ministerului Transporturilor, in baza controalelor efectuate, propune conducerii 

ministerului urmatoarele sanctiuni administrative: 

notificarea cu avertisment; 

uspendarea certificatului de agreare pe o perioada de 90 de zile;

retragerea certificatului de agreare. 

Sanctiunea „notificarea cu avertisment“ se aplica pentru nerespectarea urmatoarelor 

afisarea la loc vizibil a programului de lucru destinat activitatilor de examinare 

medicala si psihologica pentru personalul din transporturi cu atributii in siguranta 

transporturilor; 

solicitarea declaratiei pe propria raspundere a persoanelor examinate din care sa 

reiasa faptul ca nu au mai fost examinate medical si psihologic la o alta unitate 

pentru functia pentru care solicita examinarea; 

afisarea la loc vizibil a tarifelor practicate si a certificatului de agreare.

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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iembrie 2013 a fost publicata 

privind alocarea temporara, pentru lunile 

noiembrie si decembrie ale anului 2013, a unor sume din venituri din 

privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de 

l operational „Cresterea 

finantare al Autoritatii de management pentru Programul 

operational „Cresterea competitivitatii economice“ (POS CCE), aferent lunilor noiembrie si 

decembrie ale anului 2013, in vederea efectuarii platii catre Fondul European de Investitii 

a si implementeaza Fondul de participare JEREMIE, se aproba alocarea 

temporara din venituri din privatizare de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 50 

estitii din venituri din privatizare si utilizate vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 28 februarie 2014. 

Guvernul a aprobat alocarea temporara a unor sume  

Aplicarea sanctiunilor administrative de suspendare sau retragere a 

In Monitorul Oficial nr. 729 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Transporturilor pentru 

aprobarea Normelor privind procedura de aplicare a sanctiunilor 

administrative de suspendare sau retragere a certificatului de 

agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor 

examinarea medicala si/sau psihologica 

a personalului cu atributii in siguranta transporturilor, directia de specialitate din cadrul 

Ministerului Transporturilor, in baza controalelor efectuate, propune conducerii 

pe o perioada de 90 de zile; 

se aplica pentru nerespectarea urmatoarelor 

tinat activitatilor de examinare 

medicala si psihologica pentru personalul din transporturi cu atributii in siguranta 

solicitarea declaratiei pe propria raspundere a persoanelor examinate din care sa 

te medical si psihologic la o alta unitate 

afisarea la loc vizibil a tarifelor practicate si a certificatului de agreare. 
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Principalele prevederi 

� Extrasele multilingve ale actelor de stare civila

avand forma si continutul prevazute in anexele nr. 1

in aplicare a prevederilor Conventiei 

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 

8 septembrie 1976, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 727/2013, se confectioneaza din 

hartie speciala, avand in filigran litera „R“, incadrata intr

� Extrasele multilingve se realizeaza cu o tenta de culoare albastra pentru cele de nastere, roz 

pentru cele de casatorie si cenusiu pentru cele de deces, avand la mijloc stema Romaniei de 

aceeasi culoare cu cea a fiecarui tip de extras.

� Nuanta stemei Romaniei

� Cerneala folosita la pretiparirea rubricilor

folosite la imprimarea culorii de fond tre

� Fiecare extras multilingv are o serie

sus, deasupra chenarului existent pe extras. Extrasele multilingve se leaga in carnete a 10 

file, respectiv a 25 de file.

� In vederea autentificarii, dupa completare, pe 

ofiterului de stare civila

 Au fost stabilite elementele de siguranta ale extraselor multilingve ale 

Romania a aderat la Asociatia Internationala pentru 

Principalele prevederi 

� Se aproba aderarea Romaniei la Asociatia Internationala pentru Dezvoltare

Bancii Mondiale, cu statut de membru in partea a II

� Se accepta Acordul de infiintare a Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare

la Washington la 26 ianuarie

guvernatorilor al Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare.

� Subscriptia obligatorie la capitalul Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare

de 4.089.527 dolari S.U.A.

Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare, in suma de 

cuprind in legea bugetului de stat sau, dupa caz, in legile de rectificare bugetara, in 

bugetul Ministerului Finantelor Publi

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Extrasele multilingve ale actelor de stare civila, denumite in continuare extrase multilingve, 

avand forma si continutul prevazute in anexele nr. 1–3 la Normele metodologice de punere 

in aplicare a prevederilor Conventiei nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila 

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 

8 septembrie 1976, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 727/2013, se confectioneaza din 

and in filigran litera „R“, incadrata intr-un caroiaj. 

se realizeaza cu o tenta de culoare albastra pentru cele de nastere, roz 

pentru cele de casatorie si cenusiu pentru cele de deces, avand la mijloc stema Romaniei de 

e cu cea a fiecarui tip de extras. 

stemei Romaniei trebuie sa asigure contrastul cu tenta de culoare a fondului.

Cerneala folosita la pretiparirea rubricilor din extrasele multilingve, precum si materialele 

folosite la imprimarea culorii de fond trebuie sa asigure rezistenta la uzura fizica.

Fiecare extras multilingv are o serie, formata din 3 litere si 7 cifre, tiparita in partea stanga 

sus, deasupra chenarului existent pe extras. Extrasele multilingve se leaga in carnete a 10 

e file. 

In vederea autentificarii, dupa completare, pe extrasele multilingve se aplica sigiliul 

ofiterului de stare civila care le-a eliberat. 

Au fost stabilite elementele de siguranta ale extraselor multilingve ale 

actelor de stare civila 

In Monitorul Oficial nr. 730 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 159/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

stabilirea elementelor de siguranta ale extraselor multilingve ale 

actelor de stare civila. 

Romania a aderat la Asociatia Internationala pentru Dezvoltare din 

cadrul Bancii Mondiale 

In Monitorul Oficial nr. 731 din 27 noiembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 313/2013 privind aderarea Romaniei la 

Asociatia Internationala pentru Dezvoltare din cadrul Bancii 

Mondiale. 

 

aderarea Romaniei la Asociatia Internationala pentru Dezvoltare

Bancii Mondiale, cu statut de membru in partea a II-a. 

Acordul de infiintare a Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare

la Washington la 26 ianuarie 1960, si Rezolutia nr. 232 din 14 februarie 2013 a Consiliului 

guvernatorilor al Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare. 

Subscriptia obligatorie la capitalul Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare

4.089.527 dolari S.U.A., precum si subscriptia voluntara suplimentara

Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare, in suma de 1.362.924 dolari S.U.A.

cuprind in legea bugetului de stat sau, dupa caz, in legile de rectificare bugetara, in 

bugetul Ministerului Finantelor Publice.  

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

, denumite in continuare extrase multilingve, 

3 la Normele metodologice de punere 

nr. 16 a Comisiei Internationale de Stare Civila 

referitoare la eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civila, semnata la Viena la 

8 septembrie 1976, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 727/2013, se confectioneaza din 

se realizeaza cu o tenta de culoare albastra pentru cele de nastere, roz 

pentru cele de casatorie si cenusiu pentru cele de deces, avand la mijloc stema Romaniei de 

trebuie sa asigure contrastul cu tenta de culoare a fondului. 

, precum si materialele 

buie sa asigure rezistenta la uzura fizica. 

, formata din 3 litere si 7 cifre, tiparita in partea stanga 

sus, deasupra chenarului existent pe extras. Extrasele multilingve se leaga in carnete a 10 

extrasele multilingve se aplica sigiliul 

Au fost stabilite elementele de siguranta ale extraselor multilingve ale 

In Monitorul Oficial nr. 730 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne pentru 

stabilirea elementelor de siguranta ale extraselor multilingve ale 

Dezvoltare din 

In Monitorul Oficial nr. 731 din 27 noiembrie 2013 a fost 

privind aderarea Romaniei la 

Asociatia Internationala pentru Dezvoltare din cadrul Bancii 

aderarea Romaniei la Asociatia Internationala pentru Dezvoltare din cadrul 

Acordul de infiintare a Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare, adoptat 

1960, si Rezolutia nr. 232 din 14 februarie 2013 a Consiliului 

Subscriptia obligatorie la capitalul Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare, in suma 

ubscriptia voluntara suplimentara la capitalul 

1.362.924 dolari S.U.A., se 

cuprind in legea bugetului de stat sau, dupa caz, in legile de rectificare bugetara, in 
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Principalele prevederi 

� Pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor

care este nedeductibila conform legislatiei fiscale nationale, este considerata 

nerecuperabila si va fi solicitata la rambursare din Fondul Social European, avand in 

nerecuperabilitatea acesteia.

� La depunerea Cererii de finantare

venit si are obligatia de a mentine destinatia, de a asigura exploatarea si mentenanta 

echipamentelor achizitionate pe o perioada

conform prevederilor contractului de finantare.

 Recuperabilitatea TVA eligibila in cadrul POSDRU

Regulamentul de functionare a Directiei Generale de Pasapoarte 

Principalele prevederi 

� Serviciul management operational

• asigura elaborarea de analize

probleme dispuse de conducerea 

specific de activitate;

• organizeaza si desfasoara activitatea de dispecerat 

realizeaza, la cererea structurilor din sistemul de ordine publica si siguranta 

nationala, verificari in bazele de date aflate in administrarea directiei generale;

• intocmeste si actualizeaza Registrul de riscuri 

• elaboreaza si pune in aplicare

dezvoltare a sistemului de control 

• asigura pregatirea si desfasurarea sedintelor de lucru

generale, precum si a sedintelor Consiliului de conducere;

• elaboreaza si pune in aplicare

management operational 

• indeplineste atributiile pe linie de prevenire si stingere a incendiilor

in planurile de aparare impotriva incendiilor pentru sediile directiei generale;

• elaboreaza precizari metodologice

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 731 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1906/1228/2474/2013 al MFP, al ministrului Fondurilor 

Europene si al ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice de reglementare a interpretarii Deciziei 

Tribunalului Uniunii Europene (camera a sasea) in cauza T

privind recuperabilitatea TVA eligibile in cadrul POSDRU

Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

care este nedeductibila conform legislatiei fiscale nationale, este considerata 

nerecuperabila si va fi solicitata la rambursare din Fondul Social European, avand in 

nerecuperabilitatea acesteia. 

depunerea Cererii de finantare, Beneficiarul declara ca proiectul nu este generator de 

venit si are obligatia de a mentine destinatia, de a asigura exploatarea si mentenanta 

echipamentelor achizitionate pe o perioada de cel putin 3 ani dupa finalizarea proiectului, 

conform prevederilor contractului de finantare. 

Recuperabilitatea TVA eligibila in cadrul POSDRU

Regulamentul de functionare a Directiei Generale de Pasapoarte 

a fost modificat 

In Monitorul Oficial nr. 740 din 29 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 161/2013 al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 

functionare a Directiei Generale de Pasapoarte, aprobat prin 

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011.

Serviciul management operational are urmatoarele atributii principale: 

asigura elaborarea de analize, sinteze, statistici si documente programatice, pe 

probleme dispuse de conducerea ministerului si a directiei generale, in domeniul 

specific de activitate; 

organizeaza si desfasoara activitatea de dispecerat la nivelul directiei generale si 

realizeaza, la cererea structurilor din sistemul de ordine publica si siguranta 

cari in bazele de date aflate in administrarea directiei generale;

intocmeste si actualizeaza Registrul de riscuri la nivelul directiei generale;

elaboreaza si pune in aplicare, conform competentelor, programul anual de 

dezvoltare a sistemului de control intern/managerial la nivelul entitatii publice;

asigura pregatirea si desfasurarea sedintelor de lucru ale conducerii directiei 

generale, precum si a sedintelor Consiliului de conducere; 

elaboreaza si pune in aplicare, conform competentelor, documentele de

management operational ale directiei generale; 

indeplineste atributiile pe linie de prevenire si stingere a incendiilor

in planurile de aparare impotriva incendiilor pentru sediile directiei generale;

elaboreaza precizari metodologice in domeniile de competenta.

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 731 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat 

, al ministrului Fondurilor 

ului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si 

Persoanelor Varstnice de reglementare a interpretarii Deciziei 

Tribunalului Uniunii Europene (camera a sasea) in cauza T-89/10 

POSDRU. 

umane TVA eligibila, 

care este nedeductibila conform legislatiei fiscale nationale, este considerata 

nerecuperabila si va fi solicitata la rambursare din Fondul Social European, avand in vedere 

, Beneficiarul declara ca proiectul nu este generator de 

venit si are obligatia de a mentine destinatia, de a asigura exploatarea si mentenanta 

de cel putin 3 ani dupa finalizarea proiectului, 

Recuperabilitatea TVA eligibila in cadrul POSDRU 

Regulamentul de functionare a Directiei Generale de Pasapoarte  

In Monitorul Oficial nr. 740 din 29 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne pentru 

modificarea si completarea Regulamentului de organizare si 

Pasapoarte, aprobat prin 

Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 288/2011. 

 

, sinteze, statistici si documente programatice, pe 

ministerului si a directiei generale, in domeniul 

la nivelul directiei generale si 

realizeaza, la cererea structurilor din sistemul de ordine publica si siguranta 

cari in bazele de date aflate in administrarea directiei generale; 

la nivelul directiei generale; 

programul anual de 

/managerial la nivelul entitatii publice; 

ale conducerii directiei 

documentele de 

indeplineste atributiile pe linie de prevenire si stingere a incendiilor prevazute 

in planurile de aparare impotriva incendiilor pentru sediile directiei generale; 

in domeniile de competenta. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Principalele prevederi 

� Se aproba suplimentarea cu 9.200 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului 

Justitiei in bugetul pe anul 2013 la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, 

titlul 65 „Cheltuieli aferent

 

 Guvernul a suplimentat creditele bugetare alocate 

Implementarea Sistemului de informare al pietei interne 

Principalele prevederi 

� Se desemneaza Directia armonizare legislativa

subordinea Agentului Guvernamental al Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii 

Europene, pentru indeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe, denumit in 

continuare MAE, in calitatea sa de 

interne (IMI) si coordonator al ariei legislative servicii.

� MAE, prin DAL, asigura: 

• identificarea autoritatilor nationale

coordonatori delegati 

IMI, in sensul prezentului ordin), in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de art. 6 

alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 25 octombrie 201

Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 

Comisiei („Regulamentul IMI“) si de art. 30 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 49/2009 privind li

libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 68/2010 (O.U.G. nr. 49/2009);

• inregistrarea si/sau validarea inregistrarii coordonatorilor si a autoritati

competente IMI, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. a) 

din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 si de art. 30 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 

49/2009; 

• mentinerea unui contact permanent cu coordonatorii IMI

optime a sistemului si realizarii atributiilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. e) din 

Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 si de art. 30 alin. (1)

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. 735 din 28 noiembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 921/2013 privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul 

„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila“ in 

bugetul pe anul 2013 intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Justitiei.

suplimentarea cu 9.200 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului 

in bugetul pe anul 2013 la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, 

titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila“. 

Guvernul a suplimentat creditele bugetare alocate Ministerului Justitiei

Implementarea Sistemului de informare al pietei interne 

la nivel national 

In Monitorul Oficial nr. 742 din 29 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1813/2013 al ministrului Afacerilor Externe privind 

atributiile directiei de specialitate in contextul implementarii 

Sistemului de informare al pietei interne – IMI la nivel national.

Directia armonizare legislativa, denumita in continuare DAL, aflata in 

subordinea Agentului Guvernamental al Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii 

Europene, pentru indeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe, denumit in 

continuare MAE, in calitatea sa de coordonator national al Sistemului de informare al pietei 

IMI) si coordonator al ariei legislative servicii. 

identificarea autoritatilor nationale care pot avea, dupa caz, 

coordonatori delegati sau de arie legislativa in cadrul Sistemului IMI (coordonatori 

IMI, in sensul prezentului ordin), in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de art. 6 

alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativa prin intermediul 

Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 

Comisiei („Regulamentul IMI“) si de art. 30 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si 

libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 68/2010 (O.U.G. nr. 49/2009); 

inregistrarea si/sau validarea inregistrarii coordonatorilor si a autoritati

, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. a) 

din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 si de art. 30 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 

mentinerea unui contact permanent cu coordonatorii IMI, in vederea f

optime a sistemului si realizarii atributiilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. e) din 

Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 si de art. 30 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 49/2009.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 735 din 28 noiembrie 2013 a fost publicata 

privind virarea creditelor bugetare alocate la titlul 

„Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila“ in 

bugetul pe anul 2013 intre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Justitiei. 

suplimentarea cu 9.200 mii lei a creditelor bugetare alocate Ministerului 

in bugetul pe anul 2013 la capitolul 61.01 „Ordine publica si siguranta nationala“, 

Ministerului Justitiei 

Implementarea Sistemului de informare al pietei interne  

In Monitorul Oficial nr. 742 din 29 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Externe privind 

atributiile directiei de specialitate in contextul implementarii 

IMI la nivel national. 

, denumita in continuare DAL, aflata in 

subordinea Agentului Guvernamental al Romaniei pentru Curtea de Justitie a Uniunii 

Europene, pentru indeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Afacerilor Externe, denumit in 

ordonator national al Sistemului de informare al pietei 

, dupa caz, calitatea de 

ativa in cadrul Sistemului IMI (coordonatori 

IMI, in sensul prezentului ordin), in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de art. 6 

alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 al Parlamentului European si al 

2 privind cooperarea administrativa prin intermediul 

Sistemului de informare al pietei interne si de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a 

Comisiei („Regulamentul IMI“) si de art. 30 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a 

bertatea de stabilire a prestatorilor de servicii si 

libertatea de a furniza servicii in Romania, aprobata cu modificari si completari prin 

inregistrarea si/sau validarea inregistrarii coordonatorilor si a autoritatilor 

, in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. a) 

din Regulamentul (UE) nr. 1.024/2012 si de art. 30 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 

, in vederea functionarii 

optime a sistemului si realizarii atributiilor prevazute de art. 6 alin. (1) lit. e) din 

lit. e) din O.U.G. nr. 49/2009. 
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Principalele prevederi 

� Termenele privind utilizarea tichetului si termenul de valabilitate a notei de inscriere

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.239/2013, publicat in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, cu modi

ulterioare, se proroga pana la data de 20 decembrie, respectiv pana la data de 23 decembrie 

2013. 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

Limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari

Principalele prevederi 

� Auditorii statutari sau firmele de audit raspund

intentie. 

� Limitarea raspunderii auditorului statutar

care se dovedeste ca prejudiciul material cauzat altuia prin incalcarea indatoririlor 

profesionale de catre auditorii statutari sau de catre firmele de audit s

grava a acestora. 

OUG privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane 

Principalele prevederi 

� Sefii punctelor politiei de frontiera 

birourilor, punctelor de contact si directorii unitatilor sau institutiilor de invatamant si 

centrelor de formare profesionala 

al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera

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

 

 

In Monitorul Oficial nr. 734 din 28 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 2818/2013 al ministrului Mediului si Schimbarilor 

Climatice pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat 

prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 

1.239/2013. 

Termenele privind utilizarea tichetului si termenul de valabilitate a notei de inscriere

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.239/2013, publicat in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, cu modificarile si completarile 

pana la data de 20 decembrie, respectiv pana la data de 23 decembrie 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

a fost modificat 

Limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari

In Monitorul Oficial nr. 734 din 28 noiembrie 2013 a fost 

publicata Decizia nr. 45/2013 a Consiliului pentru Supravegherea 

in interes public a profesiei contabile pentru modificarea si 

completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a 

auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia 

Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publica a 

Activitatii de Audit Statutar nr. 17/2010. 

 

Auditorii statutari sau firmele de audit raspund conform legii pentru prejudiciile cauzate cu 

raspunderii auditorului statutar sau a firmei de audit nu se aplica in situatiile in 

care se dovedeste ca prejudiciul material cauzat altuia prin incalcarea indatoririlor 

profesionale de catre auditorii statutari sau de catre firmele de audit s

OUG privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 728 din 26 noiembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 314/2013 pentru modificarea si completarea 

O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea si functionare

de Frontiera Romane. 

 

Sefii punctelor politiei de frontiera aeroportuare, precum si adjunctii acestora, sefii centrelor, 

birourilor, punctelor de contact si directorii unitatilor sau institutiilor de invatamant si 

centrelor de formare profesionala sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general 

ctoratului General al Politiei de Frontiera, in conditiile legii. 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 734 din 28 noiembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Mediului si Schimbarilor 

limatice pentru prorogarea unor termene din Ghidul de finantare a 

Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat 

prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 

Termenele privind utilizarea tichetului si termenul de valabilitate a notei de inscriere din 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin 

Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. 1.239/2013, publicat in Monitorul 

ficarile si completarile 

pana la data de 20 decembrie, respectiv pana la data de 23 decembrie 

Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto 

Limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari 

In Monitorul Oficial nr. 734 din 28 noiembrie 2013 a fost 

a Consiliului pentru Supravegherea 

in interes public a profesiei contabile pentru modificarea si 

completarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a 

auditorilor statutari si a firmelor de audit, aprobat prin Decizia 

onsiliului pentru Supravegherea Publica a 

pentru prejudiciile cauzate cu 

nu se aplica in situatiile in 

care se dovedeste ca prejudiciul material cauzat altuia prin incalcarea indatoririlor 

profesionale de catre auditorii statutari sau de catre firmele de audit s-a produs din culpa 

OUG privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane  

In Monitorul Oficial nr. 728 din 26 noiembrie 2013 a fost 

pentru modificarea si completarea 

nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei 

aeroportuare, precum si adjunctii acestora, sefii centrelor, 

birourilor, punctelor de contact si directorii unitatilor sau institutiilor de invatamant si 

sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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  Masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv

Principalele prevederi 

� Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor

raspunde de realitatea, corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in titlurile de plata. In 

baza acestor date, Ministerul Finantelor Publice dispune plata

� Ministrul finantelor publice sau alta persoana imputernicita in acest sens actioneaza ca 

ordonator principal de credite

500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile

privind aprobarea angajarii bugetare, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor din fonduri publice.

� Titlurile de plata emise conform Ordinului presedintelui ANRP nr. 20/2013 se transmit 

saptamanal de catre ANRP la Ministerul Fin

Transmiterea se face prin Serviciul de informatii clasificate, in mod centralizat conform anexei 

care face parte integranta din prezenta procedura.

� Anexa se certifica de ANRP pe fiecare pagina in parte

datelor cuprinse in aceasta si se transmite in original si in format electronic.

� Lichidarea cheltuielilor se face pe baza Notei de lichidare care poarta viza pentru „Bun de 

plata“ a ordonatorului principal de credite sau a perso

sta la baza inregistrarii in contabilitatea patrimoniala a institutiei publice a obligatiei de plata 

fata de tertii creditori. 

� Platile se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice

zile de la primirea titlului, fara a depasi termenul prevazut de art. 41 alin (4) din Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimulu

Acestea vor fi procesate in ordinea cronologica primirii de la ANRP si in limita creditelor 

bugetare deschise cu aceasta destinatie.

� Sumele destinate platii titlurilor

si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti corespunzator cheltuielii bugetare.

� Ministerul Finantelor Publice deschide un 

denumita in continuare banca, in care se vireaza sumele aferente titlurilor de pla

conditiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013.

� Sumele derulate prin conturile prevazute la art. 1 alin. (7) si (8) sunt destinate unei afectatiuni 

speciale in sensul art. 780 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de proce

civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru achitarea 

titlurilor de plata emise conform art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013.

� Ministerul Finantelor Publice comunica bancii prin Serviciul informatii clasificate

centralizator al sumei virate

pentru beneficiarii titlurilor de plata.

� Banca emite electronic in mod individual recipise de consemnare speciala

beneficiarilor. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv

Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, denumita in continuare ANRP, 

raspunde de realitatea, corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in titlurile de plata. In 

baza acestor date, Ministerul Finantelor Publice dispune plata. 

Ministrul finantelor publice sau alta persoana imputernicita in acest sens actioneaza ca 

ordonator principal de credite si indeplineste atributiile si raspunderile prevazute in Legea nr. 

500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cele 

privind aprobarea angajarii bugetare, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor din fonduri publice.

emise conform Ordinului presedintelui ANRP nr. 20/2013 se transmit 

saptamanal de catre ANRP la Ministerul Finantelor Publice in 5 zile de la emitere. 

Transmiterea se face prin Serviciul de informatii clasificate, in mod centralizat conform anexei 

care face parte integranta din prezenta procedura. 

Anexa se certifica de ANRP pe fiecare pagina in parte, din punctul de vedere al corectitudinii 

datelor cuprinse in aceasta si se transmite in original si in format electronic.

se face pe baza Notei de lichidare care poarta viza pentru „Bun de 

plata“ a ordonatorului principal de credite sau a persoanei delegate cu aceste atributii si care 

sta la baza inregistrarii in contabilitatea patrimoniala a institutiei publice a obligatiei de plata 

Platile se efectueaza de catre Ministerul Finantelor Publice in termen de 

de la primirea titlului, fara a depasi termenul prevazut de art. 41 alin (4) din Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 

Acestea vor fi procesate in ordinea cronologica primirii de la ANRP si in limita creditelor 

bugetare deschise cu aceasta destinatie. 

Sumele destinate platii titlurilor se vor derula prin contul deschis la Activitatea de Trezorerie 

Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti corespunzator cheltuielii bugetare.

Ministerul Finantelor Publice deschide un cont de consemnari speciale la CEC Bank

denumita in continuare banca, in care se vireaza sumele aferente titlurilor de pla

conditiile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013. 

Sumele derulate prin conturile prevazute la art. 1 alin. (7) si (8) sunt destinate unei afectatiuni 

speciale in sensul art. 780 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de proce

civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru achitarea 

titlurilor de plata emise conform art. 41 alin. (4) din Legea nr. 165/2013. 

Ministerul Finantelor Publice comunica bancii prin Serviciul informatii clasificate

centralizator al sumei virate care va cuprinde datele de identificare si suma consemnata 

pentru beneficiarii titlurilor de plata. 

Banca emite electronic in mod individual recipise de consemnare speciala

In Monitorul Oficial nr. 726 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1857/2013 al MFP pentru aprobarea Procedurii de 

plata a sumelor din titlurile de plata emise in conditiile art. 41 alin. 

(4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv 

, denumita in continuare ANRP, 

raspunde de realitatea, corectitudinea si legalitatea datelor inscrise in titlurile de plata. In 

Ministrul finantelor publice sau alta persoana imputernicita in acest sens actioneaza ca 

si indeplineste atributiile si raspunderile prevazute in Legea nr. 

ulterioare, respectiv cele 

privind aprobarea angajarii bugetare, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor din fonduri publice. 

emise conform Ordinului presedintelui ANRP nr. 20/2013 se transmit 

antelor Publice in 5 zile de la emitere. 

Transmiterea se face prin Serviciul de informatii clasificate, in mod centralizat conform anexei 

de vedere al corectitudinii 

datelor cuprinse in aceasta si se transmite in original si in format electronic. 

se face pe baza Notei de lichidare care poarta viza pentru „Bun de 

anei delegate cu aceste atributii si care 

sta la baza inregistrarii in contabilitatea patrimoniala a institutiei publice a obligatiei de plata 

in termen de maximum 175 de 

de la primirea titlului, fara a depasi termenul prevazut de art. 41 alin (4) din Legea nr. 

165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin 

i comunist in Romania. 

Acestea vor fi procesate in ordinea cronologica primirii de la ANRP si in limita creditelor 

se vor derula prin contul deschis la Activitatea de Trezorerie 

Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti corespunzator cheltuielii bugetare. 

cont de consemnari speciale la CEC Bank – S.A., 

denumita in continuare banca, in care se vireaza sumele aferente titlurilor de plata emise in 

Sumele derulate prin conturile prevazute la art. 1 alin. (7) si (8) sunt destinate unei afectatiuni 

speciale in sensul art. 780 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura 

civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv pentru achitarea 

 

Ministerul Finantelor Publice comunica bancii prin Serviciul informatii clasificate tabelul 

care va cuprinde datele de identificare si suma consemnata 

Banca emite electronic in mod individual recipise de consemnare speciala pe numele 

In Monitorul Oficial nr. 726 din 26 noiembrie 2013 a fost publicat 

pentru aprobarea Procedurii de 

e plata emise in conditiile art. 41 alin. 

(4) din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor 

preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania. 



 

   Infolegal.ro este un portal de informatii 
 

 

  

MAI a publicat Acordul

Principalele prevederi 

� Frontex si Partenerul au convenit asupra Preambulului, Conditiilor speciale si Conditiilor 

generale ce alcatuiesc prezent

� Preambulul stabileste contextul parteneriatului stabilit intre parti

frontierelor externe ale UE

� Conditiile speciale si Conditiile generale indica obiectul, termenii, conditiile si 

acordului-cadru, precum si aranjamentele pentru activitatile operationale din cadrul 

parteneriatului. 

� Prin semnatura sa, Partenerul accepta continutul acordului

oricarei decizii de finantare specifica implementat

� Politica Uniunii Europene in domeniul frontierelor externe ale UE

integrat al frontierei (MIF), care asigura un nivel uniform si superior de control si 

supraveghere a frontierelor externe

persoanelor in cadrul UE. Managementul integrat al frontierei (MIF) este, de asemenea, o 

componenta fundamentala a unui spatiu de libertate, securitate si justitie.

� In scopul imbunatatirii MIF

in acest domeniu. Frontex realizeaza acest lucru prin asigurarea coordonarii imbunatatite a 

cooperarii operationale a statelor membre si a tarilor asociate Schengen2.

� In conformitate cu Regulamentul Fro

comune, proiecte-pilot si interventii rapide conform regulilor financiare aplicabile Frontex. 

Asemenea contributii financiare directe sunt menite sa sprijine realizarea imbunatatirilor MIF 

si, ca o regula generala, nu pot aduce profit Partenerului.

� In indeplinirea obligatiilor si indatoririlor conform Regulamentului Frontex

principiile transparentei si ale tratamentului egal

� Acordul-cadru este incheiat ca parte a unei 

intre Frontex si Partener (parteneriat) in baza obiectivelor Uniunii, precum si a planurilor 

multianuale Frontex (PMA) si a programelor anuale de lucru (PAL), pentru a contribui la 

obiectivele politicii Uniunii mentionate in pr

� Scopul principal al acordului

implementarea parteneriatului, precum si termenii si conditiile in care finantarea specifica 

poate fi decisa si acordata.

� Prezentul acord-cadru inlocuie

� Semnarea acordului-cadru de catre parti 

finantarea specifica. 

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

 

MAI a publicat Acordul-cadru FRONTEX 

In Monitorul Oficial nr. 729 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 157/2013 al MAI privind publicarea in Monitorul Oficial 

al Romaniei, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat intre 

Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Agentia Europeana 

pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale 

Statelor Membre ale Uniunii Europene –

Bucuresti la 10 octombrie 2013 si la Varsovia la 18 octombrie 2013.

Frontex si Partenerul au convenit asupra Preambulului, Conditiilor speciale si Conditiilor 

generale ce alcatuiesc prezentul acord-cadru de parteneriat (acord-cadru).

contextul parteneriatului stabilit intre parti in domeniul gestionarii 

frontierelor externe ale UE. 

Conditiile speciale si Conditiile generale indica obiectul, termenii, conditiile si 

cadru, precum si aranjamentele pentru activitatile operationale din cadrul 

Prin semnatura sa, Partenerul accepta continutul acordului-cadru si aplicarea acestuia in cazul 

oricarei decizii de finantare specifica implementata ulterior in baza prezentului acord

Politica Uniunii Europene in domeniul frontierelor externe ale UE are ca scop managementul 

integrat al frontierei (MIF), care asigura un nivel uniform si superior de control si 

supraveghere a frontierelor externe, care este un corolar pentru libera circulatie a 

persoanelor in cadrul UE. Managementul integrat al frontierei (MIF) este, de asemenea, o 

componenta fundamentala a unui spatiu de libertate, securitate si justitie.

scopul imbunatatirii MIF, Frontex faciliteaza si eficientizeaza aplicarea masurilor Uniunii

in acest domeniu. Frontex realizeaza acest lucru prin asigurarea coordonarii imbunatatite a 

cooperarii operationale a statelor membre si a tarilor asociate Schengen2.

In conformitate cu Regulamentul Frontex, Frontex finanteaza sau cofinanteaza operatiuni 

pilot si interventii rapide conform regulilor financiare aplicabile Frontex. 

Asemenea contributii financiare directe sunt menite sa sprijine realizarea imbunatatirilor MIF 

a generala, nu pot aduce profit Partenerului. 

In indeplinirea obligatiilor si indatoririlor conform Regulamentului Frontex

principiile transparentei si ale tratamentului egal. 

cadru este incheiat ca parte a unei relatii de cooperare in desfasurare, formalizate 

intre Frontex si Partener (parteneriat) in baza obiectivelor Uniunii, precum si a planurilor 

multianuale Frontex (PMA) si a programelor anuale de lucru (PAL), pentru a contribui la 

obiectivele politicii Uniunii mentionate in preambul. 

Scopul principal al acordului-cadru este de a defini rolurile si responsabilitatile partilor in 

implementarea parteneriatului, precum si termenii si conditiile in care finantarea specifica 

poate fi decisa si acordata. 

cadru inlocuieste acordul semnat de parti la data de 12 octombrie 2009.

cadru de catre parti nu obliga agentia Frontex sa decida si sa acorde 

juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 729 din 27 noiembrie 2013 a fost publicat 

privind publicarea in Monitorul Oficial 

cadru de parteneriat intre 

Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Agentia Europeana 

pentru Gestionarea Cooperarii Operative la Frontierele Externe ale 

– FRONTEX, semnat la 

Bucuresti la 10 octombrie 2013 si la Varsovia la 18 octombrie 2013. 

Frontex si Partenerul au convenit asupra Preambulului, Conditiilor speciale si Conditiilor 

cadru). 

in domeniul gestionarii 

Conditiile speciale si Conditiile generale indica obiectul, termenii, conditiile si durata 

cadru, precum si aranjamentele pentru activitatile operationale din cadrul 

cadru si aplicarea acestuia in cazul 

a ulterior in baza prezentului acord-cadru. 

are ca scop managementul 

integrat al frontierei (MIF), care asigura un nivel uniform si superior de control si 

, care este un corolar pentru libera circulatie a 

persoanelor in cadrul UE. Managementul integrat al frontierei (MIF) este, de asemenea, o 

componenta fundamentala a unui spatiu de libertate, securitate si justitie. 

liteaza si eficientizeaza aplicarea masurilor Uniunii 

in acest domeniu. Frontex realizeaza acest lucru prin asigurarea coordonarii imbunatatite a 

cooperarii operationale a statelor membre si a tarilor asociate Schengen2. 

Frontex finanteaza sau cofinanteaza operatiuni 

pilot si interventii rapide conform regulilor financiare aplicabile Frontex. 

Asemenea contributii financiare directe sunt menite sa sprijine realizarea imbunatatirilor MIF 

In indeplinirea obligatiilor si indatoririlor conform Regulamentului Frontex, Frontex aplica 

in desfasurare, formalizate 

intre Frontex si Partener (parteneriat) in baza obiectivelor Uniunii, precum si a planurilor 

multianuale Frontex (PMA) si a programelor anuale de lucru (PAL), pentru a contribui la 

este de a defini rolurile si responsabilitatile partilor in 

implementarea parteneriatului, precum si termenii si conditiile in care finantarea specifica 

ste acordul semnat de parti la data de 12 octombrie 2009. 

nu obliga agentia Frontex sa decida si sa acorde 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

13 

  

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Bobes pentru 

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla Cererea nr. 29.752/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 

resortisant al acestui stat, doamna 

temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si 

� Reclamanta invoca o incalcare a principiului egalitatii armelor in procesul penal

ca nu a putut sa adreseze intrebari persoanei care a depus plangerea penala aflata la originea 

condamnarii sale. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 §1 si art. 3 lit. d) din Conventie

� Reclamanta denunta o incalcare a dreptului sau la un proces echitabil, invocand 

imposibilitatea de a obtine interogarea martorului G.V., desi plangerea si declaratia acesteia 

din urma au stat la baza condamnarii sale. Aceasta invoca art. 6 §1 si art. 3 lit. d) din 

Conventie 

Cu privire la admisibilitate

� Curtea ia act de faptul ca reclamanta a sesizat

reprezentantei sale, pe care a mandatat

� In aceste conditii, Curtea considera ca vointa reclamantei de a actiona in fata sa este lipsita de 

indoiala. De asemenea, constata ca respectiva cerere nu este in mod vadit nefondata in 

sensul art. 35 §3 din Conventie. Cu

alt motiv de inadmisibilitate. Este necesar, asadar, sa fie declarata admisibila.

� Avand in vedere caracterul esential al depozitiilor facute de G.V. si in lipsa unor probe cu care 

sa poata fi coroborate, Curtea considera ca autoritatile interne nu au furnizat reclamantei 

elemente de natura sa compenseze dezavantajele asociate admiterii ca atare a declaratiilor 

date de G.V. Prin urmare, avand in vedere caracterul echitabil al procesului in ansamb

Curtea concluzioneaza ca a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie, coroborat cu art. 6 §3 lit. d)

� Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie

� Pronuntandu-se in echitate, in temeiul art. 41, 

cu titlu de prejudiciu moral

� Curtea considera ca este rezonabil sa acorde reclamantei suma de 

cheltuieli de judecata. 

� Curtea a declarat cererea admisibila

Conventie. 

� In acelasi timp, Curtea a 

• 2.500 EUR (doua mii cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu 

de impozit, pentru prejudiciul moral;

• 500 EUR (cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, 

pentru cheltuielile de judecata;

� Curtea a respins cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de 

cerere. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Bobes pentru 

incalcarea art. 6 din Conventie 

In Monitorul Oficial nr. 726 din 26 noiembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului

din 9 iulie 2013 in Cauza Bobes impotriva Romaniei.

 

La originea cauzei se afla Cererea nr. 29.752/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 

resortisant al acestui stat, doamna Florentina Bobes, a sesizat Curtea la 10 august 2005 in 

temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor fundamentale

incalcare a principiului egalitatii armelor in procesul penal

ca nu a putut sa adreseze intrebari persoanei care a depus plangerea penala aflata la originea 

pretinsa incalcare a art. 6 §1 si art. 3 lit. d) din Conventie 

Reclamanta denunta o incalcare a dreptului sau la un proces echitabil, invocand 

imposibilitatea de a obtine interogarea martorului G.V., desi plangerea si declaratia acesteia 

a baza condamnarii sale. Aceasta invoca art. 6 §1 si art. 3 lit. d) din 

Cu privire la admisibilitate 

Curtea ia act de faptul ca reclamanta a sesizat-o la 10 august 2005 prin intermediul 

reprezentantei sale, pe care a mandatat-o prin doua imputerniciri, datate 7 si 10 august 2005.

In aceste conditii, Curtea considera ca vointa reclamantei de a actiona in fata sa este lipsita de 

indoiala. De asemenea, constata ca respectiva cerere nu este in mod vadit nefondata in 

sensul art. 35 §3 din Conventie. Curtea subliniaza, in plus, ca aceasta cerere nu prezinta niciun 

alt motiv de inadmisibilitate. Este necesar, asadar, sa fie declarata admisibila.

vand in vedere caracterul esential al depozitiilor facute de G.V. si in lipsa unor probe cu care 

oroborate, Curtea considera ca autoritatile interne nu au furnizat reclamantei 

elemente de natura sa compenseze dezavantajele asociate admiterii ca atare a declaratiilor 

date de G.V. Prin urmare, avand in vedere caracterul echitabil al procesului in ansamb

Curtea concluzioneaza ca a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie, coroborat cu art. 6 §3 lit. d)

Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie 

se in echitate, in temeiul art. 41, Curtea acorda reclamantei suma de 2.500 EUR 

udiciu moral. 

Curtea considera ca este rezonabil sa acorde reclamantei suma de 

cererea admisibila si a hotarat ca a fost incalcat art. 6 §1 si 3 lit. d) din 

In acelasi timp, Curtea a hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantei:

(doua mii cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu 

de impozit, pentru prejudiciul moral; 

(cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, 

pentru cheltuielile de judecata; 

Curtea a respins cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Bobes pentru  

embrie 2013 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului 

impotriva Romaniei. 

La originea cauzei se afla Cererea nr. 29.752/05 indreptata impotriva Romaniei, prin care un 

, a sesizat Curtea la 10 august 2005 in 

libertatilor fundamentale. 

incalcare a principiului egalitatii armelor in procesul penal, prin faptul 

ca nu a putut sa adreseze intrebari persoanei care a depus plangerea penala aflata la originea 

Reclamanta denunta o incalcare a dreptului sau la un proces echitabil, invocand 

imposibilitatea de a obtine interogarea martorului G.V., desi plangerea si declaratia acesteia 

a baza condamnarii sale. Aceasta invoca art. 6 §1 si art. 3 lit. d) din 

o la 10 august 2005 prin intermediul 

iciri, datate 7 si 10 august 2005. 

In aceste conditii, Curtea considera ca vointa reclamantei de a actiona in fata sa este lipsita de 

indoiala. De asemenea, constata ca respectiva cerere nu este in mod vadit nefondata in 

rtea subliniaza, in plus, ca aceasta cerere nu prezinta niciun 

alt motiv de inadmisibilitate. Este necesar, asadar, sa fie declarata admisibila. 

vand in vedere caracterul esential al depozitiilor facute de G.V. si in lipsa unor probe cu care 

oroborate, Curtea considera ca autoritatile interne nu au furnizat reclamantei 

elemente de natura sa compenseze dezavantajele asociate admiterii ca atare a declaratiilor 

date de G.V. Prin urmare, avand in vedere caracterul echitabil al procesului in ansamblu, 

Curtea concluzioneaza ca a fost incalcat art. 6 §1 din Conventie, coroborat cu art. 6 §3 lit. d). 

Curtea acorda reclamantei suma de 2.500 EUR 

Curtea considera ca este rezonabil sa acorde reclamantei suma de 500 EUR cu titlu de 

a fost incalcat art. 6 §1 si 3 lit. d) din 

hotarat ca statul parat trebuie sa plateasca reclamantei: 

(doua mii cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu 

(cinci sute de euro), plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, 

Curtea a respins cererea de acordare a unei reparatii echitabile pentru celelalte capete de 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

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

deputatilor si al senatorilor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 285 din Legea nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal 

 

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

Camerei Deputatilor si a Senatului 

 

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

incadrarii in munca a elevilor si studentilor 

 

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea Legii dialogului social nr. 62/2011  

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice  

 

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

alocatia de stat pentru copii  

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

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

si combaterea traficului de persoane  

 

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

rutiere  

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea 

si organizarea profesiei de mediator 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 19.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 26.11.2013 

 

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

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 19.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 26.11.2013 

 

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

insolventei 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 26.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 03.12.2013 

 

� Propunere legislativa privind Clarificarea Statutului Pietei RASDAQ si a Pietei Valorilor 

Mobiliare Necotate 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 26.11.2013 

- termen pentru depunerea raportului: 03.12.2013 

 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

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

 

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

 

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

deseurilor  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, republicata  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 185/2013 privind 

amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate   

 

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

pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca 

 

Procesul legislativ la Senat 
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Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 304 din 19 octombrie 2013 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

� Comisia a raspuns la cererea privind gestionarea cainilor fara stapan 

 

In Jurnalul Oficial nr. C343 din 23 noiembrie 2013 a fost publicat raspunsul Comisiei la o serie de plangeri 

cu privire la bunastarea si gestionarea cainilor fara stapan in Romania. 

Bunastarea si gestionarea populatiilor de animale fara stapan nu este reglementata de norme ale UE 

si constituie responsabilitatea exclusiva a statelor membre. Comisia sprijina activitatea Organizatiei 

Mondiale pentru Sanatatea Animalelor privind orientarile pentru controlul populatiilor de caini fara 

stapan si sustine strategii de informare si educare sistematice si comune cu privire la bunastarea 

cainilor si va continua aceste activitati, carora le acorda o mare importanta, dar va inchide cazul, 

avand in vedere ca plangerile respective nu intra sub incidenta dreptului UE. 

 

� Programul de incurajare a consumului de fructe in scoli. Stabilirea termenelor-limita 

 

In Jurnalul Oficial nr. L319 din 29 noiembrie 2013 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 

nr. 1216/2013 al Comisiei din 28 noiembrie 2013 de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 288/2009 in 

ceea ce priveste termenul-limita pana la care statele membre trebuie sa notifice Comisiei strategiile si 

cererile lor de ajutor, precum si termenul-limita pana la care Comisia trebuie sa decida in privinta alocarii 

definitive a ajutoarelor in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli. 

In conformitate cu Regulamentul, statele membre isi pot notifica strategiile si cererile de ajutor pentru 

perioada cuprinsa intre 1 august 2014 si 31 iulie 2015 pana cel mai tarziu la 30 aprilie 2014. Comisia 

decide pana la 30 iunie 2014 in privinta alocarii definitive a ajutoarelor din partea Uniunii pentru 

perioada cuprinsa intre 1 august 2014 si 31 iulie 2015. 
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Transparenta decizionala: 

 

  MAE ia masuri pentru acceptarea jurisdictiei 

obligatorii CIJ
 

Ministerului 

acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie

Luand in considerare ca Romania a depus 

Justitie Internationala, predecesoarea CIJ, au fost identificate o serie de avantaje si riscuri privind 

depunerea unei noi declaratii: 

I. Avantaje, printre altele:  

� ar inlesni accesul la jurisdictia CIJ, mai ales in raport cu state care au depus o declaratie 

asemanatoare; 

� ar alinia pozitia Romaniei la pozitia generala a statelor UE;

� ar demonstra increderea partii romane in capacitatea uneia dintre cele mai import

internationale; 

� depunerea declaratiei nu presupune eliminarea etapei negocierilor la nivel bilateral;

� posibilitatea formularii de rezerve, precum si de a modifica sau retrage declaratia. 

II. Riscuri, printre altele:  

� ar inlesni procesul de aducere a Romaniei in fata instantei de state care, au acceptat jurisdictia CIJ; 

acest lucru ar putea impieta asupra strategiei de negociere adoptate in contextul anumitor diferende; 

� aducerea Romaniei in fata instantei cu mai mul

costurile pe care un eventual proces in fata CIJ le

� partea romana ar avea mai putin control asupra modalitatii alese de solutionare pasnica a 

diferendelor, fiind susceptibila de a aparea

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

asteptate pe adresa de e-mail: ddit@mae.ro

MFP a elaborat normele metodologice pentru Programul

de garantare a creditelor pentru I

Ministerul 

hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

92/2013 privind „Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi 

mici şi mijlocii”

Conform proiectului, tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau partial, in conformitate cu 

prevederile reglementarilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate 

numai pentru finanţarea capitalului 

ale beneficiarului. Prelungirea valabilitatii liniei de credit acordate in cadrul programului poate fi realizata o 

singura data pe o perioada de maxim 12 luni, in vederea ramburs

scadentei finantarii prevazuta in contractul de credit initial. 

De asemenea, sunt detaliate activitaţile desfaşurate de catre beneficiari care nu pot fi finanţate din linia de 

credit. 

 

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

adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

MAE ia masuri pentru acceptarea jurisdictiei 

obligatorii CIJ 

Ministerului Afacerilor Externe a publicat pe un proiect de lege pentru 

acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie

Luand in considerare ca Romania a depus in 1930 o declaratie asemanatoare la Curtea Permanenta de 

Justitie Internationala, predecesoarea CIJ, au fost identificate o serie de avantaje si riscuri privind 

ar inlesni accesul la jurisdictia CIJ, mai ales in raport cu state care au depus o declaratie 

ar alinia pozitia Romaniei la pozitia generala a statelor UE; 

ar demonstra increderea partii romane in capacitatea uneia dintre cele mai import

depunerea declaratiei nu presupune eliminarea etapei negocierilor la nivel bilateral;

posibilitatea formularii de rezerve, precum si de a modifica sau retrage declaratia. 

ar inlesni procesul de aducere a Romaniei in fata instantei de state care, au acceptat jurisdictia CIJ; 

acest lucru ar putea impieta asupra strategiei de negociere adoptate in contextul anumitor diferende; 

aducerea Romaniei in fata instantei cu mai multa usurinta ar putea avea consecinte si cu privire la 

costurile pe care un eventual proces in fata CIJ le-ar presupune; 

partea romana ar avea mai putin control asupra modalitatii alese de solutionare pasnica a 

diferendelor, fiind susceptibila de a aparea mult mai usor in fata instantei.  

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

ddit@mae.ro, pana la data de 30 decembrie 2013. 

MFP a elaborat normele metodologice pentru Programul

de garantare a creditelor pentru IMM 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 25 noiembrie un proiect de 

hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

92/2013 privind „Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi 

mici şi mijlocii”. 

Conform proiectului, tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau partial, in conformitate cu 

prevederile reglementarilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate 

numai pentru finanţarea capitalului de lucru, neputand fi utilizate pentru refinanţarea altor credite in derulare 

ale beneficiarului. Prelungirea valabilitatii liniei de credit acordate in cadrul programului poate fi realizata o 

singura data pe o perioada de maxim 12 luni, in vederea rambursarii liniei de credit, incepand de la data 

scadentei finantarii prevazuta in contractul de credit initial.  

De asemenea, sunt detaliate activitaţile desfaşurate de catre beneficiari care nu pot fi finanţate din linia de 

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

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

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

proiecte in dezbatere publica 

MAE ia masuri pentru acceptarea jurisdictiei 

Afacerilor Externe a publicat pe un proiect de lege pentru 

acceptarea jurisdictiei obligatorii a Curtii Internationale de Justitie. 

in 1930 o declaratie asemanatoare la Curtea Permanenta de 

Justitie Internationala, predecesoarea CIJ, au fost identificate o serie de avantaje si riscuri privind 

ar inlesni accesul la jurisdictia CIJ, mai ales in raport cu state care au depus o declaratie 

ar demonstra increderea partii romane in capacitatea uneia dintre cele mai importante instante 

depunerea declaratiei nu presupune eliminarea etapei negocierilor la nivel bilateral; 

posibilitatea formularii de rezerve, precum si de a modifica sau retrage declaratia.  

ar inlesni procesul de aducere a Romaniei in fata instantei de state care, au acceptat jurisdictia CIJ; 

acest lucru ar putea impieta asupra strategiei de negociere adoptate in contextul anumitor diferende;  

ta usurinta ar putea avea consecinte si cu privire la 

partea romana ar avea mai putin control asupra modalitatii alese de solutionare pasnica a 

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

MFP a elaborat normele metodologice pentru Programul 

Finantelor Publice a publicat pe 25 noiembrie un proiect de 

hotarare pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 

92/2013 privind „Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi 

Conform proiectului, tragerile din linia de credit se pot efectua integral sau partial, in conformitate cu 

prevederile reglementarilor interne ale instituţiei de credit. Sumele trase din linia de credit pot fi utilizate 

de lucru, neputand fi utilizate pentru refinanţarea altor credite in derulare 

ale beneficiarului. Prelungirea valabilitatii liniei de credit acordate in cadrul programului poate fi realizata o 

arii liniei de credit, incepand de la data 

De asemenea, sunt detaliate activitaţile desfaşurate de catre beneficiari care nu pot fi finanţate din linia de 

si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt asteptate pe 
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Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse 2014

  

Actiunile cheie ale Strategiei se refera, printre altele, la:

� promovarea perspectivei de gen in procesul educaţional;

� Promovarea perspectivei de gen in politicile de ocupare;

� Combaterea fenomenului de hartuire si hartuire sexuala la locul de munca.

� Incurajarea integrarii pe piata muncii a femeilor vulnerabile la fenomenul discriminarii.

� Sensibilizare cu privire la importanta concilierii vieţii de familie cu viaţa profesion

� Realizarea de analize şi studii in domeniul egalitaţii de şanse intre femei şi barbaţi.

� Monitorizarea participarii echilibrate a femeilor şi barbaţilor la procesul de decizie

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privi

asteptate pe adresa de e-mail: 

Regimul strainilor in Romania va fi modificat

Efecte preconizate: 

� o diminuare nesemnificativa a cererilor de viza depuse la misiunile diplomatice si oficiile consulare romane 

din strainatate, pana la aderarea la Spatiul Schengen;

� o crestere a afluxului de straini proveniti din state terte fata de Uniunea Europeana, care calatoresc in 

Romania, in principal in interes de afaceri sau turistic

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect d

adresa de e-mail: drco@mae.ro, pana la data de 7 decembrie 2013

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

 

Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse 2014

a fost elaborata  

Ministerului Muncii a publicat pe 29 noiembrie un proiect de hotarare de 

Guvern privind aprobarea Strategiei nationale in domeniul egalitatii de sanse 

intre femei si barbati pentru perioada 2014-2017 si a Planului General de 

Actiuni pentru implementarea Strategiei. 

Actiunile cheie ale Strategiei se refera, printre altele, la: 

promovarea perspectivei de gen in procesul educaţional; 

Promovarea perspectivei de gen in politicile de ocupare; 

Combaterea fenomenului de hartuire si hartuire sexuala la locul de munca. 

Incurajarea integrarii pe piata muncii a femeilor vulnerabile la fenomenul discriminarii.

Sensibilizare cu privire la importanta concilierii vieţii de familie cu viaţa profesion

Realizarea de analize şi studii in domeniul egalitaţii de şanse intre femei şi barbaţi.

Monitorizarea participarii echilibrate a femeilor şi barbaţilor la procesul de decizie

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

mail: dezbateri@mmuncii.ro, in termen de 10 de zile de la publicare

Regimul strainilor in Romania va fi modificat

Ministerul Afacerilor Externe a publicat un proiect de ordonanta de urgenta 

pentru completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.

o diminuare nesemnificativa a cererilor de viza depuse la misiunile diplomatice si oficiile consulare romane 

din strainatate, pana la aderarea la Spatiul Schengen; 

o crestere a afluxului de straini proveniti din state terte fata de Uniunea Europeana, care calatoresc in 

Romania, in principal in interes de afaceri sau turistic. 

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

drco@mae.ro, pana la data de 7 decembrie 2013. 
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Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse 2014-2017 

Muncii a publicat pe 29 noiembrie un proiect de hotarare de 

nationale in domeniul egalitatii de sanse 

2017 si a Planului General de 

Incurajarea integrarii pe piata muncii a femeilor vulnerabile la fenomenul discriminarii. 

Sensibilizare cu privire la importanta concilierii vieţii de familie cu viaţa profesionala. 

Realizarea de analize şi studii in domeniul egalitaţii de şanse intre femei şi barbaţi. 

Monitorizarea participarii echilibrate a femeilor şi barbaţilor la procesul de decizie.  

re la acest proiect de act normative sunt 

dezbateri@mmuncii.ro, in termen de 10 de zile de la publicare. 

Regimul strainilor in Romania va fi modificat 

Ministerul Afacerilor Externe a publicat un proiect de ordonanta de urgenta 

pentru completarea O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania. 

o diminuare nesemnificativa a cererilor de viza depuse la misiunile diplomatice si oficiile consulare romane 

o crestere a afluxului de straini proveniti din state terte fata de Uniunea Europeana, care calatoresc in 

e act normative sunt asteptate pe 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Decrete semnate 

Dintre decretele semnate de Presedintele

Basescu, in aceasta perioada mentionam:

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Aco

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea 

bilaterala in domeniul apararii, semnat la Varsovia, la 5 iunie 2013

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 

privind statutul deputatilor si al senatorilor;

• Decret privind promulgarea Legii pentru majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la 

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in conformitate cu Rezolutia nr. 612/2011 

privind „Majorarea selectiva a capitalului autorizat pentru intarirea puterii de vot si a participarii 

tarilor aflate in tranzitie si a celor in curs de dezvoltare” adoptata 

respectiv, in conformitate cu Rezolutia nr. 613/2011 privind „Majorarea generala de capital 2010” 

adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD;

• Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii Romaniei la

Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat 

la Londra la 1 noiembrie 2002 (E 222);

• Decretul privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 59/2013 privind stabili

masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

semnate in perioada 12-18 octombrie

semnate de Presedintele Romaniei, domnul Traian 

Basescu, in aceasta perioada mentionam: 

Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre 

Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea 

bilaterala in domeniul apararii, semnat la Varsovia, la 5 iunie 2013; 

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 

privind statutul deputatilor si al senatorilor; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la 

ala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in conformitate cu Rezolutia nr. 612/2011 

privind „Majorarea selectiva a capitalului autorizat pentru intarirea puterii de vot si a participarii 

tarilor aflate in tranzitie si a celor in curs de dezvoltare” adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD, si, 

respectiv, in conformitate cu Rezolutia nr. 613/2011 privind „Majorarea generala de capital 2010” 

adoptata de Consiliul Guvernatorilor BIRD; 

• Decret privind supunerea spre adoptare Parlamentului a aderarii Romaniei la Protocolul din 2002 la 

Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat 

la Londra la 1 noiembrie 2002 (E 222); 

• Decretul privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 59/2013 privind stabili

masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (7) al art. 45 din Legea nr. 96/2006 

• Decret privind promulgarea Legii pentru majorarea capitalului autorizat detinut de Romania la 

ala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in conformitate cu Rezolutia nr. 612/2011 

privind „Majorarea selectiva a capitalului autorizat pentru intarirea puterii de vot si a participarii 

de Consiliul Guvernatorilor BIRD, si, 

respectiv, in conformitate cu Rezolutia nr. 613/2011 privind „Majorarea generala de capital 2010” 

Protocolul din 2002 la 

Convenţia de la Atena din 1974 privind transportul pe mare al pasagerilor şi al bagajelor lor, adoptat 

• Decretul privind promulgarea Legii pentru respingerea O.U.G. nr. 59/2013 privind stabilirea unor 
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