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Principalele prevederi 

� In vederea implementarii proiectului finantat din instrumente structurale

asigurarii sustenabilitatii investitiei, 

unei institutii de credit

obiectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, in conditiile legii si cu respectarea 

prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finantare in cauza, 

valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finantare

Guvernul a stabilit masuri de accelerare a implementarii 

instrumentelor structurale

Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii 

Principalele prevederi 

� In baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, avand in vedere 

prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind 

procedurile nationale in domeniul ajutorulu

Legea nr. 137/2007, in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 

privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a 

unor structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

� Schema de ajutor de minimis

Parlamentul a respins OUG privind eficientizarea activitatilor de 

prevenire si combatere a coruptiei

Principalele prevederi 

� Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59 din 12 iunie 2013

masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.

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

In Monitorul Oficial nr. 745 din 2 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 929/2013 pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea 

Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare 

a implementarii instrumentelor structurale. 

implementarii proiectului finantat din instrumente structurale

asigurarii sustenabilitatii investitiei, beneficiarul poate constitui garantii in favoarea 

unei institutii de credit, sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe ce fac 

iectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, in conditiile legii si cu respectarea 

prevederilor contractului/deciziei/ordinului de finantare in cauza, pe toata perioada de 

valabilitate a contractului/deciziei/ordinului de finantare. 

Guvernul a stabilit masuri de accelerare a implementarii 

instrumentelor structurale 

Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii 

economiei rurale 

In Monitorul Oficial nr. 745 din 2 decembrie 2013 a fost 

publicat Ordinul nr. 1357/2013 al ministrului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale pentru modificarea art. 21 din Schema de 

ajutor de minimis „Sprijinirea activitatilor economice in vederea 

diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in 

spatiul rural“, aprobata prin Ordinul ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale nr. 567/2008. 

Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, avand in vedere 

prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind 

procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin 

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 

privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a 

structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin. 

Schema de ajutor de minimis se aplica de la data aprobarii acesteia pana la 30 iunie 2014

Parlamentul a respins OUG privind eficientizarea activitatilor de 

prevenire si combatere a coruptiei 

In monitorul Oficial nr. 746 din 2 decembrie 2013 a fost 

publicata Legea nr. 324/2013 pentru respingerea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor 

masuri pentru eficientizarea activitatilor de preveni

combatere a coruptiei. 

Se respinge Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59 din 12 iunie 2013 privind stabilirea unor 

masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei, publicata in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 355 din 14 iunie 2013. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Oficial nr. 745 din 2 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotararea 

Guvernului nr. 606/2010 privind stabilirea unor masuri de accelerare 

implementarii proiectului finantat din instrumente structurale, precum si 

beneficiarul poate constitui garantii in favoarea 

, sub forma gajarii sau ipotecarii asupra activelor fixe ce fac 

iectul contractului/deciziei/ordinului de finantare, in conditiile legii si cu respectarea 

pe toata perioada de 

Guvernul a stabilit masuri de accelerare a implementarii  

Sprijinirea activitatilor economice in vederea diversificarii  

In Monitorul Oficial nr. 745 din 2 decembrie 2013 a fost 

al ministrului Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale pentru modificarea art. 21 din Schema de 

ajutor de minimis „Sprijinirea activitatilor economice in vederea 

diversificarii economiei rurale si a cresterii calitatii vietii in 

rdinul ministrului agriculturii si 

al Comisiei din 15 decembrie 2006 

privind aplicarea articolelor 87 si 88 din Tratat ajutoarelor de minimis, avand in vedere 

prevederile art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind 

, aprobata cu modificari si completari prin 

in temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 725/2010 

privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a 

structuri aflate in subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul 

pana la 30 iunie 2014. 

Parlamentul a respins OUG privind eficientizarea activitatilor de 

In monitorul Oficial nr. 746 din 2 decembrie 2013 a fost 

pentru respingerea Ordonantei 

de urgenta a Guvernului nr. 59/2013 privind stabilirea unor 

masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si 

privind stabilirea unor 

masuri pentru eficientizarea activitatilor de prevenire si combatere a coruptiei, publicata in 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Modalitatile de incasare si de decontare a contravalorii creantelor 

recuperate in

Principalele prevederi 

� Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, rezultate din 

importuri pentru recuperarea creantelor Romaniei

radiati din registrul comertului, pentru care nu exista nici succesor

sa preia drepturile si obligatiile, se scad din evidentele contabile ale Ministerului Finantelor 

Publice in baza unei note aprobate de catre ministrul finantelor publice.

� Nota se intocmeste de catre Directia generala de trezorer

scaderea creantelor fiscale

competente si dupa primirea documentelor care atesta aceasta operatiune si se avizeaza de 

catre Directia generala juridica din Minist

� Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, rezultate din 

drepturi valutare ale statului roman

anulate in instanta, prin hotarari defini

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

publice. 

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

documentelor puse la dispozitie de catre Directia generala juridica si se aviz

aceasta directie. 

Procedura de actualizare a garantiilor de catre antrepozitarii autorizati

Principalele prevederi 

� Antrepozitarii autorizati a caror garantie depaseste nivelul garantiei prevazut la pct. 108 

alin. (8
6
) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin 

constituite, transmit organelor fiscale competente, pana la data de 

notificare privind noul cuantum al garantiei stabilit potrivit pct. 108 alin. (8

metodologice, anexand la aceasta documentul de constituire a garantiei la nivelul 

prevazut de legislatia in vigoare, impreuna cu documentul prin care se solicita d

totala a garantiei constituite anterior sau documentul prin care se solicita deblocarea 

partiala a garantiei constituite anterior, dupa caz. 

� Pentru antrepozitarii autorizati in favoarea carora au fost emise decizii de reducere

nivelului garantiei, in vigoare la data prezentului ordin, nivelul garantiei se stabileste 

tinand cont de prevederile pct. 108 alin. (8

de reducere aprobat prin decizie, dar nu mai putin de nivelul minim prevazut la pct. 108 

alin. (8
1
) din Normele metodologice.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

Modalitatile de incasare si de decontare a contravalorii creantelor 

recuperate in baza Legii nr. 29/1994 

 

In Monitorul oficial 746 din 2 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1446/1294/2268/2013 al MFP, al MAE

ministrului Economiei pentru completarea Procedurilor si 

modalitatilor de incasare si de decontare a contravalorii 

creantelor recuperate in baza Legii nr. 29/1994. 

Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, rezultate din 

importuri pentru recuperarea creantelor Romaniei, datorate de debitori, persoane juridice, 

radiati din registrul comertului, pentru care nu exista nici succesori de drept ai acestora care 

sa preia drepturile si obligatiile, se scad din evidentele contabile ale Ministerului Finantelor 

Publice in baza unei note aprobate de catre ministrul finantelor publice. 

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

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

competente si dupa primirea documentelor care atesta aceasta operatiune si se avizeaza de 

catre Directia generala juridica din Ministerul Finantelor Publice. 

Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, rezultate din 

drepturi valutare ale statului roman, datorate de debitori, persoane juridice si care au fost 

anulate in instanta, prin hotarari definitive si irevocabile, se scad din evidentele contabile 

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

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

puse la dispozitie de catre Directia generala juridica si se aviz

Procedura de actualizare a garantiilor de catre antrepozitarii autorizati

In Monitorul Oficial nr. 748 din 3 decembrie 2013a fost publicat 

Ordinul nr. 1920/2013 al ministrului Finantelor Publice privind 

procedura de actualizare a garantiilor potrivit art. 206

din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

a caror garantie depaseste nivelul garantiei prevazut la pct. 108 

) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 

privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004 si care doresc diminuarea garantiei 

, transmit organelor fiscale competente, pana la data de 5 decembrie 2013

tificare privind noul cuantum al garantiei stabilit potrivit pct. 108 alin. (8
6
) din Normele 

metodologice, anexand la aceasta documentul de constituire a garantiei la nivelul 

prevazut de legislatia in vigoare, impreuna cu documentul prin care se solicita d

totala a garantiei constituite anterior sau documentul prin care se solicita deblocarea 

partiala a garantiei constituite anterior, dupa caz.  

antrepozitarii autorizati in favoarea carora au fost emise decizii de reducere

iei, in vigoare la data prezentului ordin, nivelul garantiei se stabileste 

tinand cont de prevederile pct. 108 alin. (8
6
) din Normele metodologice si de procentul 

de reducere aprobat prin decizie, dar nu mai putin de nivelul minim prevazut la pct. 108 

) din Normele metodologice. 

 Legalis.ro. 

Modalitatile de incasare si de decontare a contravalorii creantelor 

In Monitorul oficial 746 din 2 decembrie 2013 a fost publicat 

MAE si al 

ministrului Economiei pentru completarea Procedurilor si 

modalitatilor de incasare si de decontare a contravalorii 

Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, rezultate din 

, datorate de debitori, persoane juridice, 

i de drept ai acestora care 

sa preia drepturile si obligatiile, se scad din evidentele contabile ale Ministerului Finantelor 

ie si datorie publica numai dupa 

din evidenta analitica pe platitori de catre organele fiscale 

competente si dupa primirea documentelor care atesta aceasta operatiune si se avizeaza de 

Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, rezultate din 

, datorate de debitori, persoane juridice si care au fost 

tive si irevocabile, se scad din evidentele contabile 

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

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

puse la dispozitie de catre Directia generala juridica si se avizeaza de catre 

Procedura de actualizare a garantiilor de catre antrepozitarii autorizati 

In Monitorul Oficial nr. 748 din 3 decembrie 2013a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice privind 

procedura de actualizare a garantiilor potrivit art. 206
54

 alin. (4
2
) 

a caror garantie depaseste nivelul garantiei prevazut la pct. 108 

) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII din Legea nr. 571/2003 

diminuarea garantiei 

5 decembrie 2013, o 

) din Normele 

metodologice, anexand la aceasta documentul de constituire a garantiei la nivelul 

prevazut de legislatia in vigoare, impreuna cu documentul prin care se solicita deblocarea 

totala a garantiei constituite anterior sau documentul prin care se solicita deblocarea 

antrepozitarii autorizati in favoarea carora au fost emise decizii de reducere a 

iei, in vigoare la data prezentului ordin, nivelul garantiei se stabileste 

) din Normele metodologice si de procentul 

de reducere aprobat prin decizie, dar nu mai putin de nivelul minim prevazut la pct. 108 
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In Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul 

Economiei pentru completarea Procedurilor si modalitatilor de 

decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter 

si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul 

MFP

1/690/480/2005.

Principalele prevederi: 

� Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice

operatiuni comerciale cu decontare in 

internationala, in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, dator

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

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

Finantelor Publice in baza unei note 

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

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

competente si dupa primirea 

catre Directia generala juridica din Ministerul Finantelor Publice

� Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice

operatiuni comerciale cu decontare in 

internationala, in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, datorate de debitori, 

persoane juridice si care au fost anulate in instanta

din evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice, in baza unei note aprobate de catre 

ministrul finantelor publice. 

 Au fost aduse modificari procedurilor de decontare a contravalorii 

soldurilor din conturile de cliring si barter

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite

Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

convergenta – Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) 

si Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS C

denumite in continuare programe operationale, aferent lunii decembrie a anului 2013, in 

vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si 

pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata

instrumentelor structurale, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de 

catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 

potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

� Sumele alocate autoritatilor de management

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, 

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

In Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 1445/1293/2269/2013 al MFP, al MAE si al ministrului 

Economiei pentru completarea Procedurilor si modalitatilor de 

decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter 

si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul 

MFP, al MAE si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M

1/690/480/2005. 

fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, rezultate din 

operatiuni comerciale cu decontare in conturile de cliring, barter si cooperare economica 

, in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, datorate de debitori, 

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

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

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

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

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

competente si dupa primirea documentelor care atesta aceasta operatiune si se avizeaza de 

catre Directia generala juridica din Ministerul Finantelor Publice. 

Creantele fiscale evidentiate in conturile bilantiere ale contabilitatii publice, rezultate din 

operatiuni comerciale cu decontare in conturile de cliring, barter si cooperare economica 

, in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, datorate de debitori, 

persoane juridice si care au fost anulate in instanta, prin hotarari definitive si irevocabile, se scad 

din evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice, in baza unei note aprobate de catre 

Au fost aduse modificari procedurilor de decontare a contravalorii 

soldurilor din conturile de cliring si barter 

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite 

In Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 922/2013 privind alocarea temporara, pentru luna 

decembrie a 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

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) 

si Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS C

denumite in continuare programe operationale, aferent lunii decembrie a anului 2013, in 

vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre beneficiari si 

pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata

instrumentelor structurale, se aproba alocarea temporara din venituri din privatizare de 

catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 350.000,00 mii lei, in echivalent euro, 

potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

le alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare si utilizate 

Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 21 martie 2014. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013 a fost publicat 

si al ministrului 

Economiei pentru completarea Procedurilor si modalitatilor de 

decontare a contravalorii soldurilor din conturile de cliring, barter 

si cooperare economica internationala, aprobate prin Ordinul 

si al ministrului economiei si comertului nr. 1.081/M-

, rezultate din 

conturile de cliring, barter si cooperare economica 

ate de debitori, 

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

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

 

 numai dupa 

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

documentelor care atesta aceasta operatiune si se avizeaza de 

, rezultate din 

conturile de cliring, barter si cooperare economica 

, in baza acordurilor comerciale si de plati guvernamentale, datorate de debitori, 

, prin hotarari definitive si irevocabile, se scad 

din evidentele contabile ale Ministerului Finantelor Publice, in baza unei note aprobate de catre 

Au fost aduse modificari procedurilor de decontare a contravalorii 

Alocarea temporara a unor sume din venituri din privatizare 

ul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013 a fost publicata 

privind alocarea temporara, pentru luna 

decembrie a anului 2013, a unor sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de 

finantare al autoritatilor de management pentru 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

Programul operational sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) 

si Programul operational sectorial Cresterea competitivitatii economice (POS CCE), 

denumite in continuare programe operationale, aferent lunii decembrie a 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 

, in echivalent euro, 

din venituri din privatizare si utilizate vor fi 

Ministerului Finantelor Publice in euro din sumele restituite cu aceasta 
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Principalele prevederi 
� Legea stabileste regulile procedurale minimale aplicabile pentru

transparentei decizionale

alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare 

publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale 

acestora. 

� Legea are drept scop: 

• sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice

cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative;

• sa implice participarea activa a cetatenilor

administrative si in pr

• sa sporeasca gradul de transparenta

Legea privind transparenta decizionala in administratia publica 

A fost aprobata Strategia nationala de gestionare a deseurilor 

Principalele prevederi 

Principalele angajamente ale Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in 

domeniul prevenirii si gestionarii deseurilor

� Sistemele socioeconomice trebuie sa se dezvolte in limitele capacitatii de suport a 

componentelor capitalului natural si orice 

privita deopotriva prin prisma costurilor, dar si a beneficiilor aduse pentru mediu, 

societate si economie. 

� Luand in considerare aceste aspecte ne propunem:

• prioritizarea eforturilor in domeniul gestionarii deseurilor

deseurilor (prevenirea; pregatirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operatiuni 

de valorificare, de exemplu, valorificarea energetica; eliminarea);

• dezvoltarea de masuri care sa incurajeze prevenirea generarii de deseuri

reutilizarea, promovand utilizarea du

• cresterea ratei de reciclare 

lucrand aproape cu sectorul de afaceri si cu unitatile si intreprinderile care 

valorifica deseurile;

• promovarea valorificarii deseurilor din ambalaje

de deseuri; 

• reducerea impactului produs de carbonul generat de deseuri

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. 749 din 3 decembrie 2013 a fost 

republicata Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 

administratia publica. 

regulile procedurale minimale aplicabile pentru

transparentei decizionale in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, 

alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare 

publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale 

sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice

cetatean, ca beneficiar al deciziei administrative; 

sa implice participarea activa a cetatenilor in procesul de luare a deciziilor 

administrative si in procesul de elaborare a actelor normative; 

sa sporeasca gradul de transparenta la nivelul intregii administratii publice.

Legea privind transparenta decizionala in administratia publica 

a fost republicata 

A fost aprobata Strategia nationala de gestionare a deseurilor 

2014–2020 

In Monitorul Oficial nr. 750 din 4 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 870/2013 privind aprobarea Strategiei nationale de 

gestionare a deseurilor 2014–2020. 

 

Principalele angajamente ale Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in 

domeniul prevenirii si gestionarii deseurilor 

Sistemele socioeconomice trebuie sa se dezvolte in limitele capacitatii de suport a 

componentelor capitalului natural si orice investitie in domeniul deseurilor

privita deopotriva prin prisma costurilor, dar si a beneficiilor aduse pentru mediu, 

Luand in considerare aceste aspecte ne propunem: 

prioritizarea eforturilor in domeniul gestionarii deseurilor in linie cu ierarhia 

or (prevenirea; pregatirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operatiuni 

de valorificare, de exemplu, valorificarea energetica; eliminarea); 

dezvoltarea de masuri care sa incurajeze prevenirea generarii de deseuri

reutilizarea, promovand utilizarea durabila a resurselor; 

cresterea ratei de reciclare si imbunatatirea calitatii materialelor reciclate, 

lucrand aproape cu sectorul de afaceri si cu unitatile si intreprinderile care 

valorifica deseurile; 

promovarea valorificarii deseurilor din ambalaje, precum si a celorlalte categorii 

reducerea impactului produs de carbonul generat de deseuri. 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 749 din 3 decembrie 2013 a fost 

privind transparenta decizionala in 

regulile procedurale minimale aplicabile pentru asigurarea 

in cadrul autoritatilor administratiei publice centrale si locale, 

alese sau numite, precum si al altor institutii publice care utilizeaza resurse financiare 

publice, in raporturile stabilite intre ele cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale 

sa sporeasca gradul de responsabilitate a administratiei publice fata de 

in procesul de luare a deciziilor 

la nivelul intregii administratii publice. 

Legea privind transparenta decizionala in administratia publica  

A fost aprobata Strategia nationala de gestionare a deseurilor  

In Monitorul Oficial nr. 750 din 4 decembrie 2013 a fost publicata 

privind aprobarea Strategiei nationale de 

Principalele angajamente ale Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice in 

Sistemele socioeconomice trebuie sa se dezvolte in limitele capacitatii de suport a 

investitie in domeniul deseurilor trebuie 

privita deopotriva prin prisma costurilor, dar si a beneficiilor aduse pentru mediu, 

in linie cu ierarhia 

or (prevenirea; pregatirea pentru reutilizare; reciclarea; alte operatiuni 

dezvoltarea de masuri care sa incurajeze prevenirea generarii de deseuri si 

si imbunatatirea calitatii materialelor reciclate, 

lucrand aproape cu sectorul de afaceri si cu unitatile si intreprinderile care 

um si a celorlalte categorii 
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In Monitorul Oficial nr. 751 din 4 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 9

Tehnico

Principalele prevederi 

� In scopul elaborarii politicii 

monitorizarii implementarii acesteia, precum si al corelarii cu politicile europene, Ministerul 

pentru Societatea Informationala este asistat de Comitetul Tehnico

Societatea Informationala, organism fara personalitate juridica, denumit in continuare 

Comitetul Tehnico-Economic.

� In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din 

masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pe

acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile 

si completarile ulterioare, in exercitarea atributiilor sale, 

emite avize conforme, insotite, dupa caz, de recoman

majoritatea simpla a membrilor sai.

� Avizele conforme vor face parte integranta din dosarul achizitiei publice

caietul de sarcini. 

 Functionarea Comitetului Tehnico

pentru Societatea Informationala

ANAF a aprobat mode

activitatea de control a Directiei Generale Antifrauda

Principalele prevederi 

Reguli generale referitoare la intocmirea procesului

� Procesul-verbal reprezinta 

inspectorii antifrauda cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului 

tematic, pentru constatarea unor situatii faptice si documentare existente la un m

dat, pentru stabilirea starii de fapt fiscale, precum si pentru constatarea unor imprejurari 

privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar

vamal si pentru stabilirea implicatiilor fiscale ale acestora.

� Constatarile controlului

incat sa rezulte motivul de fapt si temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii 

fiecareia, in functie de natura si obiectivele controlului.

� In cazul in care in timpul controlului au fost constatate imprejurari privind savarsirea 

unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar

verbal, se vor mentiona toate informatiile, datele, documentele si inscrisurile

pentru stabilirea imprejurarilor in care au fost savarsite faptele, precum si explicatiile 

scrise ale administratorilor si/sau ale oricaror persoane implicate. In situatia in care 

administratorii si/sau persoanele implicate refuza sa ofere expli

mentiona acest aspect in procesul

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

In Monitorul Oficial nr. 751 din 4 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 941/2013 privind organizarea si functionarea Comitetului 

Tehnico-Economic pentru Societatea Informationala. 

politicii Guvernului in domeniul societatii informationale

monitorizarii implementarii acesteia, precum si al corelarii cu politicile europene, Ministerul 

pentru Societatea Informationala este asistat de Comitetul Tehnico-Economic pentru 

, organism fara personalitate juridica, denumit in continuare 

Economic. 

In conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor 

masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor 

acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile 

si completarile ulterioare, in exercitarea atributiilor sale, Comitetul Tehnico

, insotite, dupa caz, de recomandari cu caracter obligatoriu, cu 

majoritatea simpla a membrilor sai. 

Avizele conforme vor face parte integranta din dosarul achizitiei publice

Functionarea Comitetului Tehnico-Economic  

pentru Societatea Informationala 

ANAF a aprobat modelul si continutul formularelor utilizate in 

activitatea de control a Directiei Generale Antifrauda

In Monitorul Oficial nr. 752 din 4 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3721/2013 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si 

continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de 

control a Directiei Generale Antifrauda Fiscala. 

 

Reguli generale referitoare la intocmirea procesului-verbal 

verbal reprezinta actul de control bilateral care se intocmeste de catre 

inspectorii antifrauda cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului 

tematic, pentru constatarea unor situatii faptice si documentare existente la un m

dat, pentru stabilirea starii de fapt fiscale, precum si pentru constatarea unor imprejurari 

privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar

vamal si pentru stabilirea implicatiilor fiscale ale acestora. 

tarile controlului vor fi prezentate clar, concis si lizibil, fara detalieri inutile, astfel 

incat sa rezulte motivul de fapt si temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii 

fiecareia, in functie de natura si obiectivele controlului. 

in timpul controlului au fost constatate imprejurari privind savarsirea 

unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal si vamal

verbal, se vor mentiona toate informatiile, datele, documentele si inscrisurile

pentru stabilirea imprejurarilor in care au fost savarsite faptele, precum si explicatiile 

scrise ale administratorilor si/sau ale oricaror persoane implicate. In situatia in care 

administratorii si/sau persoanele implicate refuza sa ofere explicatii scrise, se va 

mentiona acest aspect in procesul-verbal. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 751 din 4 decembrie 2013 a fost publicata 

privind organizarea si functionarea Comitetului 

Guvernului in domeniul societatii informationale si 

monitorizarii implementarii acesteia, precum si al corelarii cu politicile europene, Ministerul 

Economic pentru 

, organism fara personalitate juridica, denumit in continuare 

nr. 96/2012 privind stabilirea unor 

ntru modificarea unor 

acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile 

Comitetul Tehnico-Economic 

dari cu caracter obligatoriu, cu 

Avizele conforme vor face parte integranta din dosarul achizitiei publice, ca anexa la 

lul si continutul formularelor utilizate in 

activitatea de control a Directiei Generale Antifrauda 

In Monitorul Oficial nr. 752 din 4 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea modelului si 

continutului formularelor si documentelor utilizate in activitatea de 

care se intocmeste de catre 

inspectorii antifrauda cu ocazia controlului curent, operativ si inopinat sau a controlului 

tematic, pentru constatarea unor situatii faptice si documentare existente la un moment 

dat, pentru stabilirea starii de fapt fiscale, precum si pentru constatarea unor imprejurari 

privind savarsirea unor fapte prevazute de legea penala in domeniul financiar-fiscal si 

vor fi prezentate clar, concis si lizibil, fara detalieri inutile, astfel 

incat sa rezulte motivul de fapt si temeiul de drept care au stat la baza fundamentarii 

in timpul controlului au fost constatate imprejurari privind savarsirea 

fiscal si vamal, in procesul-

verbal, se vor mentiona toate informatiile, datele, documentele si inscrisurile relevante 

pentru stabilirea imprejurarilor in care au fost savarsite faptele, precum si explicatiile 

scrise ale administratorilor si/sau ale oricaror persoane implicate. In situatia in care 

catii scrise, se va 
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Principalele prevederi 

� Formularul (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute 

la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ 

inregistrate in scopuri de TVA

cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, stabilite in 

Romania, conform art. 1251alin. (2) din Codul fiscal, 

furnizare a energiei electrice

Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie 

electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica 

cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1%

perioada ianuarie–noiembrie a anului calendaristic.

� Formularul (089) „Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute 

la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ 

pana la data de 10 decembrie a fiecarui an, si este valabil pentru toate achizitiile de energie 

electrica efectuate in anul urmator.

� Formularul se completeaza in doua exemplare

toate datele prevazute: 

• un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct 

la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata;

• un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Completarea formularului 

se face astfel: 

� Cartusul „Anul de raportare

declaratia, respectiv cu 

 ANAF a aprobat continutul formularului 089

Normele metodologice ale Legii privind 

utilitate publica au suferit modificari

Principalele prevederi 

� Sumele consemnate in contul proprietarilor

structurale se considera eligibile de la data consemnarii acestora

proprietarilor, potrivit legii si in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 

759/2007 privind regulile de eligibilitate a che

finantate prin programele operationale, cu modificar

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

„Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute 

la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ se completeaza de persoanele impozabile 

inregistrate in scopuri de TVA, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, stabilite in 

Romania, conform art. 1251alin. (2) din Codul fiscal, care detin o licenta valabila de 

furnizare a energiei electrice, eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in 

Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie 

electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica 

cumparata este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din energia electrica cumparata in 

noiembrie a anului calendaristic. 

„Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute 

la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“ se depune la organul fiscal competent anual

pana la data de 10 decembrie a fiecarui an, si este valabil pentru toate achizitiile de energie 

electrica efectuate in anul urmator. 

se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet si corect 

un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct 

la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata; 

un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Completarea formularului 

Anul de raportare“ se completeaza cu anul pentru care este valabila 

declaratia, respectiv cu anul urmator celui in care se depune declaratia

ANAF a aprobat continutul formularului 089 

In Monitorul Oficial nr. 753 din 4 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 3713/2013 al MFP si al ANAF pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe p

raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. 

(2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal“. 

Normele metodologice ale Legii privind exproprierea pentru cauza de 

utilitate publica au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 761 din 6 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 958/2013 pentru completarea Normelor metodologic

de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local, aprobate prin Hotararea 

Guvernului nr. 53/2011. 

Sumele consemnate in contul proprietarilor pentru proiectele finantate din fonduri 

se considera eligibile de la data consemnarii acestora 

proprietarilor, potrivit legii si in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 

759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 

finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare.

 Legalis.ro. 

„Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute 

se completeaza de persoanele impozabile 

, conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, stabilite in 

care detin o licenta valabila de 

de Reglementare in 

Domeniul Energiei, si a caror activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie 

electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si consumul propriu din energia electrica 

din energia electrica cumparata in 

„Declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute 

iscal competent anual, 

pana la data de 10 decembrie a fiecarui an, si este valabil pentru toate achizitiile de energie 

se cu majuscule, citet si corect 

un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la unitatea fiscala, direct 

un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila. Completarea formularului 

“ se completeaza cu anul pentru care este valabila 

anul urmator celui in care se depune declaratia. 

In Monitorul Oficial nr. 753 din 4 decembrie 2013 a fost publicat 

pentru aprobarea 

modelului si continutului formularului (089) „Declaratie pe propria 

raspundere pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 160 alin. 

exproprierea pentru cauza de 

In Monitorul Oficial nr. 761 din 6 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru completarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru 

cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de 

interes national, judetean si local, aprobate prin Hotararea 

pentru proiectele finantate din fonduri 

 in contul 

proprietarilor, potrivit legii si in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 

ltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor 

ile si completarile ulterioare. 
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In Monitorul Oficia

Ordinul nr. 5180/2013

aprobarea Procedurii privind participarea Romaniei si a entitatilor 

din Romania la un consortiu pentru o infrastructura europeana de 

cercetare (ERIC).

Principalele prevederi 

� Procedura stabileste cadrul procedural pentru aplicarea directa a Regulamentului (CE) nr. 

723/2009 al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui 

consortiu pentru o infrastructura 

Regulament, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 206 din 8 august 2009, cu 

scopul de a facilita participarea entitatilor romanesti la crearea si operarea infrastructurilor 

europene de cercetare, in vederea consolidarii Spatiului European de Cercetare.

� Initiativa participarii Romaniei la un ERIC poate apartine

• autoritatii de notificare

Consultativ pentru Cercetare

potentialelor entitati publice sau private care indeplinesc un serviciu public din 

Romania; 

• uneia sau mai multor entitati publice si/sau entitati private

serviciu public din Romania.

 Participarea Romaniei la un consortiu pentru o infrastructura 

A fost aprobat Regulamentul de functionare a Comisiei nationale in 

domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

Principalele prevederi 

� Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati

functioneaza potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 

sanse si de tratament intre femei si barbati, 

� CONES isi desfasoara activitatea in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice.

� CONES indeplineste, in principal, urmatoarele 

• promovarea abordarii integrate a principiului egalitatii de sanse 

barbati, in scopul eliminarii inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criterii de 

sex; 

• includerea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in elaborarea s

in aplicarea politicilor sectoriale

CONES; 

• evaluarea stadiului aplicarii si respectarii legislatiei in domeniu

elaborarea de recomandari pentru autoritatile administratiei publice centra

vederea aplicarii politicilor si programelor specifice de promovare a principiului 

egalitatii de sanse intre femei si barbati.

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

In Monitorul Oficial nr. 755 din 5 decembrie 2013 a fost publicat 

Ordinul nr. 5180/2013 al ministrului Educatiei Nationale pentru 

aprobarea Procedurii privind participarea Romaniei si a entitatilor 

din Romania la un consortiu pentru o infrastructura europeana de 

cercetare (ERIC). 

cadrul procedural pentru aplicarea directa a Regulamentului (CE) nr. 

al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui 

consortiu pentru o infrastructura europeana de cercetare (ERIC), denumit in continuare 

Regulament, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 206 din 8 august 2009, cu 

scopul de a facilita participarea entitatilor romanesti la crearea si operarea infrastructurilor 

ercetare, in vederea consolidarii Spatiului European de Cercetare.

Initiativa participarii Romaniei la un ERIC poate apartine: 

autoritatii de notificare. In acest caz, autoritatea de notificare solicita Colegiului 

Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare (CCCD/) identificarea 

potentialelor entitati publice sau private care indeplinesc un serviciu public din 

uneia sau mai multor entitati publice si/sau entitati private care indeplinesc un 

serviciu public din Romania. 

Participarea Romaniei la un consortiu pentru o infrastructura 

europeana de cercetare 

A fost aprobat Regulamentul de functionare a Comisiei nationale in 

domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati 

In Monitorul Oficial nr. 747 din 3 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 933/2013 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul 

egalitatii de sanse intre femei si barbati (CONES). 

Comisia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati este infiintata si 

functioneaza potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 

sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata. 

CONES isi desfasoara activitatea in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei 

Sociale si Persoanelor Varstnice. 

CONES indeplineste, in principal, urmatoarele atributii: 

promovarea abordarii integrate a principiului egalitatii de sanse intre femei si 

barbati, in scopul eliminarii inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criterii de 

includerea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in elaborarea s

in aplicarea politicilor sectoriale, prin intermediul institutiilor reprezentate in 

evaluarea stadiului aplicarii si respectarii legislatiei in domeniu la nivel central si 

elaborarea de recomandari pentru autoritatile administratiei publice centra

vederea aplicarii politicilor si programelor specifice de promovare a principiului 

de sanse intre femei si barbati. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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l nr. 755 din 5 decembrie 2013 a fost publicat 

al ministrului Educatiei Nationale pentru 

aprobarea Procedurii privind participarea Romaniei si a entitatilor 

din Romania la un consortiu pentru o infrastructura europeana de 

cadrul procedural pentru aplicarea directa a Regulamentului (CE) nr. 

al Consiliului din 25 iunie 2009 privind cadrul juridic comunitar aplicabil unui 

europeana de cercetare (ERIC), denumit in continuare 

Regulament, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 206 din 8 august 2009, cu 

scopul de a facilita participarea entitatilor romanesti la crearea si operarea infrastructurilor 

ercetare, in vederea consolidarii Spatiului European de Cercetare. 

. In acest caz, autoritatea de notificare solicita Colegiului 

Inovare (CCCD/) identificarea 

potentialelor entitati publice sau private care indeplinesc un serviciu public din 

care indeplinesc un 

Participarea Romaniei la un consortiu pentru o infrastructura 

A fost aprobat Regulamentul de functionare a Comisiei nationale in 

In Monitorul Oficial nr. 747 din 3 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare si functionare a Comisiei nationale in domeniul 

este infiintata si 

functioneaza potrivit prevederilor art. 24 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 

CONES isi desfasoara activitatea in coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei 

intre femei si 

barbati, in scopul eliminarii inegalitatilor de gen si a discriminarilor pe criterii de 

includerea principiului egalitatii de sanse intre femei si barbati in elaborarea si 

, prin intermediul institutiilor reprezentate in 

la nivel central si 

elaborarea de recomandari pentru autoritatile administratiei publice centrale in 

vederea aplicarii politicilor si programelor specifice de promovare a principiului 
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In Monitorul Oficial nr. 755 din 5 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 936/2013

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind 

Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si 

mijlocii.

Principalele prevederi 

� Normele metodologice reglementeaza 

credit, in valoare maxima de 5.000.000 lei/I.M.M.

vizeaza sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare I.M.M., la 

obtinerea de credite pentru a finanta capitalul de lucru, precum si conditiile in care ac

fi prelungite. 

� Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru 

intreprinderi mici si mijlocii, denumit in continuare programul, 

ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 3,5%

anticipata, iar contractul de credit nu poate contine clauze care sa permita modificarea 

unilaterala de catre finantator a acestuia; marja include si nivelul total al comisioanelor 

percepute de catre finantator in toate etapele creditarii. 

� Marja nu include prima de garantare si taxele aferente operatiunilor conexe

finantare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor 

etc.). 

� Finantatorii sunt obligati sa m

contractelor de finantare incheiate in conditiile programului.

� Formalitatile de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare

asupra conturilor deschise de benefic

Guvernului 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si 

mijlocii, se efectueaza de catre finantatori.

� Ministerul Finantelor Publice, 

pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. 

implementeaza masurile reglementate de prezentele norme metodologice pe baza unei 

conventii de colaborare. 

Valoarea si durata programului

�  Plafonul garantiilor ce pot fi acordate pe perioada programului este de 

� In cazul in care valoarea totala a garantiilor

depaseste plafonul prevazut la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. este autoriz

M.F.P., sa efectueze alocari pro rata in cadrul acestuia.

� F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa evalueze

catre finantatori a plafonului alocat

gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.P.

� Durata programului este de 36 de luni

metodologice, perioada in care pot fi acordate garantii initiale in conf

art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013. Dupa expirarea termenului 

de 36 de luni, nu mai pot fi acordate decat prelungiri ale garantiilor emise, in conformitate cu 

prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonant

 Au fost aprobate normele metodologice de aplicare a programului de 

garantare a creditelor pentru IMM

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. 755 din 5 decembrie 2013 a fost publicata 

H.G. nr. 936/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind 

Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si 

mijlocii. 

metodologice reglementeaza modul de acordare a garantiei aferente unei linii de 

5.000.000 lei/I.M.M., cu garantarea creditului de catre stat, care 

vizeaza sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare I.M.M., la 

obtinerea de credite pentru a finanta capitalul de lucru, precum si conditiile in care ac

Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru 

, denumit in continuare programul, se compune din rata dobanzii 

o marja de maximum 3,5% pe an, nu se percepe comision de rambursare 

anticipata, iar contractul de credit nu poate contine clauze care sa permita modificarea 

unilaterala de catre finantator a acestuia; marja include si nivelul total al comisioanelor 

in toate etapele creditarii.  

Marja nu include prima de garantare si taxele aferente operatiunilor conexe

finantare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor 

entina conditiile de creditare pe intreaga durata de derulare a 

contractelor de finantare incheiate in conditiile programului. 

Formalitatile de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Mobiliare a ipotecii mobiliare 

asupra conturilor deschise de beneficiar, prevazuta de art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si 

mijlocii, se efectueaza de catre finantatori. 

 in parteneriat cu Fondul National de Garantare a Creditelor 

le Mici si Mijlocii S.A. – IFN si institutiile de credit finantatoare 

implementeaza masurile reglementate de prezentele norme metodologice pe baza unei 

amului 

Plafonul garantiilor ce pot fi acordate pe perioada programului este de 2 miliarde lei

valoarea totala a garantiilor care urmeaza sa fie acordate de finantatori 

depaseste plafonul prevazut la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. este autorizat, cu acordul prealabil al 

M.F.P., sa efectueze alocari pro rata in cadrul acestuia. 

F.N.G.C.I.M.M. este autorizat sa evalueze, ori de cate ori este necesar, modul de utilizare de 

catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de 

gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al M.F.P. 

Durata programului este de 36 de luni de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme 

metodologice, perioada in care pot fi acordate garantii initiale in conformitate cu prevederile 

art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013. Dupa expirarea termenului 

de 36 de luni, nu mai pot fi acordate decat prelungiri ale garantiilor emise, in conformitate cu 

prevederile art. 6 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013. 

fost aprobate normele metodologice de aplicare a programului de 

garantare a creditelor pentru IMM 

 Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 755 din 5 decembrie 2013 a fost publicata 

pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind 

Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si 

modul de acordare a garantiei aferente unei linii de 

, cu garantarea creditului de catre stat, care 

vizeaza sprijinirea accesului intreprinderilor mici si mijlocii, denumite in continuare I.M.M., la 

obtinerea de credite pentru a finanta capitalul de lucru, precum si conditiile in care acestea pot 

Costul total al finantarilor acordate in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru 

se compune din rata dobanzii 

, nu se percepe comision de rambursare 

anticipata, iar contractul de credit nu poate contine clauze care sa permita modificarea 

unilaterala de catre finantator a acestuia; marja include si nivelul total al comisioanelor 

Marja nu include prima de garantare si taxele aferente operatiunilor conexe activitatii de 

finantare (de exemplu: taxe notariale, costurile legate de evaluare si inregistrarea garantiilor 

pe intreaga durata de derulare a 

a ipotecii mobiliare 

iar, prevazuta de art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a 

Guvernului 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si 

National de Garantare a Creditelor 

si institutiile de credit finantatoare 

implementeaza masurile reglementate de prezentele norme metodologice pe baza unei 

2 miliarde lei. 

care urmeaza sa fie acordate de finantatori 

at, cu acordul prealabil al 

modul de utilizare de 

tatori in functie de 

de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme 

ormitate cu prevederile 

art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013. Dupa expirarea termenului 

de 36 de luni, nu mai pot fi acordate decat prelungiri ale garantiilor emise, in conformitate cu 

fost aprobate normele metodologice de aplicare a programului de 



 

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

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

            

 

 

  

 

 

         

In Monitorul Oficial nr. 753 din 4 decembrie 201

Hotararea Sectiei a Treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 

25 septembrie 2012 in 

Fundatia Bucovina Bucuresti impotriva Romaniei

Principalele prevederi 

� La originea cauzei se afla cererea nr. 1.231/04, indreptata impotriva Romaniei, prin care doua 

fundatii (reclamantele) au 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).

Circumstantele cauzei 

� Prima reclamanta este o fundatie inregistrata in SUA si a doua este o fundatie inregi

Romania. 

� Reclamantele au formulat impotriva autoritatilor de frontiera romane o actiune in restituire 

avand ca obiect bunuri mobile care, potrivit acestora, au fost confiscate. Prin hotararea 

definitiva din 28 noiembrie 2001, Curtea de Apel 

a dispus ca Directia Generala a Vamilor si Societatea Nationala de Transport Feroviar sa 

restituie bunurile care au fost confiscate de la reclamante sau 70.000 USD reprezentand 

contravaloarea acestora. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

Conventie 

� Reclamantele s-au plans ca, prin casarea deciziilor lor definitive in urma recursului in anulare 

declarat de procurorul general al Romaniei, au fost incalcate art. 

Protocolul nr. 1 la Conventie

Cu privire la admisibilitate 

� Curtea constata ca prezenta cerere nu este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 §3 lit. a) 

din Conventie. De asemenea, Curtea constata ca nu prezinta niciun alt m

inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie sa fie declarata admisibila.

� In ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea subliniaza 

ca reclamantelor li s-a recunoscut dreptul de proprietate printr

pronuntata de instantele interne din Romania. Curtea considera ca reclamantele aveau un 

„bun“ in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1

� Curtea retine ca Guvernul nu a prezentat niciun argument care sa justifice abaterea de la 

abordarea descrisa anterior.

Curtea considera ca procedura recursului in anulare nu poate justifica privarea reclamantelor 

de proprietatea obtinuta prin intermediul unei hotarari definitive si executorii.

� Considerentele anterioare sunt suficiente pentru a

incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie.

Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie

� Reclamantii nu au formulat o cerere de acordare a

� Astfel, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat cererea admisibila si a hotarat ca 

au fost incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Fundatia Bucovina 

Mission Inc. si Fundatia Bucovina Bucuresti

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

In Monitorul Oficial nr. 753 din 4 decembrie 2013 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 

25 septembrie 2012 in Cauza Fundatia Bucovina Mission Inc. si 

Fundatia Bucovina Bucuresti impotriva Romaniei. 

La originea cauzei se afla cererea nr. 1.231/04, indreptata impotriva Romaniei, prin care doua 

fundatii (reclamantele) au sesizat Curtea la 27 noiembrie 2003, in temeiul art. 34 din 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia).

Prima reclamanta este o fundatie inregistrata in SUA si a doua este o fundatie inregi

Reclamantele au formulat impotriva autoritatilor de frontiera romane o actiune in restituire 

avand ca obiect bunuri mobile care, potrivit acestora, au fost confiscate. Prin hotararea 

definitiva din 28 noiembrie 2001, Curtea de Apel Bucuresti a admis actiunea reclamantelor si 

a dispus ca Directia Generala a Vamilor si Societatea Nationala de Transport Feroviar sa 

restituie bunurile care au fost confiscate de la reclamante sau 70.000 USD reprezentand 

la pretinsa incalcare a art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

au plans ca, prin casarea deciziilor lor definitive in urma recursului in anulare 

declarat de procurorul general al Romaniei, au fost incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din 

Protocolul nr. 1 la Conventie. 

 

Curtea constata ca prezenta cerere nu este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 §3 lit. a) 

din Conventie. De asemenea, Curtea constata ca nu prezinta niciun alt m

inadmisibilitate. Prin urmare, trebuie sa fie declarata admisibila. 

In ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea subliniaza 

a recunoscut dreptul de proprietate printr-o hotarare defini

pronuntata de instantele interne din Romania. Curtea considera ca reclamantele aveau un 

„bun“ in sensul art. 1 din Protocolul nr. 1. 

Curtea retine ca Guvernul nu a prezentat niciun argument care sa justifice abaterea de la 

abordarea descrisa anterior. In ciuda marjei de apreciere de care beneficiaza statul in materie, 

Curtea considera ca procedura recursului in anulare nu poate justifica privarea reclamantelor 

de proprietatea obtinuta prin intermediul unei hotarari definitive si executorii.

ele anterioare sunt suficiente pentru a-i permite Curtii sa concluzioneze ca au fost 

incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie. 

Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie 

Reclamantii nu au formulat o cerere de acordare a unei reparatii echitabile. 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat cererea admisibila si a hotarat ca 

au fost incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Fundatia Bucovina 

Mission Inc. si Fundatia Bucovina Bucuresti 
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3 a fost publicata 

Hotararea Sectiei a Treia a Curtii Europene a Drepturilor Omului din 

Cauza Fundatia Bucovina Mission Inc. si 

La originea cauzei se afla cererea nr. 1.231/04, indreptata impotriva Romaniei, prin care doua 

sesizat Curtea la 27 noiembrie 2003, in temeiul art. 34 din 

Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale (Conventia). 

Prima reclamanta este o fundatie inregistrata in SUA si a doua este o fundatie inregistrata in 

Reclamantele au formulat impotriva autoritatilor de frontiera romane o actiune in restituire 

avand ca obiect bunuri mobile care, potrivit acestora, au fost confiscate. Prin hotararea 

Bucuresti a admis actiunea reclamantelor si 

a dispus ca Directia Generala a Vamilor si Societatea Nationala de Transport Feroviar sa 

restituie bunurile care au fost confiscate de la reclamante sau 70.000 USD reprezentand 

la pretinsa incalcare a art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la 

au plans ca, prin casarea deciziilor lor definitive in urma recursului in anulare 

6 din Conventie si art. 1 din 

Curtea constata ca prezenta cerere nu este in mod vadit nefondata in sensul art. 35 §3 lit. a) 

din Conventie. De asemenea, Curtea constata ca nu prezinta niciun alt motiv de 

In ceea ce priveste capatul de cerere intemeiat pe art. 1 din Protocolul nr. 1, Curtea subliniaza 

o hotarare definitiva 

pronuntata de instantele interne din Romania. Curtea considera ca reclamantele aveau un 

Curtea retine ca Guvernul nu a prezentat niciun argument care sa justifice abaterea de la 

In ciuda marjei de apreciere de care beneficiaza statul in materie, 

Curtea considera ca procedura recursului in anulare nu poate justifica privarea reclamantelor 

de proprietatea obtinuta prin intermediul unei hotarari definitive si executorii. 

i permite Curtii sa concluzioneze ca au fost 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a declarat cererea admisibila si a hotarat ca 

au fost incalcate art. 6 din Conventie si art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie. 

Romania a fost condamnata la CEDO in cauza Fundatia Bucovina 
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  CC a respins cu opinie separata obiectia de neconstitutionalitate a Legii 

privind organizarea si desfasurarea referendumului

Principalele prevederi 

� Presedintele Romaniei a trimis Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate a 

Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000

referendumului. 

� In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, autorul sustine ca Legea pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, transmisa 

Presedintelui Romaniei spre promulgare, este neconstitutionala, deoarece contravine 

dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si prevederilor art. 2 

alin. (1) si (2) din aceasta. 

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiat

neconstitutionalitate formulata de Presedintele Romaniei si constata ca dispozitiile Legii 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

referendumului sunt constitutionale, in raport cu criticile 

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor Augustin Zegrean, Daniel Marius Morar si Mircea 

Stefan Minea se arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara

neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru 

referendumului nr. 3/2000, formulata de Presedintele Romaniei, in temeiul dispozitiilor art. 

146 lit. a) din Constitutie si al art. 11 lit. a) si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea 

si functionarea Curtii Constitutionale, 

dispozitiilor criticate, pentru urmatoarele motive:

� Legea dedusa controlului de constitutionalitate introduce, sub aspectul conditiilor de 

validitate a referendumului, un 

valabil exprimate de 25%

electorale permanente. 

� Astfel, pentru validarea rezultatului referendumului este necesara intrunirea cumulativa a 

unor conditii minimale: din numarul total al persoanelor inscrise in listele electorale 

permanente trebuie sa participe la vot un procent de 30%, iar 25% trebuie sa exprime un vot 

valabil, rezultatul stabilindu-

poate fi mai mica de 12,5% plus unu.

� Cu alte cuvinte, chiar daca la vot participa mai mult de 50% din numarul total al persoanelor 

inscrise in listele electorale permanente, insa totalul voturilor valabil exprimate este mai mic 

de 25%, referendumul este in

depasesc pragul de 25%, dar la vot s

persoanelor inscrise in listele electorale permanente.

� Presedintele Romaniei, Parlamentul si Guvernul sunt

in mod direct de corpul electoral conform regulii majoritatii (Presedintele), fie sunt investite 

ori functioneaza in baza aceleiasi reguli a majoritatii (Guvernul si Parlamentul). 

Or, nu se poate sustine ca, p

stabilire a rezultatului votului si de determinare a valabilitatii unui referendum

al democratiei directe cu efecte in plan politic si juridic, 

cum stabileste legea supusa examinarii Curtii.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

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

a respins cu opinie separata obiectia de neconstitutionalitate a Legii 

privind organizarea si desfasurarea referendumului

Presedintele Romaniei a trimis Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate a 

Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, autorul sustine ca Legea pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, transmisa 

maniei spre promulgare, este neconstitutionala, deoarece contravine 

dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si prevederilor art. 2 

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a obiectiei de 

formulata de Presedintele Romaniei si constata ca dispozitiile Legii 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

referendumului sunt constitutionale, in raport cu criticile formulate. 

a judecatorilor Augustin Zegrean, Daniel Marius Morar si Mircea 

In dezacord cu opinia majoritara, consideram ca sesizarea referitoare la 

neconstitutionalitatea dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea Legii 

, formulata de Presedintele Romaniei, in temeiul dispozitiilor art. 

146 lit. a) din Constitutie si al art. 11 lit. a) si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea 

titutionale, trebuia admisa si constatata neconstitutionalitatea 

, pentru urmatoarele motive: 

Legea dedusa controlului de constitutionalitate introduce, sub aspectul conditiilor de 

validitate a referendumului, un cvorum de participare de 30% si un cvorum al voturilor 

valabil exprimate de 25%, ambele raportate la numarul persoanelor inscrise in listele 

pentru validarea rezultatului referendumului este necesara intrunirea cumulativa a 

: din numarul total al persoanelor inscrise in listele electorale 

permanente trebuie sa participe la vot un procent de 30%, iar 25% trebuie sa exprime un vot 

-se in functie de majoritatea voturilor valabil exprimate, care nu 

poate fi mai mica de 12,5% plus unu. 

Cu alte cuvinte, chiar daca la vot participa mai mult de 50% din numarul total al persoanelor 

inscrise in listele electorale permanente, insa totalul voturilor valabil exprimate este mai mic 

de 25%, referendumul este invalidat. Aceeasi este situatia daca voturile valabil exprimate 

depasesc pragul de 25%, dar la vot s-a prezentat mai putin de 30% din numarul total al 

persoanelor inscrise in listele electorale permanente. 

Presedintele Romaniei, Parlamentul si Guvernul sunt autoritati ale statului care, fie sunt alese 

in mod direct de corpul electoral conform regulii majoritatii (Presedintele), fie sunt investite 

ori functioneaza in baza aceleiasi reguli a majoritatii (Guvernul si Parlamentul).  

nu se poate sustine ca, pentru detinatorul suveranitatii nationale – poporul, regula de 

stabilire a rezultatului votului si de determinare a valabilitatii unui referendum

al democratiei directe cu efecte in plan politic si juridic, sa fie aceea a unui prag de 30%

legea supusa examinarii Curtii. 

In Monitorul Oficial nr. 754 din 4 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 471 din 14 noiembrie 2013 a Curtii Constitutionale cu 

privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 pr

organizarea si desfasurarea referendumului. 

 Legalis.ro. 

a respins cu opinie separata obiectia de neconstitutionalitate a Legii 

privind organizarea si desfasurarea referendumului 

Presedintele Romaniei a trimis Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate a 

privind organizarea si desfasurarea 

In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, autorul sustine ca Legea pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului, transmisa 

maniei spre promulgare, este neconstitutionala, deoarece contravine 

dispozitiilor art. 1 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si prevederilor art. 2 

a, a obiectiei de 

formulata de Presedintele Romaniei si constata ca dispozitiile Legii 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea 

a judecatorilor Augustin Zegrean, Daniel Marius Morar si Mircea 

sesizarea referitoare la 

modificarea si completarea Legii 

, formulata de Presedintele Romaniei, in temeiul dispozitiilor art. 

146 lit. a) din Constitutie si al art. 11 lit. a) si art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea 

trebuia admisa si constatata neconstitutionalitatea 

Legea dedusa controlului de constitutionalitate introduce, sub aspectul conditiilor de 

un cvorum al voturilor 

, ambele raportate la numarul persoanelor inscrise in listele 

pentru validarea rezultatului referendumului este necesara intrunirea cumulativa a 

: din numarul total al persoanelor inscrise in listele electorale 

permanente trebuie sa participe la vot un procent de 30%, iar 25% trebuie sa exprime un vot 

se in functie de majoritatea voturilor valabil exprimate, care nu 

Cu alte cuvinte, chiar daca la vot participa mai mult de 50% din numarul total al persoanelor 

inscrise in listele electorale permanente, insa totalul voturilor valabil exprimate este mai mic 

validat. Aceeasi este situatia daca voturile valabil exprimate 

a prezentat mai putin de 30% din numarul total al 

autoritati ale statului care, fie sunt alese 

in mod direct de corpul electoral conform regulii majoritatii (Presedintele), fie sunt investite 

 

poporul, regula de 

stabilire a rezultatului votului si de determinare a valabilitatii unui referendum – instrument 

sa fie aceea a unui prag de 30%, asa 

In Monitorul Oficial nr. 754 din 4 decembrie 2013 a fost publicata 

a Curtii Constitutionale cu 

privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind 
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RIL admis. Interpretarea unitara a notiunii de acces fara drept 

Principalele prevederi 

� Completul competent sa judece recursul in interesul

legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

prin Sesizarea nr. 11.874/2670/III

unitare a dispozitiilor art. 42 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 161/2003, respectiv pentru interpretarea 

unitara a notiunii de acces fara drept la un sistem informatic, determinat de diferentierea practica 

intre: 

• accesul prin intermediul montarii la 

cardului autentic si a codului PIN aferent acestuia; sau

• accesul produs prin folosirea la bancomat a cardului falsificat ori chiar a celui autentic, fara 

acordul titularului sau. 

� Intr-o prima orientare a practicii

benzii magnetice a cardului autentic, a videocamerei sau a falsei tastaturi nu constituie acces fara 

drept la un sistem informatic, infractiune prevazuta de art. 42 al

� Alte instante au apreciat ca „fapta inculpatului de a atasa la un ATM un dispozitiv format dintr

telefon mobil prevazut cu camera video si card de memorie si un suport menit a sustine si disimula 

telefonul in plafonul bancomatului,

intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 

161/2003, adica detinere fara drept a unui dispozitiv conceput sau adaptat in scopul sava

dintre infractiunile prevazute de art. 42

� Cele mai multe instante insa au mentinut incadrarea juridica din actul de sesizare, fara a pune in 

discutie si fara a se pronunta in mod expres asupra problemei de drept supusa pr

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a impartasit aceasta prima orientare

decembrie 2008, nr. 251 din 26 ianuarie 2011, nr. 2.416 din 18 iunie 2010, nr. 3.425 din 5 octombrie 

2011 si nr. 3.354 din 3 octombrie

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii

� Montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice

a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau d

constituie infractiunea prevazuta de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

� Folosirea la bancomat a unui card bancar autentic, fara acordul titularului

unor retrageri de numerar, constituie infra

fraudulos prin utilizarea unui instrument de plata electronica, inclusiv a datelor de identificare care 

permit utilizarea acestuia, prevazuta de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, in concurs ideal

infractiunea de acces, fara drept, la un sistem informatic comisa in scopul obtinerii de date 

informatice prin incalcarea masurilor de securitate, prevazuta de art. 42 alin. (1), (2) si (3) din Legea 

nr. 161/2003. 

� Folosirea la bancomat a unui card banc

infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos prin utilizarea unui instrument 

de plata electronica, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, prevazuta d

art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, in concurs ideal cu infractiunea de acces, fara drept, la un 

sistem informatic comisa in scopul obtinerii de date informatice prin incalcarea masurilor de 

securitate, prevazuta de art. 42 alin. (1), (2) si (3) di

falsificare a instrumentelor de plata electronica, prevazuta de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002.
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RIL admis. Interpretarea unitara a notiunii de acces fara drept 

la un sistem informatic 

In Monitorul Oficial nr. 760 din 6 decembrie 2013 a fost publicata 

Decizia nr. 15 din 14 octombrie 2013 a ICCJ, completul competent 

sa judece Recursul in Interesul Legii. 

Completul competent sa judece recursul in interesul legii a luat in examinare recursul in interesul 

legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

prin Sesizarea nr. 11.874/2670/III-5/2011, pentru a se stabili, in vederea interpretarii si aplicarii

unitare a dispozitiilor art. 42 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 161/2003, respectiv pentru interpretarea 

unitara a notiunii de acces fara drept la un sistem informatic, determinat de diferentierea practica 

accesul prin intermediul montarii la ATM a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a 

cardului autentic si a codului PIN aferent acestuia; sau 

accesul produs prin folosirea la bancomat a cardului falsificat ori chiar a celui autentic, fara 

practicii, unele instante au considerat ca montarea dispozitivelor de citire a 

benzii magnetice a cardului autentic, a videocamerei sau a falsei tastaturi nu constituie acces fara 

drept la un sistem informatic, infractiune prevazuta de art. 42 alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

au apreciat ca „fapta inculpatului de a atasa la un ATM un dispozitiv format dintr

telefon mobil prevazut cu camera video si card de memorie si un suport menit a sustine si disimula 

telefonul in plafonul bancomatului, in scopul de a inregistra codul PIN tastat de utilizatorii acestuia, 

intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 

161/2003, adica detinere fara drept a unui dispozitiv conceput sau adaptat in scopul sava

e art. 42–45 din aceeasi lege“. 

insa au mentinut incadrarea juridica din actul de sesizare, fara a pune in 

discutie si fara a se pronunta in mod expres asupra problemei de drept supusa prezentului recurs.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a impartasit aceasta prima orientare prin deciziile nr. 4.009 din 4 

decembrie 2008, nr. 251 din 26 ianuarie 2011, nr. 2.416 din 18 iunie 2010, nr. 3.425 din 5 octombrie 

2011 si nr. 3.354 din 3 octombrie 2011. 

ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii si, in consecinta, a stabilit ca: 

Montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic si 

a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau dispozitive tip tastatura falsa) 

constituie infractiunea prevazuta de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003. 

Folosirea la bancomat a unui card bancar autentic, fara acordul titularului sau, in scopul efectuarii 

unor retrageri de numerar, constituie infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod 

fraudulos prin utilizarea unui instrument de plata electronica, inclusiv a datelor de identificare care 

permit utilizarea acestuia, prevazuta de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, in concurs ideal

infractiunea de acces, fara drept, la un sistem informatic comisa in scopul obtinerii de date 

informatice prin incalcarea masurilor de securitate, prevazuta de art. 42 alin. (1), (2) si (3) din Legea 

Folosirea la bancomat a unui card bancar falsificat, pentru retrageri de numerar, constituie 

infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos prin utilizarea unui instrument 

de plata electronica, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, prevazuta d

art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, in concurs ideal cu infractiunea de acces, fara drept, la un 

sistem informatic comisa in scopul obtinerii de date informatice prin incalcarea masurilor de 

securitate, prevazuta de art. 42 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 161/2003, si cu infractiunea de 

falsificare a instrumentelor de plata electronica, prevazuta de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002.
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12 

RIL admis. Interpretarea unitara a notiunii de acces fara drept  

In Monitorul Oficial nr. 760 din 6 decembrie 2013 a fost publicata 

a ICCJ, completul competent 

legii a luat in examinare recursul in interesul 

legii formulat de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

5/2011, pentru a se stabili, in vederea interpretarii si aplicarii 

unitare a dispozitiilor art. 42 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 161/2003, respectiv pentru interpretarea 

unitara a notiunii de acces fara drept la un sistem informatic, determinat de diferentierea practica 

ATM a dispozitivelor de citire a benzii magnetice a 

accesul produs prin folosirea la bancomat a cardului falsificat ori chiar a celui autentic, fara 

, unele instante au considerat ca montarea dispozitivelor de citire a 

benzii magnetice a cardului autentic, a videocamerei sau a falsei tastaturi nu constituie acces fara 

n Legea nr. 161/2003. 

au apreciat ca „fapta inculpatului de a atasa la un ATM un dispozitiv format dintr-un 

telefon mobil prevazut cu camera video si card de memorie si un suport menit a sustine si disimula 

in scopul de a inregistra codul PIN tastat de utilizatorii acestuia, 

intruneste elementele constitutive ale infractiunii prevazute de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 

161/2003, adica detinere fara drept a unui dispozitiv conceput sau adaptat in scopul savarsirii uneia 

insa au mentinut incadrarea juridica din actul de sesizare, fara a pune in 

ezentului recurs. 

prin deciziile nr. 4.009 din 4 

decembrie 2008, nr. 251 din 26 ianuarie 2011, nr. 2.416 din 18 iunie 2010, nr. 3.425 din 5 octombrie 

a cardului autentic si 

ispozitive tip tastatura falsa) 

sau, in scopul efectuarii 

ctiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod 

fraudulos prin utilizarea unui instrument de plata electronica, inclusiv a datelor de identificare care 

permit utilizarea acestuia, prevazuta de art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, in concurs ideal cu 

infractiunea de acces, fara drept, la un sistem informatic comisa in scopul obtinerii de date 

informatice prin incalcarea masurilor de securitate, prevazuta de art. 42 alin. (1), (2) si (3) din Legea 

, pentru retrageri de numerar, constituie 

infractiunea de efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos prin utilizarea unui instrument 

de plata electronica, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, prevazuta de 

art. 27 alin. (1) din Legea nr. 365/2002, in concurs ideal cu infractiunea de acces, fara drept, la un 

sistem informatic comisa in scopul obtinerii de date informatice prin incalcarea masurilor de 

n Legea nr. 161/2003, si cu infractiunea de 

falsificare a instrumentelor de plata electronica, prevazuta de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 365/2002. 
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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a noutatilor legislative. 

din acest material nu constituie asistenta juridica 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 

 Legalis.ro. 

reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  


