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Principalele prevederi 

� Se aproba Ghidul solicitantului 
privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile 
mici si mijlocii, prevazut in anexa 

� Anexa se publica in 
achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 
Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

� Directia generala pentru intreprinderi mici si mijlocii
teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la indeplinire 
prezentul ordin. 

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile 

A fost stabilit nivelul primei de garantare in cadrul Programului de 

garantare a creditelor pentru IMM

Principalele prevederi 

� IMM-urile care solicita 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, denumit in continuare 
F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, in cadrul Programului de garantare a 
creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, vor face dovada achitarii unei prime de 
garantare. 

� Pentru anul 2014 se aproba prima de garantare pentru garantiile acordate in cadrul 
Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlo
1,99% din valoarea garantiei aprobate

� Prima de garantare datorata
de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice, la nivelul de 1,
aprobate, si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M, la nivelul 
valoarea garantiei aprobate

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

 

In Monitorul Oficial nr. 20 din 11 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 376/2013 al ministrului Economiei, Departamentul 
Pentru Intreprinderi Mici Si Mijlocii, Mediul De Afaceri Si Turism 
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotararii 
Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis 
pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijloc

 

Ghidul solicitantului pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013
privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile 

si mijlocii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 bis
achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 
Oficial“, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

Directia generala pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie
teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la indeplinire 

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile 

realizate de IMM-uri 

A fost stabilit nivelul primei de garantare in cadrul Programului de 

garantare a creditelor pentru IMM 

In Monitorul Oficial nr. 20 din 11 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 9/2014 al ministrului Finante
stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului 
Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM, in cadrul 
Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si 
mijlocii. 

 

urile care solicita aprobarea garantarii creditului de catre Fondul National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, denumit in continuare 
F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, in cadrul Programului de garantare a 
creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, vor face dovada achitarii unei prime de 

se aproba prima de garantare pentru garantiile acordate in cadrul 
Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlo
1,99% din valoarea garantiei aprobate de F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului.

Prima de garantare datorata de beneficiarul programului este compusa din comisionul 
de risc cuvenit Ministerului Finantelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garantiei 
aprobate, si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M, la nivelul 
valoarea garantiei aprobate. 

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. 20 din 11 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Economiei, Departamentul 

ntreprinderi Mici Si Mijlocii, Mediul De Afaceri Si Turism 
privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotararii 
Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis 
pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. 

pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 
privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile 

care face parte integranta din prezentul ordin. 

ficial al Romaniei, Partea I, nr. 20 bis, care se poate 
achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul 

si cooperatie, precum si oficiile 
teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie vor duce la indeplinire 

Acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile  

A fost stabilit nivelul primei de garantare in cadrul Programului de 

In Monitorul Oficial nr. 20 din 11 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Finantelor Publice privind 

stabilirea nivelului primei de garantare datorate Ministerului 
Finantelor Publice si Fondului National de Garantare a Creditelor 
pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, de catre un IMM, in cadrul 

entru intreprinderi mici si 

de catre Fondul National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, denumit in continuare 
F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, in cadrul Programului de garantare a 
creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, vor face dovada achitarii unei prime de 

se aproba prima de garantare pentru garantiile acordate in cadrul 
Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii la nivelul de 

de F.N.G.C.I.M.M. in numele si in contul statului. 

de beneficiarul programului este compusa din comisionul 
50% din valoarea garantiei 

aprobate, si din comisionul de administrare cuvenit F.N.G.C.I.M.M, la nivelul de 0,49% din 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Au fost aduse modificari normel

a programului „Prima casa“

Principalele prevederi 

� Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea 
implementarii programului «Prima casa», precum si pentru
vederea continuarii programului „Prima casa“, aprobata prin Legea nr. 171/2011, pot 
consuma plafonul reutilizat pana la data de 31 decembrie 2014.

� Dupa data de 31 decembrie 2014
disponibil pentru acordarea de garantii.

� Pentru anul 2014 se aloca un plafon al garantiilor
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 368/2009, 
milioane lei. 

� In anul 2014 se pot emite garantii
Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in limita diferentei ramase nealocata 
si/sau neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2013 si a plafonului alocat potrivit alin. 
(18). Suma reprezentand diferenta ramasa nealocata si/sau neutilizata 
pentru anul 2013 se publica pe site
data de 15 ianuarie 2014.

� In cursul anului 2014, finantatorii care au beneficiat de alocari din plafonul aferent anului 
2013 sunt autorizati sa utilizeze integral si cu prioritate fata de plafonul prevazut la alin. (18) 
diferentele din sumele alocate si neangajate pana la data de 31 decembrie 2013, precum si 
sumele nealocate in anul 2013.

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala

Principalele prevederi 

� Schema de ajutor de stat este valabila 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Au fost aduse modificari normelor de implementare 

a programului „Prima casa“ 

In Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2014 a fost publicata 
H.G. nr. 5/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii 
Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de 
implementare a programului „Prima casa“. 

Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului conform art. II alin. (2) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea 
implementarii programului «Prima casa», precum si pentru adoptarea unor masuri in 
vederea continuarii programului „Prima casa“, aprobata prin Legea nr. 171/2011, pot 
consuma plafonul reutilizat pana la data de 31 decembrie 2014. 

Dupa data de 31 decembrie 2014, plafonul reutilizat, in conditiile legii, nu mai po
disponibil pentru acordarea de garantii. 

se aloca un plafon al garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari 
prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in valoare de 1.200 

se pot emite garantii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu 

odificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in limita diferentei ramase nealocata 
si/sau neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2013 si a plafonului alocat potrivit alin. 
(18). Suma reprezentand diferenta ramasa nealocata si/sau neutilizata 
pentru anul 2013 se publica pe site-ul FNGCIMM si al Ministerului Finantelor Publice 
data de 15 ianuarie 2014. 

finantatorii care au beneficiat de alocari din plafonul aferent anului 
utilizeze integral si cu prioritate fata de plafonul prevazut la alin. (18) 

diferentele din sumele alocate si neangajate pana la data de 31 decembrie 2013, precum si 
sumele nealocate in anul 2013. 

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala

In Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 3782/2013 al ministrului Dezvoltarii Regionale si 
Administratiei Publice pentru modificarea art. 16 din anexa la 
Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 
287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 
dezvoltare regionala prin crearea si dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 
2007–2013. 

 

Schema de ajutor de stat este valabila pana la data de 30 iunie 2014. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

or de implementare  

In Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2014 a fost publicata 
pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de 

conform art. II alin. (2) din 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea 

adoptarea unor masuri in 
vederea continuarii programului „Prima casa“, aprobata prin Legea nr. 171/2011, pot 

, plafonul reutilizat, in conditiile legii, nu mai poate fi 

care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) 
din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari 

in valoare de 1.200 

potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu 

odificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in limita diferentei ramase nealocata 
si/sau neutilizata din plafonul alocat pentru anul 2013 si a plafonului alocat potrivit alin. 
(18). Suma reprezentand diferenta ramasa nealocata si/sau neutilizata din plafonul alocat 

ul FNGCIMM si al Ministerului Finantelor Publice pana la 

finantatorii care au beneficiat de alocari din plafonul aferent anului 
utilizeze integral si cu prioritate fata de plafonul prevazut la alin. (18) 

diferentele din sumele alocate si neangajate pana la data de 31 decembrie 2013, precum si 

Schema de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala 

In Monitorul Oficial nr. 22 din 13 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Dezvoltarii Regionale si 

Administratiei Publice pentru modificarea art. 16 din anexa la 
Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 
287/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru 

prin crearea si dezvoltarea structurilor de 
sprijinire a afacerilor din cadrul Programului operational regional 
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Principalele prevederi: 

� Se adopta Manualul Codul etic al profesionistilor contabili, editia
Consiliul pentru Standarde internationale de etica pentru contabili (IESBA) al Federatiei 
Internationale a Contabililor (IFAC), aplicabil de catre auditorii financiari din Romania, 
membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania.

� Codul etic al profesionistilor contabili, editia 2013
internationale de etica pentru contabili (IESBA) al IFAC, este tradus, adoptat si inclus in 
Manualul Codul etic al profesionistilor contabili, editia 2013, editat d
Financiari din Romania si publicat pe site

 Camera Auditorilor Financiari a adoptat Codul etic al profesionistilor 

MFP a adus modificari Normelor 

Principalele prevederi

� Garantiile emise in numele si in contul 
Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si cele in cadrul 
Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii se inregistreaza 
in lei, cumulat pentru fiecare 

� In subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate 
garantiile emise in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu
mijlocii cumulat pentru luna de r

� In subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate 
garantiile emise in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi 
mici si mijlocii, aprobat prin Ordonanta de 
pentru luna de raportare,

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

 

In Monitorul Oficial nr. 24 din 13 ianuarie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 53/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din 
Romania privind adoptarea Manualului Codul
profesionistilor contabili, editia 2013, elaborat de Consiliul pentru 
Standarde internationale de etica pentru contabili (IESBA) al 
Federatiei Internationale a Contabililor. 

Manualul Codul etic al profesionistilor contabili, editia 2013
Consiliul pentru Standarde internationale de etica pentru contabili (IESBA) al Federatiei 
Internationale a Contabililor (IFAC), aplicabil de catre auditorii financiari din Romania, 
membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

dul etic al profesionistilor contabili, editia 2013, elaborat de Consiliul pentru Standarde 
internationale de etica pentru contabili (IESBA) al IFAC, este tradus, adoptat si inclus in 
Manualul Codul etic al profesionistilor contabili, editia 2013, editat de Camera Auditorilor 
Financiari din Romania si publicat pe site-ul CAFR, www.cafr.ro. 

Camera Auditorilor Financiari a adoptat Codul etic al profesionistilor 

contabili editia 2013 

MFP a adus modificari Normelor metodologice pentru inregistrarea si 

raportarea datoriei publice 

In Monitorul Oficial nr. 25 din 13 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 17/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 
modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 
inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul 
ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008.

rincipalele prevederi 

Garantiile emise in numele si in contul statului de catre FNGCIMM in cadrul Programului 
Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si cele in cadrul 
Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii se inregistreaza 
in lei, cumulat pentru fiecare luna de raportare, pe institutie de credit.

In subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate – legi speciale se inregistreaza 
garantiile emise in cadrul Programului Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si 
mijlocii cumulat pentru luna de raportare, pe institutie de credit. 

In subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate – legi speciale se inregistreaza 
garantiile emise in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi 

aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013, cumulat 
pentru luna de raportare, pe institutie de credit. 

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. 24 din 13 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania privind adoptarea Manualului Codul etic al 
profesionistilor contabili, editia 2013, elaborat de Consiliul pentru 
Standarde internationale de etica pentru contabili (IESBA) al 

2013, elaborat de 
Consiliul pentru Standarde internationale de etica pentru contabili (IESBA) al Federatiei 
Internationale a Contabililor (IFAC), aplicabil de catre auditorii financiari din Romania, 

, elaborat de Consiliul pentru Standarde 
internationale de etica pentru contabili (IESBA) al IFAC, este tradus, adoptat si inclus in 

e Camera Auditorilor 

Camera Auditorilor Financiari a adoptat Codul etic al profesionistilor 

metodologice pentru inregistrarea si 

In Monitorul Oficial nr. 25 din 13 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Finantelor Publice privind 

modificarea si completarea Normelor metodologice pentru 
inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul 
ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008. 

in cadrul Programului 
Mihail Kogalniceanu pentru intreprinderi mici si mijlocii, precum si cele in cadrul 
Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii se inregistreaza 

tare, pe institutie de credit. 

legi speciale se inregistreaza 
pentru intreprinderi mici si 

legi speciale se inregistreaza 
garantiile emise in cadrul Programului de garantare a creditelor pentru intreprinderi 

urgenta a Guvernului nr. 92/2013, cumulat 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Se aproba Conventia privind implementarea Programului de garantare a creditelor 
pentru intreprinderi mici si mijlocii
de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 
art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de 
garantare a creditelor pentru 

� Se aproba Conventia de colaborare dintre Ministerul Finantelor Publice, Fondul National 
de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 
de credit finantatoare, preva
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a 
creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 
936/2013. 

Implementarea Programului de garantare a creditelor pentru 

 Au fost aprobate formularele de inregistrare fiscala a contribuabi

Principalele prevederi

� Declaratia de inregistrare fiscala
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se 
completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara 
personalitate juridica.

� Declaratia de inregistrar
cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica 
datele declarate anterior.

� Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/
fiscal/platitor de venit
scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

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. 27 din 14 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 8/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 
aprobarea Conventiei privind implementarea Programului de 
garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii dintre 
Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 
prevazuta la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 
nr. 92/2013. 

Conventia privind implementarea Programului de garantare a creditelor 
pentru intreprinderi mici si mijlocii dintre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National 
de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. 
art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de 

elor pentru intreprinderi mici si mijlocii. 
Conventia de colaborare dintre Ministerul Finantelor Publice, Fondul National 

de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii – S.A. 
, prevazuta la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a 
creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

Implementarea Programului de garantare a creditelor pentru 

intreprinderi mici si mijlocii 

Au fost aprobate formularele de inregistrare fiscala a contribuabi
 

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 35/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 
modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 
pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a 
contribuabililor. 

rincipalele prevederi 

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru persoane juridice, 
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se 
completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara 
personalitate juridica. 

Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale
cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica 
datele declarate anterior. 

se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/
fiscal/platitor de venit, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin 
scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

ul Oficial nr. 27 din 14 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Finantelor Publice pentru 

aprobarea Conventiei privind implementarea Programului de 
garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii dintre 
Ministerul Finantelor Publice si Fondul National de Garantare a 

rinderile Mici si Mijlocii – S.A. – IFN, 
prevazuta la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului 

Conventia privind implementarea Programului de garantare a creditelor 
dintre Ministerul Finantelor Publice si Fondul National 

S.A. – IFN, prevazuta la 
art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de 

Conventia de colaborare dintre Ministerul Finantelor Publice, Fondul National 
S.A. – IFN si institutiile 

zuta la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a 
creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 

Implementarea Programului de garantare a creditelor pentru 

Au fost aprobate formularele de inregistrare fiscala a contribuabililor 

In Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Finantelor Publice privind 

modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 262/2007 
pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a 

pentru persoane juridice, 
asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, denumita in continuare declaratie, se 
completeaza si se depune de catre persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara 

e se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula 
cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica 

se depune, direct sau prin imputernicit/reprezentant legal/reprezentant 
, la registratura organului fiscal competent ori la posta prin 

scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in vigoare. 



 

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

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
            
 
 
  
 
 

        

  

Principalele prevederi 

� Declaratia de inregistrare fiscala
care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente
denumita in continuare declaratie/declaratie de mentiuni, se completeaza si se depune de 
catre contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitati 
sau mai multe sedii permanente.

� Declaratia se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale
declararii primului sediu permanent pe teritoriul Romaniei, iar declaratia de mentiuni se 
completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior.

� Declaratia se depune, direct sau prin imputernicit
competent ori la posta, prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in 
vigoare. 

� Organul fiscal competent este 
permanent desemnat. 

Inregistrarea fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara 

activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente

Notificare privind modificarea sistemului anual de declarare si plata a 

Principalele prevederi

� Formularul (012) „
declarare si plata a impozitului pe profit
impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si 
plata a impozitului pe profit, respectiv pentru renuntarea la aceasta optiune.

� Formularul (012) „
declarare si plata a impozitului pe profit
data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului 
anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se 
renunta la optiunea de aplicare a acestui sistem.

� Contribuabilii care, incepa
modificat depun la organul fiscal competent formularul 012 „
modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit
termen de 30 de zile de la 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 3851/2013 al MFP si al ANAF pentru modificarea 
Ordinului presedintelui ANAF nr. 877/2013 privind aprobarea 
Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care 
desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii 
permanente. 

Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratia de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti 
care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente
denumita in continuare declaratie/declaratie de mentiuni, se completeaza si se depune de 
catre contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei prin unul 
sau mai multe sedii permanente. 

se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia 
declararii primului sediu permanent pe teritoriul Romaniei, iar declaratia de mentiuni se 

de cate ori se modifica datele declarate anterior. 
se depune, direct sau prin imputernicit, la registratura organului fiscal 

competent ori la posta, prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in 

etent este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul 
 

Inregistrarea fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara 

activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente

Notificare privind modificarea sistemului anual de declarare si plata a 

impozitului pe profit 

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 3853/2013 al MFP si al ANAF
Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.994/2012 pentru aprobarea 
modelului si continutului formularului (012) „Notificare privind 
modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a 
impozitului pe profit“. 

rincipalele prevederi 

„Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de 
declarare si plata a impozitului pe profit“ se utilizeaza de catre contribuabilii, platitori de 
impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si 

ata a impozitului pe profit, respectiv pentru renuntarea la aceasta optiune.

Formularul (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de 
declarare si plata a impozitului pe profit“ se depune la organul fiscal competent, pana la 

31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului 
anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se 
renunta la optiunea de aplicare a acestui sistem. 

Contribuabilii care, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, au optat pentru anul fiscal 
modificat depun la organul fiscal competent formularul 012 „
modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit

30 de zile de la inceputul anului fiscal modificat. 

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. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat 
pentru modificarea 

3 privind aprobarea 
Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care 
desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii 

contribuabilii nerezidenti 
care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, 
denumita in continuare declaratie/declaratie de mentiuni, se completeaza si se depune de 

pe teritoriul Romaniei prin unul 

, de regula cu ocazia 
declararii primului sediu permanent pe teritoriul Romaniei, iar declaratia de mentiuni se 

, la registratura organului fiscal 
competent ori la posta, prin scrisoare recomandata, la termenele stabilite de legislatia in 

organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul 

Inregistrarea fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara 

activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente 

Notificare privind modificarea sistemului anual de declarare si plata a 

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat 
ANAF privind modificarea 

nr. 1.994/2012 pentru aprobarea 
arului (012) „Notificare privind 

modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a 

Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de 
“ se utilizeaza de catre contribuabilii, platitori de 

impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si 
ata a impozitului pe profit, respectiv pentru renuntarea la aceasta optiune. 

Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de 
“ se depune la organul fiscal competent, pana la 

31 ianuarie, inclusiv, a anului fiscal pentru care se solicita aplicarea sistemului 
anual de declarare si plata a impozitului pe profit, respectiv a anului fiscal pentru care se 

, au optat pentru anul fiscal 
modificat depun la organul fiscal competent formularul 012 „Notificare privind 
modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit“ in 
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Au fost aduse modificari unor acte normative privind 

Principalele prevederi 

� Verificarea conditiilor de eligibilitate
de management pentru Programul operational sectorial «Cresterea competitivitatii 
economice»/Orgahismul intermediar (AM POS CCE/OI), inainte de acordarea ajutorului. 
AM POS CCE/OI vor asigura publicitate
dovedesc indeplinirea conditiilor de eligibilitate

� AM POS CCE este autoritatea responsabila de administrarea prezentei scheme si furnizor 
de ajutor de minimis, in calitate de autor
derularea acesteia si fiind raspunza

� Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schema, 
Ministerul Economiei AM POS CCE o cerere de finantare
solicitate in Ghidul solicitantului.

� Detalierea modalitatii de derulare a prezentei scheme
solicitantului, acesta fiind publicat pe site
http://amposcce.minind.ro.

Regulamentul de organizare si functionare a 

Principalele prevederi

� Conferinta nationala
filialelor Corpului, membrii Comisiei superioare de disciplina, ai comisiilor de disciplina ale 
filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, 
desemnati de adunarile generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 de membri 
inscrisi in Tabloul Corpului in vigoare la

� Conferinta nationala ordinara
Guvernului nr. 65/1
contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Au fost aduse modificari unor acte normative privind 

ajutorul de minimis 

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 2502/2013 al ministrului ECONOMIEI pentru 
modificarea unor acte privind ajutorul de minimis.

conditiilor de eligibilitate prevazute mai sus se realizeaza de catre Autoritatea 
de management pentru Programul operational sectorial «Cresterea competitivitatii 
economice»/Orgahismul intermediar (AM POS CCE/OI), inainte de acordarea ajutorului. 
AM POS CCE/OI vor asigura publicitatea, sub orice forma, a listei documentelor ce 
dovedesc indeplinirea conditiilor de eligibilitate si a altor conditii specifice.

este autoritatea responsabila de administrarea prezentei scheme si furnizor 
de ajutor de minimis, in calitate de autoritate de management, urmand sa asigure 
derularea acesteia si fiind raspunzator pentru buna ei desfasurare. 
Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schema, solicitantul va depune la 
Ministerul Economiei AM POS CCE o cerere de finantare, insotit

itate in Ghidul solicitantului. 
Detalierea modalitatii de derulare a prezentei scheme se regaseste in Ghidul 
solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul Ministerului Economiei, la ad
http://amposcce.minind.ro. 

Regulamentul de organizare si functionare a 

Corpului Expertilor Contabili 

In Monitorul Oficial nr. 39 din 17 ianuarie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 13/294/2013 a Corpului Expe
Contabililor Autorizati din Romania privind modificarea si 
completarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 
Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a 
expertilor contabili si contabililor nr. 1/1995. 

rincipalele prevederi 

Conferinta nationala este constituita din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor 
filialelor Corpului, membrii Comisiei superioare de disciplina, ai comisiilor de disciplina ale 
filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, 

emnati de adunarile generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 de membri 
inscrisi in Tabloul Corpului in vigoare la 31 decembrie a anului expirat.

Conferinta nationala ordinara are atributiile prevazute de art. 31 din Ordonanta 
Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a 
contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Au fost aduse modificari unor acte normative privind  

Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului ECONOMIEI pentru 

modificarea unor acte privind ajutorul de minimis. 

prevazute mai sus se realizeaza de catre Autoritatea 
de management pentru Programul operational sectorial «Cresterea competitivitatii 
economice»/Orgahismul intermediar (AM POS CCE/OI), inainte de acordarea ajutorului. 

a, sub orice forma, a listei documentelor ce 
si a altor conditii specifice. 

este autoritatea responsabila de administrarea prezentei scheme si furnizor 
itate de management, urmand sa asigure 

solicitantul va depune la 
, insotita de documentele 

se regaseste in Ghidul 
ul Ministerului Economiei, la adresa 

Regulamentul de organizare si functionare a  

In Monitorul Oficial nr. 39 din 17 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Corpului Expertilor Contabili si 

Contabililor Autorizati din Romania privind modificarea si 
completarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din 
Romania, aprobat prin Hotararea Conferintei nationale a 

este constituita din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor 
filialelor Corpului, membrii Comisiei superioare de disciplina, ai comisiilor de disciplina ale 
filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filiala a Corpului, 

emnati de adunarile generale conform normei de reprezentare de 1 la 100 de membri 
31 decembrie a anului expirat. 

are atributiile prevazute de art. 31 din Ordonanta 
994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a 

contabililor autorizati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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 BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

Principalele prevederi 

� Incepand cu perioada de aplicare 
platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 
dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 
an. 

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de 

Principalele prevederi

� Incepand cu perioada de aplicare 
penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 
nationala este de 10,25% pe an

Ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de

Principalele prevederi

� Incepand cu perioada de aplicare 
penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta sunt urmatoarele:

• 8,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;

• 8,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

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

 

BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 iauarie 2014 a fost publicata 
Criculara nr. 3/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 
dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei 
si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 
2013–23 ianuarie 2014. 

Incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 2013–23 ianuarie 2014
platita la rezervele minime obligatorii constituite in lei este de 0,55% pe an
dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de 

rezerve minime obligatorii 

 In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
Circulara nr. 4/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind rata 
dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime 
obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 
24 ianuarie–23 februarie 2014. 

rincipalele prevederi 

Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie–23 februarie 2014
penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

10,25% pe an. 

Ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de

 rezerve minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
Circulara nr. 5/2014 a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 
dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezer
obligatorii in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie
23 februarie 2014. 

prevederi 

Incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie–23 februarie 2014
penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta sunt urmatoarele:

pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;

pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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BNR a stabilit ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii 

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 iauarie 2014 a fost publicata 
a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

ite la rezervele minime obligatorii constituite in lei 
si in dolari SUA incepand cu perioada de aplicare 24 decembrie 

23 ianuarie 2014, rata dobanzii 
0,55% pe an, iar rata 

dobanzii platita la rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA este de 0,16% pe 

Rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de  

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Bancii Nationale a Romaniei privind rata 

dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime 
obligatorii in moneda nationala incepand cu perioada de aplicare 

februarie 2014, rata dobanzii 
penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite in moneda 

Ratele dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de 

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Bancii Nationale a Romaniei privind ratele 

dobanzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime 
obligatorii in valuta incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie–

23 februarie 2014, ratele dobanzilor 
penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in valuta sunt urmatoarele: 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro; 

pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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  Afla care sunt cele mai rec

Statutului profesiei de avocat

Principalele prevederi 

� La cererea avocatului, 
profesionala a acestuia, daca cercetarile intreprinse si propunerile inaintate de consiliul 
baroului din care face parte avoca

Activitatea de curator special

� Avocatul poate indeplini activitatea de curator special
activitatii judiciare, in indeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile si obligatiile 
reprezentatului legal.

� Dispozitiile art. 108–
functia de curator special.

� Fiecare barou organizeaza un Registru al avocatilor care pot fi desemnati de instantele 
judecatoresti, in conditiile legii, in calitate de curatori speciali, in care sunt inregistrat
avocatii care au consimtit sa indeplineasca activitatea de curator special. U.N.B.R. 
centralizeaza registrele barourilor si tine evidenta Registrului national al avocatilor care 
pot fi desemnati de instantele judecatoresti, in conditiile legii, in c
speciali. Dispozitiile art. 161 si 162 se aplica in mod corespunzator.

� Avocatului desemnat i se vor comunica de catre decan instiintarea de numire
copia incheierii prin care a fost numit curator special. Dispozitiile art. 153
aplica in mod corespunzator.

� Plata remuneratiei pentru activitatea de curatela
efectueaza numai prin barou. Sumele destinate platii remuneratiilor pentru activitatea de 
curatela, stabilite prin i
fiecare barou. Baroul va comunica instantei detaliile contului bancar aflat la dispozitia sa in 
vederea platii sumelor stabilite prin incheiere cu titlul de remuneratie a curatorului special.
Dispozitiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplica in mod corespunzator. Respectarea de catre 
barouri a destinatiei acestor fonduri este

� Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite
Lege si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii ior. In termen de cel 
mult 3 zile de la data intocmirii actelor prevazute la alin. (1), sub sanctiunea inopozabilitatii 
fata de terti, avocatul este obligat sa inregistreze opera
actelor intocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege in conformitate cu 
procedura prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de 
Consiliul U.N.B.R. 

� La constituirea formel
avocatii au dreptul sa stabileasca patrimoniul afectat exercitarii profesiei
legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea 
Registrului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor. Inscrierea 
efectuata in registru are efecte de opozabilitate fata de terti in conditiile prevazute de 
lege. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Afla care sunt cele mai recente modificari aduse 

Statutului profesiei de avocat 

In Monitorul Oficial nr. 33 din 16 ianuarie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 852/2013 a Uniunii Nationale a Barourilor din 
Romania privind modificarea si completarea Statutului profesiei de 
avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a 
Barourilor din Romania nr. 64/2011. 

 

La cererea avocatului, Comisia permanenta a U.N.B.R. are obligatia sa apere reputatia 
a acestuia, daca cercetarile intreprinse si propunerile inaintate de consiliul 

baroului din care face parte avocatul fundamenteaza acest demers. 

Activitatea de curator special 

atul poate indeplini activitatea de curator special, in conditiile legii. In cadrul 
activitatii judiciare, in indeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile si obligatiile 
reprezentatului legal. 

–119 se aplica in mod corespunzator si avocatului care indeplineste 
functia de curator special. 
Fiecare barou organizeaza un Registru al avocatilor care pot fi desemnati de instantele 

, in conditiile legii, in calitate de curatori speciali, in care sunt inregistrat
avocatii care au consimtit sa indeplineasca activitatea de curator special. U.N.B.R. 
centralizeaza registrele barourilor si tine evidenta Registrului national al avocatilor care 
pot fi desemnati de instantele judecatoresti, in conditiile legii, in c
speciali. Dispozitiile art. 161 si 162 se aplica in mod corespunzator. 
Avocatului desemnat i se vor comunica de catre decan instiintarea de numire
copia incheierii prin care a fost numit curator special. Dispozitiile art. 153
aplica in mod corespunzator. 
Plata remuneratiei pentru activitatea de curatela care se suporta din bugetul statului se 
efectueaza numai prin barou. Sumele destinate platii remuneratiilor pentru activitatea de 
curatela, stabilite prin incheierea instantei, se vireaza intr-un cont distinct deschis de 
fiecare barou. Baroul va comunica instantei detaliile contului bancar aflat la dispozitia sa in 
vederea platii sumelor stabilite prin incheiere cu titlul de remuneratie a curatorului special.
Dispozitiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplica in mod corespunzator. Respectarea de catre 
barouri a destinatiei acestor fonduri este supusa si controlului U.N.B.R.
Avocatul este obligat sa tina evidenta actelor intocmite conform art. 3 alin. (1) lit. c
Lege si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii ior. In termen de cel 
mult 3 zile de la data intocmirii actelor prevazute la alin. (1), sub sanctiunea inopozabilitatii 
fata de terti, avocatul este obligat sa inregistreze operatiunea in Registrul electronic al 
actelor intocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege in conformitate cu 
procedura prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de 

La constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum si ulterior acestui moment, 
avocatii au dreptul sa stabileasca patrimoniul afectat exercitarii profesiei
legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea 

strului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor. Inscrierea 
efectuata in registru are efecte de opozabilitate fata de terti in conditiile prevazute de 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

ente modificari aduse  

In Monitorul Oficial nr. 33 din 16 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Uniunii Nationale a Barourilor din 

Romania privind modificarea si completarea Statutului profesiei de 
avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a 

Comisia permanenta a U.N.B.R. are obligatia sa apere reputatia 
a acestuia, daca cercetarile intreprinse si propunerile inaintate de consiliul 

, in conditiile legii. In cadrul 
activitatii judiciare, in indeplinirea acestei sarcini, avocatul are toate drepturile si obligatiile 

corespunzator si avocatului care indeplineste 

Fiecare barou organizeaza un Registru al avocatilor care pot fi desemnati de instantele 
, in conditiile legii, in calitate de curatori speciali, in care sunt inregistrati toti 

avocatii care au consimtit sa indeplineasca activitatea de curator special. U.N.B.R. 
centralizeaza registrele barourilor si tine evidenta Registrului national al avocatilor care 
pot fi desemnati de instantele judecatoresti, in conditiile legii, in calitate de curatori 

Avocatului desemnat i se vor comunica de catre decan instiintarea de numire, precum si 
copia incheierii prin care a fost numit curator special. Dispozitiile art. 153 alin. (1) si (2) se 

care se suporta din bugetul statului se 
efectueaza numai prin barou. Sumele destinate platii remuneratiilor pentru activitatea de 

un cont distinct deschis de 
fiecare barou. Baroul va comunica instantei detaliile contului bancar aflat la dispozitia sa in 
vederea platii sumelor stabilite prin incheiere cu titlul de remuneratie a curatorului special. 
Dispozitiile art. 85 alin. (3) din Lege se aplica in mod corespunzator. Respectarea de catre 

supusa si controlului U.N.B.R. 
conform art. 3 alin. (1) lit. c) din 

Lege si sa le pastreze in arhiva sa profesionala, in ordinea intocmirii ior. In termen de cel 
mult 3 zile de la data intocmirii actelor prevazute la alin. (1), sub sanctiunea inopozabilitatii 

tiunea in Registrul electronic al 
actelor intocmite de avocat potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege in conformitate cu 
procedura prevazuta in Regulamentul de organizare si functionare a registrului, aprobat de 

or de exercitare a profesiei, precum si ulterior acestui moment, 
avocatii au dreptul sa stabileasca patrimoniul afectat exercitarii profesiei, in conditiile 
legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul U.N.B.R. cu privire la constituirea 

strului electronic al evidentei patrimoniului de afectatiune al avocatilor. Inscrierea 
efectuata in registru are efecte de opozabilitate fata de terti in conditiile prevazute de 
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Guvernul a aprobat instituirea Programului national „ROMANIA 100“

Principalele prevederi 

� Se aproba desfasurarea 
decembrie 2018, a 100 de ani de la crearea statului national, unitar, roman.

� Se constituie Comitetul 
desfasurarii actiunilor din cadrul Programului national
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

� Comitetul se intruneste lunar sau ori de cate ori este ne
comunicata membrilor cu 3 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea sedintei.

� Actiunile si manifestarile care se includ in 
de catre Comitet. 

Organizarea si functionarea A

Principalele prevederi

� Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei
publice centrale, cu personalitate juridica, infiintata potrivit art. 10 alin. (2) din 
de urgenta a Guvernului 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 s
completarile ulterioare, ca urmare a fuziunii prin contopire a Centrului National de 
Management pentru Societatea Informationala, a Centrului National „Romania Digitala“ 
si a Centrului National de Supercomputing, este finantata integral din venituri prop
afla in subordinea Ministerului pentru Societatea Informationala.

� Centrul National de Management pentru Societatea Informationala
continuare CNMSI, Centrul National „Romania Digitala“ este denumit in continuare CNRD 
si Centrul National de Supercomputing este denumit in continuare CNS.

� AADR preia patrimoniul fostelor centre nationale CNMSI, CNRD si CNS

� AADR are sediul in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2.

� AADR isi desfasoara activitatea in 

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

 

Guvernul a aprobat instituirea Programului national „ROMANIA 100“

In Monitorul Oficial nr. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicata 
H.G. nr. 24/2014 privind instituirea Programului national 
„ROMÂNIA 100“. 

Se aproba desfasurarea Programului national „ROMÂNIA 100“, pentru aniversarea, la 1 
decembrie 2018, a 100 de ani de la crearea statului national, unitar, roman.

Comitetul national pentru pregatirea, organizarea si coordonarea 
desfasurarii actiunilor din cadrul Programului national, avand componenta prevazuta in 
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  
Comitetul se intruneste lunar sau ori de cate ori este nevoie, la convocarea presedintelui, 
comunicata membrilor cu 3 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea sedintei.
Actiunile si manifestarile care se includ in Programul national „ROMÂNIA 100“

Organizarea si functionarea Agentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
H.G. nr. 1132/2013 privind organizarea si functionarea Agentiei 
pentru Agenda Digitala a Romaniei, precum si de modificare a 
Hotararii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si 
functionarea Ministerului pentru Societatea Informationala.

rincipalele prevederi 

Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei, organ de specialitate al administratiei 
publice centrale, cu personalitate juridica, infiintata potrivit art. 10 alin. (2) din 
de urgenta a Guvernului 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 s
completarile ulterioare, ca urmare a fuziunii prin contopire a Centrului National de 
Management pentru Societatea Informationala, a Centrului National „Romania Digitala“ 
si a Centrului National de Supercomputing, este finantata integral din venituri prop
afla in subordinea Ministerului pentru Societatea Informationala. 

Centrul National de Management pentru Societatea Informationala
continuare CNMSI, Centrul National „Romania Digitala“ este denumit in continuare CNRD 

ional de Supercomputing este denumit in continuare CNS.

AADR preia patrimoniul fostelor centre nationale CNMSI, CNRD si CNS

AADR are sediul in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2.

AADR isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in vigoare

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Guvernul a aprobat instituirea Programului national „ROMANIA 100“ 

r. 41 din 17 ianuarie 2014 a fost publicata 
privind instituirea Programului national 

pentru aniversarea, la 1 
decembrie 2018, a 100 de ani de la crearea statului national, unitar, roman. 

national pentru pregatirea, organizarea si coordonarea 
, avand componenta prevazuta in 

voie, la convocarea presedintelui, 
comunicata membrilor cu 3 zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea sedintei. 

Programul national „ROMÂNIA 100“ se stabilesc 

gentiei pentru Agenda Digitala a Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 32 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
privind organizarea si functionarea Agentiei 

pentru Agenda Digitala a Romaniei, precum si de modificare a 
Hotararii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea si 
functionarea Ministerului pentru Societatea Informationala. 

, organ de specialitate al administratiei 
publice centrale, cu personalitate juridica, infiintata potrivit art. 10 alin. (2) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului 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, ca urmare a fuziunii prin contopire a Centrului National de 
Management pentru Societatea Informationala, a Centrului National „Romania Digitala“ 
si a Centrului National de Supercomputing, este finantata integral din venituri proprii si se 

Centrul National de Management pentru Societatea Informationala este denumit in 
continuare CNMSI, Centrul National „Romania Digitala“ este denumit in continuare CNRD 

ional de Supercomputing este denumit in continuare CNS. 

AADR preia patrimoniul fostelor centre nationale CNMSI, CNRD si CNS, in conditiile legii. 

AADR are sediul in municipiul Bucuresti, Str. Italiana nr. 22, sectorul 2. 

conformitate cu legislatia in vigoare. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan

Principalele prevederi 

� Prezentele norme reglementeaza 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001
gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea identificarii cainilor cu 
stapan. 
Obiective generale 

� Prezentele norme stabilesc activitatile, atributiile, responsabilitatile, regulile si 
documentele referitoare la 
cu stapan, denumit in continuare RECS, pe intreg teritoriul Romaniei, prin inregis
utilizatorilor, identificatorilor si operatorilor RECS, identificarea individuala si inregistrarea 
fiecarui animal si a evenimentelor din viata lui, a proprietarului acestuia, inregistrarea 
informatiilor veterinare si scoaterea din evidenta in cazul

� Cainii circula pe teritoriul Romaniei numai identificati si inregistrati
prezentelor norme si insotiti de carnete de sanatate.

� Utilizatorii RECS implicati in activitatea de identificare si inregistrare a cainilor
garanteaza confidentialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter 
personal, in conformitate cu legislatia in vigoare.

� Utilizatorii, identificatorii si operatorii RECS se supun procedurilor de inregistrare la 
Colegiul Medicilor Veterinari
utilizare care confera drepturi de acces si inregistrare a evenimentelor in RECS.

Ministerul Educatiei a aprobat Programa pentru concursul de ocupare a 

posturilor didactice din invatamantul preuniversitar

Principalele prevederi

� Pentru profesia de educator
descriere: „Educatorul puericultor este persoana calificata a carei interventie se 
regaseste in sectorul serviciilor de crestere, ingrijire si educatie timpurie a copilul
sustinere a parintilor in consolidarea abilitatilor parentale. 

� Rolurile pe care educatorul
0 la 3 ani, participarea la educatia, sprijinirea relatiei parinte
a altor persoane implicate in cresterea si educatia copiilor, promovarea parteneriatelor 
sociale si educationale (
conduita, dezvoltarea profesionala continua.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan

In Monitorul Oficial nr. 31 din 15 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1/2014 al Autoritatii Nationale Sanitar V
Pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind 
identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan. 

Prezentele norme reglementeaza masurile necesare pentru aplicarea prevederilor 
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de 
gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea identificarii cainilor cu 

Prezentele norme stabilesc activitatile, atributiile, responsabilitatile, regulile si 
documentele referitoare la implementarea si operarea Registrului de evidenta a cainilor 

, denumit in continuare RECS, pe intreg teritoriul Romaniei, prin inregis
utilizatorilor, identificatorilor si operatorilor RECS, identificarea individuala si inregistrarea 
fiecarui animal si a evenimentelor din viata lui, a proprietarului acestuia, inregistrarea 
informatiilor veterinare si scoaterea din evidenta in cazul mortii. 
Cainii circula pe teritoriul Romaniei numai identificati si inregistrati 
prezentelor norme si insotiti de carnete de sanatate. 
Utilizatorii RECS implicati in activitatea de identificare si inregistrare a cainilor

onfidentialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter 
personal, in conformitate cu legislatia in vigoare. 
Utilizatorii, identificatorii si operatorii RECS se supun procedurilor de inregistrare la 
Colegiul Medicilor Veterinari, denumit in continuare CMV, in vederea obtinerii 

care confera drepturi de acces si inregistrare a evenimentelor in RECS.

Ministerul Educatiei a aprobat Programa pentru concursul de ocupare a 

rilor didactice din invatamantul preuniversitar

In Monitorul Oficial nr. 27 din 14 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 5453/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 
aprobarea Programei valabile pentru concursul de ocupare a 
posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in 
invatamantul preuniversitar, specialitatea postului educator
puericultor. 

rincipalele prevederi 

Pentru profesia de educator-puericultor, standardul ocupational (COR)
descriere: „Educatorul puericultor este persoana calificata a carei interventie se 
regaseste in sectorul serviciilor de crestere, ingrijire si educatie timpurie a copilul
sustinere a parintilor in consolidarea abilitatilor parentale.  

Rolurile pe care educatorul-puericultor si le asuma sunt multiple: ingrijirea copiilor de la 
0 la 3 ani, participarea la educatia, sprijinirea relatiei parinte-copil, consilierea parintilor si 
a altor persoane implicate in cresterea si educatia copiilor, promovarea parteneriatelor 
sociale si educationale (cresa/gradinita-familie-comunitate), oferirea unui model de 
conduita, dezvoltarea profesionala continua. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Identificarea si inregistrarea cainilor cu stapan 

In Monitorul Oficial nr. 31 din 15 ianuarie 2014 a fost publicat 
al Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare si 

Pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normelor privind 

masurile necesare pentru aplicarea prevederilor 
privind aprobarea programului de 

gestionare a cainilor fara stapan, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 
227/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea identificarii cainilor cu 

Prezentele norme stabilesc activitatile, atributiile, responsabilitatile, regulile si 
implementarea si operarea Registrului de evidenta a cainilor 

, denumit in continuare RECS, pe intreg teritoriul Romaniei, prin inregistrarea 
utilizatorilor, identificatorilor si operatorilor RECS, identificarea individuala si inregistrarea 
fiecarui animal si a evenimentelor din viata lui, a proprietarului acestuia, inregistrarea 

 potrivit prevederilor 

Utilizatorii RECS implicati in activitatea de identificare si inregistrare a cainilor 
onfidentialitatea tuturor datelor colectate, inclusiv a datelor cu caracter 

Utilizatorii, identificatorii si operatorii RECS se supun procedurilor de inregistrare la 
in continuare CMV, in vederea obtinerii licentei de 

care confera drepturi de acces si inregistrare a evenimentelor in RECS. 

Ministerul Educatiei a aprobat Programa pentru concursul de ocupare a 

rilor didactice din invatamantul preuniversitar 

In Monitorul Oficial nr. 27 din 14 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Educatiei Nationale privind 

i valabile pentru concursul de ocupare a 
posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in 
invatamantul preuniversitar, specialitatea postului educator-

standardul ocupational (COR) face urmatoarea 
descriere: „Educatorul puericultor este persoana calificata a carei interventie se 
regaseste in sectorul serviciilor de crestere, ingrijire si educatie timpurie a copilului si de 

sunt multiple: ingrijirea copiilor de la 
copil, consilierea parintilor si 

a altor persoane implicate in cresterea si educatia copiilor, promovarea parteneriatelor 
comunitate), oferirea unui model de 
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Cadrul general pentru organizarea si desfasurarea admiterii in 

de studii universitare de licenta

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin stabileste 
ciclurile de studii universitare de licenta
2014–2015 si introduce toate mecanismele astfel incat fiecare institutie de invatamant 
superior sa elaboreze si sa aplice propriul regulament de organizare a admi
programele de studii oferite, in concordanta cu misiunea proprie si strategia institutionala 
si in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca.

� Asigurarea unui cadrul general
educational privind stimularea excelentei institutiilor de invatamant superior si a 
programelor de studii.

� In baza autonomiei universitare
invatamant superior organizeaza concurs de admitere 
studii universitare in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv 
artistice sau sportive. 

Supravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare

Principalele prevederi

� Orice societate de asigurare/reasigurare
asigurare, un holding financiar mixt sau o societate de asigurare/reasigurare dintr
tert face obiectul unei 
si 9. 

� In cazul in care un hold
prevederi ale Legii nr. 32/2000
asigurarilor, ale prezentelor norme si ale 
suplimentara a institutiil
societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a 
investitiilor dintr-un conglomerat financiar
in functie de riscuri, ASF
poate aplica respectivului holding financiar mixt numai dispozitiile prevazute in 
98/2006. 

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

 

Cadrul general pentru organizarea si desfasurarea admiterii in 

de studii universitare de licenta 

In Monitorul Oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 5734/2013 al ministrului Educatiei Nationale privind 
cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile 
de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru 
anul universitar 2014–2015. 

Prezentul ordin stabileste cadrul general pentru organizarea si desfasurarea admiterii in 
ciclurile de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru 

si introduce toate mecanismele astfel incat fiecare institutie de invatamant 
superior sa elaboreze si sa aplice propriul regulament de organizare a admi
programele de studii oferite, in concordanta cu misiunea proprie si strategia institutionala 
si in concordanta cu cerintele pietei fortei de munca. 

Asigurarea unui cadrul general flexibil si eficient are drept scop atingerea obiectivului 
al privind stimularea excelentei institutiilor de invatamant superior si a 

programelor de studii. 

autonomiei universitare si cu conditia asumarii raspunderii publice
invatamant superior organizeaza concurs de admitere pentru fiecar
studii universitare in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv 

 

upravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare

In Monitorul Oficial nr. 27 din 14 ianuarie 2014 a fost publicata 
Norma nr. 18/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara 
pentru modificarea si completarea Normelor privind 
supravegherea suplimentara a societatilor de 
asigurare/reasigurare care fac parte dintr
asigurare/reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul pr
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2008.

rincipalele prevederi 

societate de asigurare/reasigurare a carei societate-mama este un holding de 
asigurare, un holding financiar mixt sau o societate de asigurare/reasigurare dintr
tert face obiectul unei supravegheri suplimentare in conformitate cu prevederile art. 5, 7 

holding financiar mixt face obiectul unor dispozitii echivalente cu 
prevederi ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare 

, ale prezentelor norme si ale O.U.G. nr. 98/2006 privind supravegherea 
suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a 
societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a 

un conglomerat financiar, in special in ceea ce priveste supravegherea 
ASF, dupa consultarea celorlalte autoritati competente implicate, 

poate aplica respectivului holding financiar mixt numai dispozitiile prevazute in 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Cadrul general pentru organizarea si desfasurarea admiterii in ciclurile 

In Monitorul Oficial nr. 28 din 14 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Educatiei Nationale privind 

cadrul general de organizare si desfasurare a admiterii in ciclurile 
de studii universitare de licenta, de master si de doctorat pentru 

cadrul general pentru organizarea si desfasurarea admiterii in 
, de master si de doctorat pentru anul universitar 

si introduce toate mecanismele astfel incat fiecare institutie de invatamant 
superior sa elaboreze si sa aplice propriul regulament de organizare a admiterii in 
programele de studii oferite, in concordanta cu misiunea proprie si strategia institutionala 

flexibil si eficient are drept scop atingerea obiectivului 
al privind stimularea excelentei institutiilor de invatamant superior si a 

si cu conditia asumarii raspunderii publice, institutiile de 
pentru fiecare program si ciclu de 

studii universitare in vederea testarii cunostintelor si a capacitatilor cognitive, respectiv 

upravegherea suplimentara a societatilor de asigurare/reasigurare 

In Monitorul Oficial nr. 27 din 14 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Autoritatii de Supraveghere Financiara 

pentru modificarea si completarea Normelor privind 
supravegherea suplimentara a societatilor de 
asigurare/reasigurare care fac parte dintr-un grup de 
asigurare/reasigurare, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui 
Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 9/2008. 

mama este un holding de 
asigurare, un holding financiar mixt sau o societate de asigurare/reasigurare dintr-un stat 

cu prevederile art. 5, 7 

ing financiar mixt face obiectul unor dispozitii echivalente cu 
 si supravegherea 

nr. 98/2006 privind supravegherea 
or de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a 

societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a 
, in special in ceea ce priveste supravegherea 

, dupa consultarea celorlalte autoritati competente implicate, 
poate aplica respectivului holding financiar mixt numai dispozitiile prevazute in O.U.G. nr. 
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Schimbul transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile 

Principalele prevederi 

� Legea are drept scop 
competente din Romania si cele din celelalte state membre sau din statele participante
privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, 
incalcarea a fost savarsita cu un vehicul inmatriculat intr
participant, altul decat statul in care a fost savarsita fapta, precum si facilitarea executarii 
de catre autoritatile romane a sanctiunilor aplicate pentru inc
Romaniei cu vehicule inmatriculate in alte state membre si in statele participante.

� In vederea realizarii scopului prevazut, prezenta lege stabileste:

• autoritatea publica romana prin intermediul careia se va asigura schimbul 
transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care 
afecteaza siguranta rutiera, in calitate de 

• modalitatea de efectuare a 
automatizate
detinatorilor acestora;

• modalitatea de informare, de catre autoritatile romane competente, a 
proprietarului, detinatorului vehiculului sau a persoanei identificate in alt mod, cu 
privire la incalcarea, pe terit
afecteaza siguranta rutiera, daca aceasta incalcare este savarsita cu un vehicul 
inmatriculat intr

• regimul juridic al incalcarilor normelor de circulatie
rutiera ce au fost savarsite pe teritoriul Romaniei.

� Prezenta lege nu aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si normelor de drept internat
judiciare in materie penala.

� Prezenta lege se aplica in relatia cu un stat tert in baza si in conditiile acordului incheiat de 
statul tert cu Uniunea Europeana in vederea participarii la 
inmatricularea vehiculelor 
Consiliului din 25 octombrie 2011, de la momentul intrarii in vigoare a acestui acord.

� Schimbul transfrontalier de informatii intre statele membre
membre si statele part
nationale de contact ale acestor state la urmatoarele date privind inmatricularea 
vehiculelor aflate in sistemele de evidenta apartinand altor state memb
participante: 

• date privind vehiculele

• date privind proprietarii sau detinatorii vehiculelor
� Potrivit prezentei legi, 

de circulatie care afecteaza siguranta rutiera presup
cautare automatizata realizata prin intermediul 
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transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile 

normelor de circulatie 

In Monitorul Oficial nr. 31 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
Legea nr. 5/2014 privind unele masuri pentru facilitarea 
schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile 
normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru 
facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari.

 

are drept scop facilitarea schimbului transfrontalier de informatii intre autoritatile 
competente din Romania si cele din celelalte state membre sau din statele participante
privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, 
incalcarea a fost savarsita cu un vehicul inmatriculat intr-un stat membru sau stat 
participant, altul decat statul in care a fost savarsita fapta, precum si facilitarea executarii 
de catre autoritatile romane a sanctiunilor aplicate pentru incalcari savarsite pe teritoriul 
Romaniei cu vehicule inmatriculate in alte state membre si in statele participante.
In vederea realizarii scopului prevazut, prezenta lege stabileste: 

autoritatea publica romana prin intermediul careia se va asigura schimbul 
transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care 
afecteaza siguranta rutiera, in calitate de punct national de contact

modalitatea de efectuare a schimbului de informatii prin utilizarea cautarii 
automatizate a datelor de inmatriculare a vehiculelor si proprietarilor sau 
detinatorilor acestora; 

modalitatea de informare, de catre autoritatile romane competente, a 
proprietarului, detinatorului vehiculului sau a persoanei identificate in alt mod, cu 

la incalcarea, pe teritoriul Romaniei, a normelor de circulatie
afecteaza siguranta rutiera, daca aceasta incalcare este savarsita cu un vehicul 
inmatriculat intr-un alt stat membru; 

regimul juridic al incalcarilor normelor de circulatie care afecteaza siguranta 
au fost savarsite pe teritoriul Romaniei. 

Prezenta lege nu aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, si normelor de drept international si european relevante in domeniul cooperarii 
judiciare in materie penala. 
Prezenta lege se aplica in relatia cu un stat tert in baza si in conditiile acordului incheiat de 
statul tert cu Uniunea Europeana in vederea participarii la schimbul de date p
inmatricularea vehiculelor potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 25 octombrie 2011, de la momentul intrarii in vigoare a acestui acord.
Schimbul transfrontalier de informatii intre statele membre, precum si int
membre si statele participante, in cazul incalcarilor, se realizeaza prin accesul punctelor 
nationale de contact ale acestor state la urmatoarele date privind inmatricularea 
vehiculelor aflate in sistemele de evidenta apartinand altor state memb

date privind vehiculele; 

date privind proprietarii sau detinatorii vehiculelor. 
Potrivit prezentei legi, schimbul transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor 

care afecteaza siguranta rutiera presupune accesul si obtinerea datelor, prin 
cautare automatizata realizata prin intermediul platformei informatice 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile 

In Monitorul Oficial nr. 31 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
privind unele masuri pentru facilitarea 

schimbului transfrontalier de informatii referitoare la incalcarile 
normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera si pentru 
facilitarea executarii sanctiunilor aplicate acestor incalcari. 

facilitarea schimbului transfrontalier de informatii intre autoritatile 
competente din Romania si cele din celelalte state membre sau din statele participante, 
privind incalcarile normelor de circulatie care afecteaza siguranta rutiera, atunci cand 

un stat membru sau stat 
participant, altul decat statul in care a fost savarsita fapta, precum si facilitarea executarii 

alcari savarsite pe teritoriul 
Romaniei cu vehicule inmatriculate in alte state membre si in statele participante. 

autoritatea publica romana prin intermediul careia se va asigura schimbul 
transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor de circulatie care 

punct national de contact; 

schimbului de informatii prin utilizarea cautarii 
triculare a vehiculelor si proprietarilor sau 

modalitatea de informare, de catre autoritatile romane competente, a 
proprietarului, detinatorului vehiculului sau a persoanei identificate in alt mod, cu 

oriul Romaniei, a normelor de circulatie care 
afecteaza siguranta rutiera, daca aceasta incalcare este savarsita cu un vehicul 

care afecteaza siguranta 

Prezenta lege nu aduce atingere dispozitiilor Legii nr. 302/2004 privind cooperarea 
judiciara internationala in materie penala, republicata, cu modificarile si completarile 

ional si european relevante in domeniul cooperarii 

Prezenta lege se aplica in relatia cu un stat tert in baza si in conditiile acordului incheiat de 
schimbul de date privind 

potrivit Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European si a 
Consiliului din 25 octombrie 2011, de la momentul intrarii in vigoare a acestui acord. 

, precum si intre statele 
se realizeaza prin accesul punctelor 

nationale de contact ale acestor state la urmatoarele date privind inmatricularea 
vehiculelor aflate in sistemele de evidenta apartinand altor state membre sau statelor 

schimbul transfrontalier de informatii privind incalcarile normelor 
une accesul si obtinerea datelor, prin 

platformei informatice EUCARIS. 
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Principalele prevederi

� Prin Incheierea din 20 martie 2013, pronun
Calarasi – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu 
a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

� In motivarea exceptiei de 
prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale sub aspectul 
judecatoresti de la efectuarea controlului asupra masurilor dispuse de organele de 
jurisdictie ale partidului politic
cu atat mai mult cu cat aceasta sanctiune are ca efect incetarea mandatului de consilier 
local. 

� Curtea retine ca, analizand anterior exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi p
legale, a respins-o ca neintemeiata
legitimate sa exercite functia de infaptuire a justitiei in ceea ce priveste actele de incalcare a 
disciplinei interne din cadrul partidelor politice, deoarece 
reglementata prin norme juridice de drept comun, ci prin norme de deontologie proprii; 
instantele judecatoresti nu au competenta de a cenzura hotararile organelor de asa
„jurisdictie interna a partidelor“, hotarari car
verificarii indeplinirii conditiilor cerute pentru constituirea legala a partidelor politice, 
instanta de judecata va aprecia daca procedurile statutare privind aplicarea sanctiunilor 
asigura petentului nemultumit 
si eficient cauza. 

� Curtea constata ca reglementarea dedusa controlului de constitutionalitate incalca 
dispozitiile art. 21, potrivit carora nicio lege nu poate ingradi exercitarea dreptului o
persoane de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si a intereselor sale 
legitime, deoarece, potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, cererea membrului de 
partid caruia i s-a aplicat sanctiunea excluderii din parti
examinata in mod efectiv de un judecator impartial si independent. Asadar, in aceasta 
materie, liberul acces la justitie este nu doar limitat, ci complet anihilat.

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de nec
Dumitru Voicu in Dosarul nr. 359/116/2013 al Tribunalului Calarasi 
ca prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt 
neconstitutionale. 

� In cadrul opiniei separate a 

� In dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013
ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor 
politice nr. 14/2003 ar fi trebuit re

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a 

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

 

rincipalele prevederi 

Prin Incheierea din 20 martie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 359/116/2013, Tribunalul 
Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate 

a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003. 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine, in esenta, ca 
prevederile de lege criticate sunt neconstitutionale sub aspectul excluderii instantelor 
judecatoresti de la efectuarea controlului asupra masurilor dispuse de organele de 

ului politic in ceea ce priveste pierderea calitatii de membru al acestuia, 
cu atat mai mult cu cat aceasta sanctiune are ca efect incetarea mandatului de consilier 

Curtea retine ca, analizand anterior exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi p
o ca neintemeiata, cu motivarea ca: instantele judecatoresti nu sunt 

legitimate sa exercite functia de infaptuire a justitiei in ceea ce priveste actele de incalcare a 
disciplinei interne din cadrul partidelor politice, deoarece raspunderea in materie nu este 
reglementata prin norme juridice de drept comun, ci prin norme de deontologie proprii; 
instantele judecatoresti nu au competenta de a cenzura hotararile organelor de asa
„jurisdictie interna a partidelor“, hotarari care au caracter de acte politice; in cadrul 
verificarii indeplinirii conditiilor cerute pentru constituirea legala a partidelor politice, 
instanta de judecata va aprecia daca procedurile statutare privind aplicarea sanctiunilor 
asigura petentului nemultumit de o decizie a partidului dreptul de a-si sustine in mod efectiv 

Curtea constata ca reglementarea dedusa controlului de constitutionalitate incalca 
potrivit carora nicio lege nu poate ingradi exercitarea dreptului o

persoane de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si a intereselor sale 
legitime, deoarece, potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, cererea membrului de 

a aplicat sanctiunea excluderii din partid nu poate ajunge niciodata sa fie 
examinata in mod efectiv de un judecator impartial si independent. Asadar, in aceasta 
materie, liberul acces la justitie este nu doar limitat, ci complet anihilat. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate
Dumitru Voicu in Dosarul nr. 359/116/2013 al Tribunalului Calarasi – Sectia civila si constata 

prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt 

opiniei separate a judecatorului Valer Dorneanu se arata: 

dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013
exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor 

politice nr. 14/2003 ar fi trebuit respinsa ca neintemeiata. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a 

Legii partidelor politice 

In Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013 a Curtii Constitutionale
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 
16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003.
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tata in Dosarul nr. 359/116/2013, Tribunalul 
exceptia de neconstitutionalitate 

 

autorul acesteia sustine, in esenta, ca 
excluderii instantelor 

judecatoresti de la efectuarea controlului asupra masurilor dispuse de organele de 
in ceea ce priveste pierderea calitatii de membru al acestuia, 

cu atat mai mult cu cat aceasta sanctiune are ca efect incetarea mandatului de consilier 

Curtea retine ca, analizand anterior exceptia de neconstitutionalitate a acelorasi prevederi 
, cu motivarea ca: instantele judecatoresti nu sunt 

legitimate sa exercite functia de infaptuire a justitiei in ceea ce priveste actele de incalcare a 
raspunderea in materie nu este 

reglementata prin norme juridice de drept comun, ci prin norme de deontologie proprii; 
instantele judecatoresti nu au competenta de a cenzura hotararile organelor de asa-numita 

e au caracter de acte politice; in cadrul 
verificarii indeplinirii conditiilor cerute pentru constituirea legala a partidelor politice, 
instanta de judecata va aprecia daca procedurile statutare privind aplicarea sanctiunilor 

si sustine in mod efectiv 

Curtea constata ca reglementarea dedusa controlului de constitutionalitate incalca 
potrivit carora nicio lege nu poate ingradi exercitarea dreptului oricarei 

persoane de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor, libertatilor si a intereselor sale 
legitime, deoarece, potrivit art. 16 alin. (3) din Legea nr. 14/2003, cererea membrului de 

d nu poate ajunge niciodata sa fie 
examinata in mod efectiv de un judecator impartial si independent. Asadar, in aceasta 

 

onstitutionalitate ridicata de 
Sectia civila si constata 

prevederile art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 sunt 

dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013, consideram 
exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a  

In Monitorul Oficial nr. 23 din 13 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 530 din 12 decembrie 2013 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 
16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003. 
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CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

art. 659 alin. (3) din Codul de procedura civila

Principalele prevederi 

� Prin Adresa nr. 1.705 din 7 mai 2013, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 
32 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Avocatul 
Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu solu
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedura civila

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate
sunt contrare prevederilor constitutionale, intrucat 
reiese din lectura dispozitiilor constitutionale si interpretarea data de Curtea Constitutionala 
acelorasi dispozitii. 

� In opinia Avocatului Poporului
realizeaza indeosebi prin rolul pe care procurorul il exercita in procesul penal.

� Or, solutia legislativa instituita de noul Cod de proced
constitutionale ale rolului Ministerului Public in activitatea judiciara
procurorului atributii in domeniul executarii silite, prin efectuarea, la cererea executorului 
judecatoresc, a unor demersuri in 
vederea identificarii entitatilor publice sau private la care debitorul are deschise conturi sau 
depozite bancare, plasamente de valori mobiliare, este actionar ori asociat sau, dupa caz, det
titluri de stat, bonuri de tezaur si alte titluri de valoare susceptibile de urmarire silita.

� Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca 
corespunde rolului pe care Ministerul Public trebuie sa
judecatoresti civile. In opinia sa, stabilirea unor demersuri in faza executarii silite in sarcina 
Ministerului Public trebuie realizata in limitele impuse de Legea fundamentala, de jurisprudenta 
Curtii Constitutionale si de cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului.

� Avocatul Poporului solicita sa se constate ca prevederile art. 659 alin. (3) din Codul de procedura 
civila sunt constitutionale 
doar in cazurile in care acesta apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept ori a 
drepturilor si libertatilor cetatenilor si numai dupa epuizarea de catre executorul judecatoresc a 
tuturor mijloacelor juridice prevazute de lege, in vederea pun
executorii. 

� Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost 
comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a
punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

� Guvernul considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale
obligat sa asigure, prin agentii sai, executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti 
si a altor titluri executorii, rolul acestuia in executarea silita fiind stabilit prin art. 626 din Codul de 
procedura civila. 

� Astfel, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de 
Avocatul Poporului si constata ca dispozitiile art.
neconstitutionale. 
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CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

art. 659 alin. (3) din Codul de procedura civila

In Monitorul Oficial nr. 30 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 473 din 21 noiembrie 2013 a Curtii Constitutionale
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 
659 alin. (3) din Codul de procedura civila. 

Prin Adresa nr. 1.705 din 7 mai 2013, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 
32 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Avocatul 
Poporului a sesizat direct Curtea Constitutionala cu solutionarea 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedura civila

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorul acesteia arata ca normele legale criticate 
sunt contrare prevederilor constitutionale, intrucat contravin rolului Ministerului Public, asa cum 
reiese din lectura dispozitiilor constitutionale si interpretarea data de Curtea Constitutionala 

opinia Avocatului Poporului, apararea intereselor generale ale societatii si a ordinii de drept se 
realizeaza indeosebi prin rolul pe care procurorul il exercita in procesul penal.

solutia legislativa instituita de noul Cod de procedura civila depaseste limitele 
constitutionale ale rolului Ministerului Public in activitatea judiciara, transferand in sarcina 
procurorului atributii in domeniul executarii silite, prin efectuarea, la cererea executorului 
judecatoresc, a unor demersuri in scopul aflarii informatiilor necesare executarii, in special, in 
vederea identificarii entitatilor publice sau private la care debitorul are deschise conturi sau 
depozite bancare, plasamente de valori mobiliare, este actionar ori asociat sau, dupa caz, det
titluri de stat, bonuri de tezaur si alte titluri de valoare susceptibile de urmarire silita.

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate considera ca interventia procurorului in acest context 
corespunde rolului pe care Ministerul Public trebuie sa-l aiba in materia executarii hotararilor 

. In opinia sa, stabilirea unor demersuri in faza executarii silite in sarcina 
Ministerului Public trebuie realizata in limitele impuse de Legea fundamentala, de jurisprudenta 

si de cea a Curtii Europene a Drepturilor Omului. 

Avocatul Poporului solicita sa se constate ca prevederile art. 659 alin. (3) din Codul de procedura 
 in masura in care permit interventia procurorului in faza executarii silite 

ar in cazurile in care acesta apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept ori a 
drepturilor si libertatilor cetatenilor si numai dupa epuizarea de catre executorul judecatoresc a 
tuturor mijloacelor juridice prevazute de lege, in vederea punerii in executare a titlurilor 

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost 
comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a

supra exceptiei de neconstitutionalitate. 

Guvernul considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arata ca statul este 
obligat sa asigure, prin agentii sai, executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti 

luri executorii, rolul acestuia in executarea silita fiind stabilit prin art. 626 din Codul de 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de 
Avocatul Poporului si constata ca dispozitiile art. 659 alin. (3) din Codul de procedura civila sunt 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor  

art. 659 alin. (3) din Codul de procedura civila 

In Monitorul Oficial nr. 30 din 15 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 473 din 21 noiembrie 2013 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

Prin Adresa nr. 1.705 din 7 mai 2013, in temeiul art. 146 lit. d) teza a doua din Constitutie si al art. 
32 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, Avocatul 

tionarea exceptiei de 
neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 659 alin. (3) din Codul de procedura civila. 

, autorul acesteia arata ca normele legale criticate 
contravin rolului Ministerului Public, asa cum 

reiese din lectura dispozitiilor constitutionale si interpretarea data de Curtea Constitutionala 

, apararea intereselor generale ale societatii si a ordinii de drept se 
realizeaza indeosebi prin rolul pe care procurorul il exercita in procesul penal. 

ura civila depaseste limitele 
, transferand in sarcina 

procurorului atributii in domeniul executarii silite, prin efectuarea, la cererea executorului 
scopul aflarii informatiilor necesare executarii, in special, in 

vederea identificarii entitatilor publice sau private la care debitorul are deschise conturi sau 
depozite bancare, plasamente de valori mobiliare, este actionar ori asociat sau, dupa caz, detine 
titluri de stat, bonuri de tezaur si alte titluri de valoare susceptibile de urmarire silita. 

interventia procurorului in acest context 
ba in materia executarii hotararilor 

. In opinia sa, stabilirea unor demersuri in faza executarii silite in sarcina 
Ministerului Public trebuie realizata in limitele impuse de Legea fundamentala, de jurisprudenta 

Avocatul Poporului solicita sa se constate ca prevederile art. 659 alin. (3) din Codul de procedura 
in masura in care permit interventia procurorului in faza executarii silite 

ar in cazurile in care acesta apreciaza ca este necesar pentru apararea ordinii de drept ori a 
drepturilor si libertatilor cetatenilor si numai dupa epuizarea de catre executorul judecatoresc a 

erii in executare a titlurilor 

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 33 din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost 
comunicat presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima 

. Se arata ca statul este 
obligat sa asigure, prin agentii sai, executarea in mod prompt si efectiv a hotararilor judecatoresti 

luri executorii, rolul acestuia in executarea silita fiind stabilit prin art. 626 din Codul de 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de 
659 alin. (3) din Codul de procedura civila sunt 
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  RIL admis. Fapta persoanei fizice care detine in afara antrepozitului 

fiscal produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda

Principalele prevederi 

� Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 
Curte de Casatie si Justitie s
unitar cu privire la „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului 
fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat),
accizabile nemarcate si care provin din contrabanda“.

Examenul jurisprudential 

� Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu 
privire la interpretarea si apli
Codul vamal, respectiv incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara 
antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele pr
lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda, a fost relevata o practica 
neunitara. 

� Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si J
sustinut recursul in interesul legii invederand ca examenul jurisprudentei penale actuale a 
evidentiat mai multe orientari cu privire la acest aspecte si, prin urmare, caracterul neunitar al 
practicii judiciare: 

� Intr-o orientare, instantele au 

• infractiunile prevazute de art. 270 alin. (3) din Codul vamal si art. 2961alin. (1) lit. l) din 
Codul fiscal; 

• art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea

• art. 270 alin. (3) din Codul vamal,art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) 
a) din Legea nr. 241/2005.

� Intr-o alta orientare, instantele au retinut o singura infractiune, dupa cum urmeaza:

• art. 270 alin. (3) din C

• art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul 

• art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea recursului in interesul legii
Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacau si, in c

� Fapta de a detine in afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcarii, fara a fi 
marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limitele prevazute de lege, 
cunoscand ca acestea provin din contrabanda
(3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei.

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

 

RIL admis. Fapta persoanei fizice care detine in afara antrepozitului 

fiscal produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda

In Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 17 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si 
Justitie - Completul Competent sa Judece Recursul in Interesul 
Legii. 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 
Casatie si Justitie s-a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere 

unitar cu privire la „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului 
fiscal (desi nu are calitate de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de lege, produse 
accizabile nemarcate si care provin din contrabanda“. 

 

Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu 
privire la interpretarea si aplicarea art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 270 alin. (3) din 
Codul vamal, respectiv incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara 
antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele pr
lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda, a fost relevata o practica 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si J
sustinut recursul in interesul legii invederand ca examenul jurisprudentei penale actuale a 
evidentiat mai multe orientari cu privire la acest aspecte si, prin urmare, caracterul neunitar al 

, instantele au retinut un concurs de infractiuni in structura caruia au intrat:

infractiunile prevazute de art. 270 alin. (3) din Codul vamal si art. 2961alin. (1) lit. l) din 

art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea

art. 270 alin. (3) din Codul vamal,art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) 
a) din Legea nr. 241/2005. 

, instantele au retinut o singura infractiune, dupa cum urmeaza:

art. 270 alin. (3) din Codul vamal; 

art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal; 

art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005. 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea recursului in interesul legii
Colegiul de conducere al Curtii de Apel Bacau si, in consecinta, stabileste ca:

Fapta de a detine in afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcarii, fara a fi 
marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limitele prevazute de lege, 
cunoscand ca acestea provin din contrabanda, constituie infractiunea prevazuta in art. 270 alin. 
(3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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RIL admis. Fapta persoanei fizice care detine in afara antrepozitului 

fiscal produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda 

In Monitorul Oficial nr. 35 din 16 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 17 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si 

Completul Competent sa Judece Recursul in Interesul 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 
a aratat ca in practica judiciara nationala nu exista un punct de vedere 

unitar cu privire la „incadrarea juridica a faptei persoanei fizice, care detine in afara antrepozitului 
peste limitele prevazute de lege, produse 

Prin recursul in interesul legii se arata ca, in urma verificarii jurisprudentei la nivel national cu 
carea art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 270 alin. (3) din 

Codul vamal, respectiv incadrarea juridica a faptei persoanei fizice care detine in afara 
antrepozitului fiscal (desi nu are calitatea de antrepozitar autorizat), peste limitele prevazute de 
lege, produse accizabile nemarcate si care provin din contrabanda, a fost relevata o practica 

Reprezentantul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a 
sustinut recursul in interesul legii invederand ca examenul jurisprudentei penale actuale a 
evidentiat mai multe orientari cu privire la acest aspecte si, prin urmare, caracterul neunitar al 

retinut un concurs de infractiuni in structura caruia au intrat: 

infractiunile prevazute de art. 270 alin. (3) din Codul vamal si art. 2961alin. (1) lit. l) din 

art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005; 

art. 270 alin. (3) din Codul vamal,art. 2961alin. (1) lit. l) din Codul fiscal si art. 9 alin. (1) lit. 

, instantele au retinut o singura infractiune, dupa cum urmeaza: 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de 
onsecinta, stabileste ca: 

Fapta de a detine in afara antrepozitului fiscal produse accizabile supuse marcarii, fara a fi 
marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, peste limitele prevazute de lege, 

, constituie infractiunea prevazuta in art. 270 alin. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Principalele prevederi 

� Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 
Curte de Casatie si Justitie s
interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 
a personalului platit din fonduri publice, raportate la art. 25 din Legea
salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru 
anul 2010 personalului din sectorul bugetar.

Examenul jurisprudential 

� Practica judiciara neunitara ce a generat sesizarea inaltei Curti de Casatie si Justitie cu pr
recurs in interesul legii s-a conturat in modul de interpretare a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 
285/2010 privind acordarea pentru anul 2011 a premiului pentru anul 2010, reglementat de art. 
25 din Legeacadru nr. 330/2009, in conditiile abrogar

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti

� Intr-o prima opinie (majoritara)
astfel ca nu mai exista suport legislativ in acordarea premiului. In aceste c
pot prevala de existenta unui bun, ca drept castigat, respectiv de o creanta certa, lichida si 
exigibila, de care ar fi fost lipsiti, pentru a invoca incalcarea dreptului de proprietate garantat de 
art. 1 din Protocolul aditional
drept, pronuntandu-se asupra legalitatii unei masuri dispuse printr
ca instantele sa depaseasca atributele puterii judecatoresti, doar legiuitorul putand sa st
drepturile salariate suplimentare, conditiile de acordare si cuantumul acestora.

� Intr-o a doua opinie (minoritara)
detin un bun in sensul art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la 
omului, intrucat au o creanta certa, lichida si exigibila si, constatandu
nefiind inclus in majorarile salariate, reclamantii au fost privati de un bun.

� Inalta Curte de Casatie si Justitie a 
procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

� Stabileste ca, in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind 
salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, premiul pentru anul 2010, 
prevazut de art. 25 din Legea
din fonduri publice, a fost inclus in majorarile salariale stab
dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, nemaiputand fi acordat in forma supusa vechii 
reglementari. 

RIL admis. Salarizarea in anul 2011 a personalului platit 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 
Curte de Casatie si Justitie s-a aratat ca nu exista un punct de vedere unitar cu privire la 
interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 
a personalului platit din fonduri publice, raportate la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind 

unitara a personalului platit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru 
anul 2010 personalului din sectorul bugetar. 

Practica judiciara neunitara ce a generat sesizarea inaltei Curti de Casatie si Justitie cu pr
a conturat in modul de interpretare a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 

285/2010 privind acordarea pentru anul 2011 a premiului pentru anul 2010, reglementat de art. 
25 din Legeacadru nr. 330/2009, in conditiile abrogarii acestui din urma articol.

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

o prima opinie (majoritara) s-a retinut ca art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 a fost abrogat, 
astfel ca nu mai exista suport legislativ in acordarea premiului. In aceste conditii, reclamantii nu se 
pot prevala de existenta unui bun, ca drept castigat, respectiv de o creanta certa, lichida si 
exigibila, de care ar fi fost lipsiti, pentru a invoca incalcarea dreptului de proprietate garantat de 
art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului. A acorda acest 

se asupra legalitatii unei masuri dispuse printr-un act normativ, ar presupune 
ca instantele sa depaseasca atributele puterii judecatoresti, doar legiuitorul putand sa st
drepturile salariate suplimentare, conditiile de acordare si cuantumul acestora.

o a doua opinie (minoritara), instantele au admis aceste actiuni, cu motivarea ca reclamantii 
detin un bun in sensul art. 1 din Protocolul aditional nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor 
omului, intrucat au o creanta certa, lichida si exigibila si, constatandu-se ca premiul nu s
nefiind inclus in majorarile salariate, reclamantii au fost privati de un bun. 

Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis admiterea recursului in interesul legii
procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta:

in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind 
salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, premiul pentru anul 2010, 
prevazut de art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit 
din fonduri publice, a fost inclus in majorarile salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit 
dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, nemaiputand fi acordat in forma supusa vechii 

RIL admis. Salarizarea in anul 2011 a personalului platit 

din fonduri publice 

In Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 21 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si 
Justitie - Completul competent sa judece Recursul in Interesul 
Legii. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Prin recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta 
un punct de vedere unitar cu privire la 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 
cadru nr. 330/2009 privind 

unitara a personalului platit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru 

Practica judiciara neunitara ce a generat sesizarea inaltei Curti de Casatie si Justitie cu prezentul 
a conturat in modul de interpretare a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 

285/2010 privind acordarea pentru anul 2011 a premiului pentru anul 2010, reglementat de art. 
ii acestui din urma articol. 

cadru nr. 330/2009 a fost abrogat, 
onditii, reclamantii nu se 

pot prevala de existenta unui bun, ca drept castigat, respectiv de o creanta certa, lichida si 
exigibila, de care ar fi fost lipsiti, pentru a invoca incalcarea dreptului de proprietate garantat de 

nr. 1 la Conventia europeana a drepturilor omului. A acorda acest 
un act normativ, ar presupune 

ca instantele sa depaseasca atributele puterii judecatoresti, doar legiuitorul putand sa stabileasca 
drepturile salariate suplimentare, conditiile de acordare si cuantumul acestora. 

, instantele au admis aceste actiuni, cu motivarea ca reclamantii 
Conventia europeana a drepturilor 

se ca premiul nu s-a platit, 

decis admiterea recursului in interesul legii formulat de 
procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si, in consecinta: 

in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind 
salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, premiul pentru anul 2010, 

cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit 
ilite pentru anul 2011, potrivit 

dispozitiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, nemaiputand fi acordat in forma supusa vechii 

RIL admis. Salarizarea in anul 2011 a personalului platit  

In Monitorul Oficial nr. 37 din 16 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 21 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si 

Completul competent sa judece Recursul in Interesul 



 

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

  

18 

 
 

 
 

 
 

              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 9 din 11 ianuarie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

� In Jurnalul Oficial nr. L 8 din 11 ianuarie 2014 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) 
nr. 17/2014 al Comisiei din 10 ianuarie 2014 de stabilire a formularului standardizat pentru notificarea 
unei masuri speciale in cadrul mecanismului de reactie rapida impotriva fraudelor in materie de TVA.  
Mecanismul de reactie rapida permite statelor membre sa notifice adoptarea unei masuri speciale ca 

derogare de la regula generala prevazuta de Directiva 2006/112/CE in ceea ce priveste persoana 

obligata la plata TVA. Masura respectiva consta in aplicarea taxarii inverse in scopul combaterii 

formelor neprevazute si masive de frauda care ar putea duce la pierderi financiare considerabile si 

ireparabile. Statele membre utilizeaza formularul standardizat din anexa la prezentul regulament 

pentru a notifica Comisiei adoptarea unei masuri speciale bazate pe mecanismul de reactie rapida 

prevazute la articolul 199b din Directiva 2006/112/CE.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

� Hotararea Curtii de Justitie in cauza C-292/11 P, Comisia/Portugalia 
  

In contextul recuperarii unor penalitati cu titlu cominatoriu stabilite de catre Curtea de Justitie, Comisia nu se 
poate pronunta cu privire la conformitatea cu dreptul Uniunii a unei reglementari nationale pe care Curtea de 
Justitie nu a examinat-o inainte. O astfel de apreciere ar incalca competenta exclusiva a Curtii de Justitie. 
 

� Hotarârea Curţii de Justiţie în cauza C-176/12, Association de médiation sociale 
 

Art. 27 din Carta drepturilor fundamentale a UE privind dreptul lucratorilor la informare si consultare nu este, 
în sine, suficient pentru a conferi persoanelor fizice un drept care poate fi invocat în scopul de a înlatura o 
prevedere nationala care contravine legislatiei UE. O prevedere expresa a acestui drept in legislatia UE sau 
nationala nu poate fi interpretata in mod contrar. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 
  Activitatea Comisiei de avizare a aparatelor de 

marcat electronice fiscale va fi deblocata
 
Ministerului 
hotarare pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. 
nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economiei de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscal
prin H.G. nr. 479/2003, republicata

Conform notei de fundamentare
aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 din componenta Comisiei de avizare a d
marcat electronice fiscale fac parte reprezentanti din cadrul MFP, MEC si ANPC.
 
Urmare a masurilor de reorganizare din cadrul administratiei publice centrale, structurile din care fac 
parte membrii comisiei au fost desfi
desfasurari activitatii. 
 
Prin proiectul de Hotarare se urmareste deblocarea activitatii Comisiei

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

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

Regimul deseurilor se va modifica

Ministerul 
ianuarie un 
completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor

Conform notei de fundamentare, prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor s
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare anumitor directive, publicata in JOCE nr. L 312 din
12 noiembrie 2008 si s-a abrogat O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor.

 
Prin proiect se are in vedere modificarea Legii nr. 211/2011 in sensul asigurarii cadrului necesar 
transpunerii in totalitate a Directivei mentionate.
 

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

asteptate pe adresa de e-mail: deseuri@mmediu.ro, in termen de 30 de zile

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

 

Activitatea Comisiei de avizare a aparatelor de 

marcat electronice fiscale va fi deblocata

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 15 ianuarie un proiect de 
hotarare pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. 
nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economiei de a utiliza aparate de 
marcat electronice fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate 
prin H.G. nr. 479/2003, republicata. 

Conform notei de fundamentare, potrivit prevederilor art. 74 din Normele metodologice pentru 
aplicarea O.U.G. nr. 28/1999 din componenta Comisiei de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de 
marcat electronice fiscale fac parte reprezentanti din cadrul MFP, MEC si ANPC. 

Urmare a masurilor de reorganizare din cadrul administratiei publice centrale, structurile din care fac 
parte membrii comisiei au fost desfiintate, astfel incat Comisia nu mai intruneste cvorumul necesar 

Prin proiectul de Hotarare se urmareste deblocarea activitatii Comisiei.  

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

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

Regimul deseurilor se va modifica 

Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice a publicat pe data de 13 
ianuarie un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor

Conform notei de fundamentare, prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor s
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare anumitor directive, publicata in JOCE nr. L 312 din

a abrogat O.U.G. nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. 

Prin proiect se are in vedere modificarea Legii nr. 211/2011 in sensul asigurarii cadrului necesar 
transpunerii in totalitate a Directivei mentionate. 

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

deseuri@mmediu.ro, in termen de 30 de zile. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Activitatea Comisiei de avizare a aparatelor de 

marcat electronice fiscale va fi deblocata 

Finantelor Publice a publicat pe data de 15 ianuarie un proiect de 
hotarare pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G. 
nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economiei de a utiliza aparate de 

e, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate 

, potrivit prevederilor art. 74 din Normele metodologice pentru 
istribuitorilor si a aparatelor de 

Urmare a masurilor de reorganizare din cadrul administratiei publice centrale, structurile din care fac 
intate, astfel incat Comisia nu mai intruneste cvorumul necesar 

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

Mediului si Schimbarilor Climatice a publicat pe data de 13 
proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 211/ 2011 privind regimul deseurilor. 

Conform notei de fundamentare, prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor s-a transpus 
Directiva 2008/98/CE privind deseurile si de abrogare anumitor directive, publicata in JOCE nr. L 312 din 

Prin proiect se are in vedere modificarea Legii nr. 211/2011 in sensul asigurarii cadrului necesar 

ile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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MJ doreste modificarea regulamentelor parchetelor, DNA s

 
 
 
  

Ministerului 
modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, modificarea 
Regulamentului de organizare si functionare al DNA si modificarea 
Regulamentului de organizare si functionare al DIICOT

Consultati proiectele: 

� Proiectul pentru modificarea ROI al Parchetelor

� Proiectul pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al DNA

� Proiectul pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al DIICOT
 
� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect 

asteptate pe adresa de e-mail: 

Cereri de reexaminare completate
 

Presedintele Romaniei a transmis pe 14 ianuarie o completare la cererea de 
reexaminare asupra Legii privind unele masuri de reglementare a vanzarii
cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice 
si de infiintare a Autoritatii pentru Administrare
Funciare, formulata in data de 7 ianuarie 2014

Se considera oportun ca alegea sa prevada ca cetatenii statelor membre UE si persoanele juridice 
avand nationalitatea unui stat membru sa poata achizitiona aceste terenuri in Rom
si facilitatile similare de care cetatenii romani ori persoanele juridice de nationalitate romana 
beneficiaza in cazul in care acestia decid dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole extravilane in statele membre
 
Se invedereaza si ca instituirea unei asemenea reglementari nu este de natura sa creeze o restrictie 
in privinta achizitionarii de terenuri agricole de catre cetatenii statelor membre ori de 
persoanele juridice avand nationalitatea unui stat membru, ci urmareste sa ofere conditii legale 
similare in cadrul sistemul legislativ european

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

 

MJ doreste modificarea regulamentelor parchetelor, DNA s

Ministerului Justitiei a publicat pe data de 13 ianuarie trei proiecte de ordin: 
modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, modificarea 
Regulamentului de organizare si functionare al DNA si modificarea 
Regulamentului de organizare si functionare al DIICOT. 

Proiectul pentru modificarea ROI al Parchetelor 

Proiectul pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al DNA

Proiectul pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al DIICOT

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

mail: dru@just.ro, pana la data de 24 ianuarie 2014. 

Cereri de reexaminare completate in perioada 11-1

a transmis pe 14 ianuarie o completare la cererea de 
reexaminare asupra Legii privind unele masuri de reglementare a vanzarii-
cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan de catre persoane fizice 
si de infiintare a Autoritatii pentru Administrarea si Reglementarea Pietei 
Funciare, formulata in data de 7 ianuarie 2014. 

Se considera oportun ca alegea sa prevada ca cetatenii statelor membre UE si persoanele juridice 
avand nationalitatea unui stat membru sa poata achizitiona aceste terenuri in Rom
si facilitatile similare de care cetatenii romani ori persoanele juridice de nationalitate romana 
beneficiaza in cazul in care acestia decid dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole extravilane in statele membre, potrivit legislatiei interne aplicabile in statul respectiv.

Se invedereaza si ca instituirea unei asemenea reglementari nu este de natura sa creeze o restrictie 
in privinta achizitionarii de terenuri agricole de catre cetatenii statelor membre ori de 
persoanele juridice avand nationalitatea unui stat membru, ci urmareste sa ofere conditii legale 
similare in cadrul sistemul legislativ european. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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MJ doreste modificarea regulamentelor parchetelor, DNA si DIICOT 

Justitiei a publicat pe data de 13 ianuarie trei proiecte de ordin: 
modificarea Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, modificarea 
Regulamentului de organizare si functionare al DNA si modificarea 

 

Proiectul pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al DNA 

Proiectul pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al DIICOT 

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

17 ianuarie 

Se considera oportun ca alegea sa prevada ca cetatenii statelor membre UE si persoanele juridice 
avand nationalitatea unui stat membru sa poata achizitiona aceste terenuri in Romania, cu restrictiile 
si facilitatile similare de care cetatenii romani ori persoanele juridice de nationalitate romana 
beneficiaza in cazul in care acestia decid dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

, potrivit legislatiei interne aplicabile in statul respectiv. 

Se invedereaza si ca instituirea unei asemenea reglementari nu este de natura sa creeze o restrictie 
in privinta achizitionarii de terenuri agricole de catre cetatenii statelor membre ori de catre 
persoanele juridice avand nationalitatea unui stat membru, ci urmareste sa ofere conditii legale 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Declinul legii 

Polisemia creeaza riscul de ne
cerinta exprim

Legea a devenit un simplu ansamblu de reguli, pierz

ce in ce mai mult stra

este accelerat 

 

Va dorim lectura placuta! 

Autor: 

Criza legii contemporane

Editura C.H. Beck

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

 

Declinul legii in societatea romanească actual

riscul de neinţelegere a mesajului juridic, ea venind i
a exprimarii clare si precise a conceptelor juridice. 

Legea a devenit un simplu ansamblu de reguli, pierzandu

alucirea si prestigiul, iar acest proces de dec

este accelerat si de slaba calitate a redactarii sale.

La devalorizarea legii concura intr
si excesul normativ. Astazi, legisla
tesatura imensa si complicat
permanent modifi cari mai mult sau mai pu
necesare. In fiecare sesiune, Parlamentul adopt
legi noi, dupa planuri aproximate,
conditii tehnice de multe ori incerte, care se 
adauga celor anterioare, care nu sunt abrogate.
  
Consiliul Legislativ din Romania
sale anuale prezentate in Parlamentul Rom
atras deja atentia asupra
ingrijorator al „inflatiei legislative
forma unei instabilitati legislative 
insecuritate juridica. Din aceste rapoarte rezult
ca ritmul mediu anual al actelor normative
adoptate a fost de peste 1.800. Ceea ce este 
mai grav este ca mai mult de o treime 
normative adoptate au fost deja abrogate,
multe au suferit una sau mai multe interven
substantiale de modificare ori completare.

 

 

utor: Ramona Dumincă 

Criza legii contemporane 

Editura C.H. Beck,  

 
 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Folositi masca de cautare avansata pentru Jurisprudenta

Masca de cautare avansata este utila si atunci cand stiti numarul si anul unei decizii, dar si atunci cand 
informatia pe care o cautati este mai specializata. Sa presupunem ca ati dori sa aflati care sunt deciziile 
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din
interesul legii.  

���� Cautare exclusiva in text: 

• RIL admis: toate deciziile cautate pot fi regasite extrem de simplu. Trebuie doar sa introduce in campul 
de cautare pentru text, fragmentul
Curte de Casatie si Justitie in orice decizie de acest tip. 
imaginea de mai sus, pentru a va asigura ca rezultatul cautarii este un

����  Cautarea clasica: indiferent ca o decizie admite ori respinge un recurs in interesul legii, puteti gasi aceasta 
decizie direct din linia simplificata de cautare atunci cand stiti numarul si anul decizie. Spre exemplu, daca 
doriti sa vizualizati Decizia Inaltei Curti de Cas
sa introduceti in linia simplificata de cautare 
mici la cautare. Rezultatul va fi identic. 

 

Cautarea recursurilor in interesul legii in Legalis 2.0 este o modalitate rapida si eficienta de a obtine o 
lista reprezentativa de rezultate din jurisprudenta romaneasca, cu o influenta directa asupr
legislatiei.  
 

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

 

 

Tutoriale Legalis 2.0 

Folositi masca de cautare avansata pentru Jurisprudenta 

Masca de cautare avansata este utila si atunci cand stiti numarul si anul unei decizii, dar si atunci cand 
informatia pe care o cautati este mai specializata. Sa presupunem ca ati dori sa aflati care sunt deciziile 
Inaltei Curti de Casatie si Justitie, din intreaga arhiva Legalis 2.0, prin care instanta a admis un recurs in 

toate deciziile cautate pot fi regasite extrem de simplu. Trebuie doar sa introduce in campul 
de cautare pentru text, fragmentul „admite recursul in interesul legii”, o fraza unica utilizata de Inalta 
Curte de Casatie si Justitie in orice decizie de acest tip. Important: folositi ghilimelele, asa cum se vede in 
imaginea de mai sus, pentru a va asigura ca rezultatul cautarii este unul cat se poate de exact.

indiferent ca o decizie admite ori respinge un recurs in interesul legii, puteti gasi aceasta 
decizie direct din linia simplificata de cautare atunci cand stiti numarul si anul decizie. Spre exemplu, daca 
doriti sa vizualizati Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 20 din data de 10 martie 2008, este suficient 

in linia simplificata de cautare ICCJ 20/2008 sau RIL 20/2008. Important! 
mici la cautare. Rezultatul va fi identic.  

Cautarea recursurilor in interesul legii in Legalis 2.0 este o modalitate rapida si eficienta de a obtine o 
lista reprezentativa de rezultate din jurisprudenta romaneasca, cu o influenta directa asupr

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Masca de cautare avansata este utila si atunci cand stiti numarul si anul unei decizii, dar si atunci cand 
informatia pe care o cautati este mai specializata. Sa presupunem ca ati dori sa aflati care sunt deciziile 

intreaga arhiva Legalis 2.0, prin care instanta a admis un recurs in 

toate deciziile cautate pot fi regasite extrem de simplu. Trebuie doar sa introduce in campul 
„admite recursul in interesul legii”, o fraza unica utilizata de Inalta 

folositi ghilimelele, asa cum se vede in 
ul cat se poate de exact. 

indiferent ca o decizie admite ori respinge un recurs in interesul legii, puteti gasi aceasta 
decizie direct din linia simplificata de cautare atunci cand stiti numarul si anul decizie. Spre exemplu, daca 

atie si Justitie nr. 20 din data de 10 martie 2008, este suficient 
. Important! Puteti folosi si litere 

Cautarea recursurilor in interesul legii in Legalis 2.0 este o modalitate rapida si eficienta de a obtine o 
lista reprezentativa de rezultate din jurisprudenta romaneasca, cu o influenta directa asupra 
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Informatiile 

Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

juridic si nici 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 
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