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Principalele prevederi 

� Prezenta reglementare instituie o 

forma de imprumuturi cu subventie partiala de dobanda

implementarii initiativei JEREMIE in Romania.

� Autoritatea care administreaza schema este 

continuare FEL 

� Furnizorul de ajutor de minimis

management a 

economice 2007–2013“ (denumit in continuare POS CCE).

� Beneficiarii ajutorului de minimis

art. 8 lit. e), care indeplinesc conditiile de eli

� Ajutoarele de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie de dobanda

prezentei scheme se vor acorda in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 

al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea arti

ajutoarelor de minimis, denumit in continuare Reg. 1.998/2006, si cu Regulamentul 

privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul 

presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

� In conformitate cu Reg. 1.998/2006, prezenta 

sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana.

� Initiativa JEREMIE 

finantare al intreprinderilor mic

organizata prin intermediul FEI, actionand ca Fond de Participare JEREMIE (denumit in 

continuare FPJ). Prin FPJ, FEI administreaza fonduri puse la dispozitie de POS CCE cu 

cofinantare din Fondul European d

FEDR) pentru utilizare in scopul implementarii initiativei JEREMIE in Romania.

� In cadrul POS CCE, Guvernul Romaniei a fost de acord sa puna la dispozitia FEI 

dedicate pentru implementarea initiativei JE

(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispozitii generale 

privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de 

coeziune si de abrogare a Regulamentului 

Reg. 1.083/2006) si in conformitate cu acordul de finantare JEREMIE. Initiativa JEREMIE 

este finantata din POS CCE, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si 

ecoeficient“, domeniul major de interventie 

Ministerul Economiei a aprobat schema transparenta de ajutor de 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 2499/2013 al ministrului Economiei pentru aprobarea 

schemei transparente de ajutor de minimis, denumita „Schema 

transparenta de ajutor de minimis sub forma de imprumuturi cu 

subventie partiala de dobanda, ca parte integranta a implementarii 

initiativei JEREMIE in Romania“ aferenta domeniului major de 

interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare“, axa prioritara 1 „Un 

sistem de productie inovativ si ecoeficient“, din cadrul Programului 

operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice“.

 

Prezenta reglementare instituie o schema transparenta de ajutor de minimis

imprumuturi cu subventie partiala de dobanda, ca 

implementarii initiativei JEREMIE in Romania. 

Autoritatea care administreaza schema este Fondul European de Investitii

ajutor de minimis este Ministerul Economiei, prin Autoritatea de 

 Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

2013“ (denumit in continuare POS CCE). 

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt intreprinderi mici si mijlocii, definite conform 

art. 8 lit. e), care indeplinesc conditiile de eligibilitate prezentate in cap. III.

Ajutoarele de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie de dobanda

prezentei scheme se vor acorda in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 

al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat 

ajutoarelor de minimis, denumit in continuare Reg. 1.998/2006, si cu Regulamentul 

privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul 

presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007. 

formitate cu Reg. 1.998/2006, prezenta schema de ajutor de minimis

sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana. 

 este un set de actiuni avand ca obiectiv cresterea accesului la 

finantare al intreprinderilor mici si mijlocii. In Romania, initiativa JEREMIE este 

organizata prin intermediul FEI, actionand ca Fond de Participare JEREMIE (denumit in 

continuare FPJ). Prin FPJ, FEI administreaza fonduri puse la dispozitie de POS CCE cu 

cofinantare din Fondul European de Dezvoltare Regionala (denumit in continuare 

FEDR) pentru utilizare in scopul implementarii initiativei JEREMIE in Romania.

, Guvernul Romaniei a fost de acord sa puna la dispozitia FEI 

dedicate pentru implementarea initiativei JEREMIE, cu respectarea Regulamentului 

(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispozitii generale 

privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de 

coeziune si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 (denumit in continuare 

Reg. 1.083/2006) si in conformitate cu acordul de finantare JEREMIE. Initiativa JEREMIE 

este finantata din POS CCE, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si 

ecoeficient“, domeniul major de interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare“.

Ministerul Economiei a aprobat schema transparenta de ajutor de 

minimis 
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In Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Economiei pentru aprobarea 

schemei transparente de ajutor de minimis, denumita „Schema 

s sub forma de imprumuturi cu 

subventie partiala de dobanda, ca parte integranta a implementarii 

initiativei JEREMIE in Romania“ aferenta domeniului major de 

interventie 1.2 „Accesul IMM la finantare“, axa prioritara 1 „Un 

coeficient“, din cadrul Programului 

operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice“. 

schema transparenta de ajutor de minimis sub 

, ca parte integranta a 

Fondul European de Investitii, denumit in 

este Ministerul Economiei, prin Autoritatea de 

Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii 

sunt intreprinderi mici si mijlocii, definite conform 

gibilitate prezentate in cap. III. 

Ajutoarele de minimis sub forma de imprumuturi cu subventie de dobanda din cadrul 

prezentei scheme se vor acorda in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 

colelor 87 si 88 din tratat 

ajutoarelor de minimis, denumit in continuare Reg. 1.998/2006, si cu Regulamentul 

privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul 

schema de ajutor de minimis nu intra 

este un set de actiuni avand ca obiectiv cresterea accesului la 

i si mijlocii. In Romania, initiativa JEREMIE este 

organizata prin intermediul FEI, actionand ca Fond de Participare JEREMIE (denumit in 

continuare FPJ). Prin FPJ, FEI administreaza fonduri puse la dispozitie de POS CCE cu 

e Dezvoltare Regionala (denumit in continuare 

FEDR) pentru utilizare in scopul implementarii initiativei JEREMIE in Romania. 

, Guvernul Romaniei a fost de acord sa puna la dispozitia FEI fonduri 

, cu respectarea Regulamentului 

(CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispozitii generale 

privind Fondul European de Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de 

(CE) nr. 1.260/1999 (denumit in continuare 

Reg. 1.083/2006) si in conformitate cu acordul de finantare JEREMIE. Initiativa JEREMIE 

este finantata din POS CCE, axa prioritara 1 „Un sistem de productie inovativ si 

1.2 „Accesul IMM la finantare“. 

Ministerul Economiei a aprobat schema transparenta de ajutor de 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de 

Principalele prevederi 

� Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, 

adaugata livrarile de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe 

valoarea adaugata, definit dupa cum urmeaza:

• pentru produse accizabile,

antrepozit fiscal, in sensul art. 2063 pct. 4 din Codul fiscal;

• pentru bunuri, altele decat cele de la lit. a), locatiile definite ca atare prin prezentele 

norme. 

� Antrepozitul de taxa pe valoarea ada

aceasta calitate de catre 

mentionat la art. 1 lit. a), pentru care autorizatia de functionare ca antrepozit fiscal este 

valabila in mod automat si

adaugata. 

� Autorizatia de functionare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata

1 lit. b) se emite de catre 

finantelor publice, denumita in continuare Comisia.

� In vederea obtinerii autorizatiei

pe valoarea adaugata, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru 

acea locatie trebuie sa depun

documentele prevazute in prezentele norme.

� Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi 

mai multe antrepozite de taxa pe valoarea adaugata 

competent o singura cerere.

� Cererea va fi insotita de urmatoarele 

• cazierul judiciar

• cazierele judiciare ale administratorilor

• certificat constatator

capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si copia 

certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare;

• copie de pe actul de proprietate

inchiriere/concesionare/administrare ori dovada detinerii sub orice forma legala a 

locatiei unde va fi amplasat antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata;

• copie de pe planul de amplasare a antrepozitului

• declaratie pe propria raspundere a solicitantului

solicitantului, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 6 

alin. (1) lit. a) si d).

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de 

taxa pe valoarea adaugata 

In Monitorul Oficial nr. 47 din 21 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 24/2014 al MFP pentru aprobarea Normelor privind 

stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului 

de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) 

pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea 

antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului 

de organizare si functionare a acesteia. 

Potrivit art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea 

livrarile de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe 

valoarea adaugata, definit dupa cum urmeaza: 

pentru produse accizabile, orice locatie situata in Romania, care este definita ca 

antrepozit fiscal, in sensul art. 2063 pct. 4 din Codul fiscal; 

pentru bunuri, altele decat cele de la lit. a), locatiile definite ca atare prin prezentele 

Antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata trebuie sa fie autorizat sa functioneze in 

aceasta calitate de catre MFP, cu exceptia antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata 

mentionat la art. 1 lit. a), pentru care autorizatia de functionare ca antrepozit fiscal este 

valabila in mod automat si pentru functionarea ca antrepozit de taxa pe valoarea 

Autorizatia de functionare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata

1 lit. b) se emite de catre MFP, prin comisia instituita in acest scop prin ordin al ministrului 

ntelor publice, denumita in continuare Comisia. 

obtinerii autorizatiei, pentru ca o locatie sa functioneze ca antrepozit de taxa 

pe valoarea adaugata, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru 

acea locatie trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent insotita de 

documentele prevazute in prezentele norme. 

Persoana care isi manifesta in mod expres intentia de a fi antrepozitar autorizat pentru 

mai multe antrepozite de taxa pe valoarea adaugata poate depune la organu

competent o singura cerere. 

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente: 

cazierul judiciar al solicitantului; 

cazierele judiciare ale administratorilor, in cazul societatilor comerciale;

certificat constatator, eliberat de oficiul registrului comertului, din care sa rezulte: 

capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si copia 

certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare;

copie de pe actul de proprietate sau, dupa caz, de pe

inchiriere/concesionare/administrare ori dovada detinerii sub orice forma legala a 

locatiei unde va fi amplasat antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata;

copie de pe planul de amplasare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata;

declaratie pe propria raspundere a solicitantului/reprezentantului legal al 

solicitantului, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 6 

alin. (1) lit. a) si d). 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de 

In Monitorul Oficial nr. 47 din 21 ianuarie 2014 a fost publicat 

pentru aprobarea Normelor privind 

stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului 

de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 144 alin. (1) lit. a) 

pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, 

u instituirea Comisiei pentru autorizarea 

antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului 

sunt scutite de taxa pe valoarea 

livrarile de bunuri care urmeaza sa fie plasate in regim de antrepozit de taxa pe 

orice locatie situata in Romania, care este definita ca 

pentru bunuri, altele decat cele de la lit. a), locatiile definite ca atare prin prezentele 

trebuie sa fie autorizat sa functioneze in 

, cu exceptia antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata 

mentionat la art. 1 lit. a), pentru care autorizatia de functionare ca antrepozit fiscal este 

pentru functionarea ca antrepozit de taxa pe valoarea 

Autorizatia de functionare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata prevazut la art. 

, prin comisia instituita in acest scop prin ordin al ministrului 

, pentru ca o locatie sa functioneze ca antrepozit de taxa 

pe valoarea adaugata, persoana care intentioneaza sa fie antrepozitar autorizat pentru 

a o cerere la organul fiscal competent insotita de 

antrepozitar autorizat pentru 

poate depune la organul fiscal 

, in cazul societatilor comerciale; 

comertului, din care sa rezulte: 

capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, precum si copia 

certificatului de inregistrare eliberat potrivit reglementarilor legale in vigoare; 

sau, dupa caz, de pe contractul de 

inchiriere/concesionare/administrare ori dovada detinerii sub orice forma legala a 

locatiei unde va fi amplasat antrepozitul de taxa pe valoarea adaugata; 

de taxa pe valoarea adaugata; 

/reprezentantului legal al 

solicitantului, din care sa rezulte ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 6 
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 Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale

Principalele prevederi 

� Persoanele fizice si juridice care au calitatea de 

angajatorului, prevazute la art. 296

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia 

depunerii declaratiei prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la 

distanta. 

Instructiuni de completare a formularului 112 „

contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate“

� Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296

e) din Legea nr. 571/2003

(Codul fiscal), la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele 

prevazute la art. 296

lege, precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate 

salariilor. 

� In situatia persoanelor prevazute la art. 296

care platitorul de venit are obligatia retinerii la sursa a cont

face de catre platitorul de venit, in conformitate cu art. 296

� Declaratia se completeaza si de contribuabilii prevazuti la art. 296

Codul fiscal, care au obligatia sa

angajatorului si pe cele individuale, potrivit legii, precum si de persoanele fizice care, 

potrivit art. 296
19

 alin. (113) din aceeasi lege, au obligatia achitarii contributiilor sociale 

individuale. 

� Depunerea declaratiei

� Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si 

evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza si se depune de 

impozite si contributii 

cuprinse in anexa nr. 2 „Nomenclatorul «Creante fiscale»“ la ordin.

� Termenul de depunere a declaratiei

� Declaratia se depune:

• trimestrial, pana la data de 25 inclusiv

si entitatile asimilate angajatorilor care se incadreaza in prevederile art. 58 alin. (2) 

din Codul fiscal si nu au optat pentru depunerea lunara a declaratiei;

• lunar, pana la data de 25 inclusiv

asimilate angajatorului, precum si de persoanele prevazute la art. 296

(110) sj (113) din Codul fiscal.

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

 

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale

In Monitorul Oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 1977/2757/1580/2013 al MFP

ministrului Sanatatii privind modificarea Ordinului nr. 

1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, 

continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a 

„Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, 

impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor 

asigurate“. 

 

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate 

, prevazute la art. 296
3
lit. e), f) si g) si art. 296

19
 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia 

depunerii declaratiei prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la 

Instructiuni de completare a formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate“

se completeaza de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296

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

(Codul fiscal), la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele 

prevazute la art. 296
3
lit. a) si b), de catre entitatile prevazute la art. 296

e, precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate 

situatia persoanelor prevazute la art. 296
21

 alin. (1) lit. f) si i) din Codul fiscal

care platitorul de venit are obligatia retinerii la sursa a contributiilor sociale, declararea se 

face de catre platitorul de venit, in conformitate cu art. 296
19

 alin. (2) din aceeasi lege.

Declaratia se completeaza si de contribuabilii prevazuti la art. 296

, care au obligatia sa depuna declaratia si sa achite contributiile sociale ale 

angajatorului si pe cele individuale, potrivit legii, precum si de persoanele fizice care, 

alin. (113) din aceeasi lege, au obligatia achitarii contributiilor sociale 

Depunerea declaratiei 

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si 

evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza si se depune de 

impozite si contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatiile de plata 

cuprinse in anexa nr. 2 „Nomenclatorul «Creante fiscale»“ la ordin. 

Termenul de depunere a declaratiei 

Declaratia se depune: 

trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de angajatori

si entitatile asimilate angajatorilor care se incadreaza in prevederile art. 58 alin. (2) 

din Codul fiscal si nu au optat pentru depunerea lunara a declaratiei;

lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, de ceilalti angajatori si entitati 

ilate angajatorului, precum si de persoanele prevazute la art. 296

(110) sj (113) din Codul fiscal. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale 

In Monitorul Oficial nr. 57 din 23 ianuarie 2014 a fost publicat 

, MMFPSPV si al 

ministrului Sanatatii privind modificarea Ordinului nr. 

aprobarea modelului, 

continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a 

„Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, 

t si evidenta nominala a persoanelor 

angajator sau entitati asimilate 

 alin. (2) din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia 

depunerii declaratiei prevazute la art. 1 prin mijloace electronice de transmitere la 

Declaratie privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate“ 

se completeaza de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296
3
lit. 

nd Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare 

(Codul fiscal), la care isi desfasoara activitatea sau se afla in concediu medical persoanele 

lit. a) si b), de catre entitatile prevazute la art. 296
3
lit. f) din aceeasi 

e, precum si de catre orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate 

alin. (1) lit. f) si i) din Codul fiscal, pentru 

ributiilor sociale, declararea se 

alin. (2) din aceeasi lege. 

Declaratia se completeaza si de contribuabilii prevazuti la art. 296
19

 alin. (19) si (110) din 

depuna declaratia si sa achite contributiile sociale ale 

angajatorului si pe cele individuale, potrivit legii, precum si de persoanele fizice care, 

alin. (113) din aceeasi lege, au obligatia achitarii contributiilor sociale 

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si 

evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza si se depune de platitorii de 

legislatiei in vigoare, obligatiile de plata 

 

a lunii urmatoare trimestrului, de angajatorii 

si entitatile asimilate angajatorilor care se incadreaza in prevederile art. 58 alin. (2) 

din Codul fiscal si nu au optat pentru depunerea lunara a declaratiei; 

a lunii urmatoare, de ceilalti angajatori si entitati 

ilate angajatorului, precum si de persoanele prevazute la art. 296
19

 alin. (19), 
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In Monitorul Oficial nr. 51 din 21 ianuarie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 6/2013 al Autoritatii de Supraveghere 

Financiara emis in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare 

derivate extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale 

de tranzactii. 

Principalele prevederi: 

� Prezentul regulament stabileste norme referitoare la regimul sanctiunilor care se aplica in cazul 

incalcarii dispozitiilor titlului II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European 

si al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, 

contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, denumit in continuare Regulamentul 

(UE) nr. 648/2012, in conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din acelasi regulament. 

� A.S.F. aplica sanctiuni si masuri administrative eficace, proportionale si disuasive in cazul 

nerespectarii de catre entitatile prevazute la art. 3 lit. a) si b) a urmatoarelor obligatii prevazute 

de titlul II din Regulamentul (UE) nr. 648/2012: 

• raportarea catre un registru central de tranzactii a informatiilor referitoare la orice 

contract derivat incheiat, precum si la orice modificare sau incetare a contractului in 

conformitate cu art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu respectarea 

Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al 

Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartile 

centrale si registrele centrale de tranzactii in ceea ce priveste standardele tehnice de 

reglementare privind detaliile minime ale datelor care trebuie raportate registrelor 

centrale de tranzactii, denumit in continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 148/2013, si 

a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1.247/2012 al Comisiei din 19 

decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere in aplicare in ceea ce 

priveste formatul si frecventa rapoartelor de tranzactie transmise catre registrele 

centrale de tranzactii in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al 

Parlamentului European si al Consiliului privind instrumentele financiare derivate 

extrabursiere, contrapartile centrale si registrele centrale de tranzactii, denumit in 

continuare Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 1.247/2012; 

• pastrarea, in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 

648/2012, a unei evidente a tuturor contractelor derivate incheiate si a tuturor 

modificarilor acestora pentru o durata minima de 5 ani de la incetarea contractului; 

• transmiterea catre ESMA a informatiilor referitoare la un contract derivat in conditiile 

prevazute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, cu respectarea 

Regulamentului delegat (UE) nr. 148/2013 si a Regulamentului de punere in aplicare 

(UE) nr. 1.247/2012. 

� A.S.F. publica toate deciziile de sanctionare aplicate in temeiul prezentului regulament in 

Buletinul A.S.F., cu exceptia cazurilor in care publicarea lor ar perturba grav pietele financiare 

sau ar aduce un prejudiciu disproportionat partilor implicate. Informatiile astfel divulgate nu 

contin date cu caracter personal in sensul art. 2 lit. a) din Directiva 95/46/CE a Parlamentului 

European si a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. 

 Instrumentele financiare derivate extrabursiere 
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A fost aprobat Regulamentul privind activitatea de control desfasurata de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Principalele prevederi 

� Regulamentul stabileste 

Financiara, realizeaza activitatea de control permanent

persoanelor vizate care desfasoara activitati/operatiuni supuse autorizarii/avizarii si/sau 

supravegherii sale. 

� Activitatea de control asupra entitatilor implicate si a persoanelor vizate in sectorul asigurarilor 

si reasigurarilor, sectorul instrumentelor si investitiilor financiare si sectorul sistemului de pensii 

private se realizeaza ca urmare a aprobarii Consiliului Autorit

acesteia. 

� Prin exceptie, activitatea de control permanent/activitatea de supraveghere

catre directiile de specialitate, in concordanta cu legislatia aplicabila fiecarui sector de activitate, 

conform atributiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii.

� Activitatea de control periodic si inopinat

celorlalte directii de specialitate, de regula in colaborare cu Directia control.

� Activitatea de control periodic si inopinat se desfasoara la 

Autoritatii si se declanseaza in baza deciziilor emise de presedintele Autoritatii.

� In cadrul activitatilor de control, in vederea realizarii obiectivelor sale, 

face schimb de informatii cu orice alte institutii si autoritati din Romania

cate ori este necesar, conform prerogativelor stabilite prin lege.

Reguli generale privind activitatea de control

� In realizarea atributiilor sale de control, 

control exercitate si asupra

si complexitatea activitatii desfasurate, in concordanta cu legislatia aplicabila fiecarui sector de 

activitate. 

� Controlul periodic se organizeaza si se desfasoara in baza unui Plan

catre Consiliul Autoritatii.

� Pe langa controalele periodice efectuate pot fi derulate, ori de cate ori se considera necesar, si 

controale inopinate aprobate de catre presedintele Autoritatii

tematice, stabilite in fiecare situatie, precum si anchete in cazuri semnalate/identificate de 

incalcari ale prevederilor legale aplicabile sectoarelor supravegheate.

� Controalele desfasurate la sediul entitatii

masuri stabilit prin hotarare a Consiliului Autoritatii si controalele desfasurate ca urmare a 

solicitarilor entitatilor aflate in sfera de autorizare/avizare si/sau supraveghere a Autoritatii, de 

limitare, suspendare sau incetare a activitatii, sunt

prevederile legislatiei sectoriale specifice.

� La stabilirea perioadei de timp ce urmeaza a face obiectul unui nou control periodic

vedere perioada anterior controlata, natura si volumul activitatii ent

produselor si serviciilor oferite, gradul de conformare observat anterior, elementele relevante 

identificate in situatiile financiare anuale/rapoartele financiare si tehnice periodice sau in 

rapoartele de supraveghere pruden

activitatii desfasurate de entitate.
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A fost aprobat Regulamentul privind activitatea de control desfasurata de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara

In Monitorul Oficial nr. 61 din 24 ianuarie 2014 a fost publicat 

Regulamentul nr. 1/2014 al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind activitatea de control desfasurata de Autoritatea de 

Supraveghere Financiara. 

stabileste regulile generale in baza carora Autoritatea de Supraveghere 

Financiara, realizeaza activitatea de control permanent, periodic si inopinat, asupra entitatilor si 

persoanelor vizate care desfasoara activitati/operatiuni supuse autorizarii/avizarii si/sau 

control asupra entitatilor implicate si a persoanelor vizate in sectorul asigurarilor 

, sectorul instrumentelor si investitiilor financiare si sectorul sistemului de pensii 

private se realizeaza ca urmare a aprobarii Consiliului Autoritatii sau, dupa caz, a presedintelui 

activitatea de control permanent/activitatea de supraveghere

catre directiile de specialitate, in concordanta cu legislatia aplicabila fiecarui sector de activitate, 

tiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii.

Activitatea de control periodic si inopinat se exercita prin intermediul Directiei control si al 

celorlalte directii de specialitate, de regula in colaborare cu Directia control.

Activitatea de control periodic si inopinat se desfasoara la sediul entitatilor sau la sediul 

declanseaza in baza deciziilor emise de presedintele Autoritatii.

In cadrul activitatilor de control, in vederea realizarii obiectivelor sale, Autoritatea coopereaza si 

face schimb de informatii cu orice alte institutii si autoritati din Romania

cate ori este necesar, conform prerogativelor stabilite prin lege. 

Reguli generale privind activitatea de control 

In realizarea atributiilor sale de control, Autoritatea decide asupra tipului si/sau a metodei de 

si asupra locului de desfasurare a verificarilor, in functie de scopul, obiectivele 

si complexitatea activitatii desfasurate, in concordanta cu legislatia aplicabila fiecarui sector de 

se organizeaza si se desfasoara in baza unui Plan anual integrat, aprobat de 

catre Consiliul Autoritatii. 

Pe langa controalele periodice efectuate pot fi derulate, ori de cate ori se considera necesar, si 

controale inopinate aprobate de catre presedintele Autoritatii care urmaresc anumite obiective 

ice, stabilite in fiecare situatie, precum si anchete in cazuri semnalate/identificate de 

incalcari ale prevederilor legale aplicabile sectoarelor supravegheate. 

Controalele desfasurate la sediul entitatii pentru verificarea modului de indeplinire a planul

masuri stabilit prin hotarare a Consiliului Autoritatii si controalele desfasurate ca urmare a 

solicitarilor entitatilor aflate in sfera de autorizare/avizare si/sau supraveghere a Autoritatii, de 

limitare, suspendare sau incetare a activitatii, sunt asimilate controlului inopinat, corelativ cu 

prevederile legislatiei sectoriale specifice. 

stabilirea perioadei de timp ce urmeaza a face obiectul unui nou control periodic

vedere perioada anterior controlata, natura si volumul activitatii entitatii, riscul si complexitatea 

produselor si serviciilor oferite, gradul de conformare observat anterior, elementele relevante 

identificate in situatiile financiare anuale/rapoartele financiare si tehnice periodice sau in 

rapoartele de supraveghere prudentiala, astfel incat sa se asigure continuitate in verificarea 

activitatii desfasurate de entitate. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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A fost aprobat Regulamentul privind activitatea de control desfasurata de 

Autoritatea de Supraveghere Financiara 

In Monitorul Oficial nr. 61 din 24 ianuarie 2014 a fost publicat 

al Autoritatii de Supraveghere Financiara 

privind activitatea de control desfasurata de Autoritatea de 

ra Autoritatea de Supraveghere 

, periodic si inopinat, asupra entitatilor si 

persoanelor vizate care desfasoara activitati/operatiuni supuse autorizarii/avizarii si/sau 

control asupra entitatilor implicate si a persoanelor vizate in sectorul asigurarilor 

, sectorul instrumentelor si investitiilor financiare si sectorul sistemului de pensii 

atii sau, dupa caz, a presedintelui 

activitatea de control permanent/activitatea de supraveghere se exercita de 

catre directiile de specialitate, in concordanta cu legislatia aplicabila fiecarui sector de activitate, 

tiilor stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare al Autoritatii. 

se exercita prin intermediul Directiei control si al 

celorlalte directii de specialitate, de regula in colaborare cu Directia control. 

sediul entitatilor sau la sediul 

declanseaza in baza deciziilor emise de presedintele Autoritatii. 

Autoritatea coopereaza si 

face schimb de informatii cu orice alte institutii si autoritati din Romania si din alte state, ori de 

Autoritatea decide asupra tipului si/sau a metodei de 

locului de desfasurare a verificarilor, in functie de scopul, obiectivele 

si complexitatea activitatii desfasurate, in concordanta cu legislatia aplicabila fiecarui sector de 

anual integrat, aprobat de 

Pe langa controalele periodice efectuate pot fi derulate, ori de cate ori se considera necesar, si 

care urmaresc anumite obiective 

ice, stabilite in fiecare situatie, precum si anchete in cazuri semnalate/identificate de 

pentru verificarea modului de indeplinire a planului de 

masuri stabilit prin hotarare a Consiliului Autoritatii si controalele desfasurate ca urmare a 

solicitarilor entitatilor aflate in sfera de autorizare/avizare si/sau supraveghere a Autoritatii, de 

asimilate controlului inopinat, corelativ cu 

stabilirea perioadei de timp ce urmeaza a face obiectul unui nou control periodic se au in 

itatii, riscul si complexitatea 

produselor si serviciilor oferite, gradul de conformare observat anterior, elementele relevante 

identificate in situatiile financiare anuale/rapoartele financiare si tehnice periodice sau in 

tiala, astfel incat sa se asigure continuitate in verificarea 
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CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara 

Principalele prevederi 

� In functie de volumul de activitate al 

penale, presedintele instantei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune 

degrevarea partiala sau totala a acestuia de activitatea de judecata.

� In situatia in care mai multi 

repartizarea lucrarilor se face pe baza unei planificari realizate de presedintele instantei 

sau, dupa caz, de presedintele sectiei, cu acordul colegiului de conducere. La realiza

planificarii se tine cont de completele de judecata din care fac parte judecatorii delegati, 

avand prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. In cadrul planificarii se vor 

avea in vedere si situatiile in care judecatorii delegati lipse

� Judecatorul delegat cu executarea unei pedepse

ramane, de regula, acelas

� Presedintele curtii de apel

grefierii-sefi, grefierii sefi de sectii si grefierii arhivari sefi ai curtii de apel si ai instantelor 

din circumscriptia acesteia, in conditiile legii. Prim

sectie nu participa, de regula, in sedinte de judecata.

� La instantele unde exista registratura generala

fiecare sectie se tine un registru la registratura generala in care se va trece si sectia la care 

a fost repartizat dosarul si cate un registru general la fiecare sectie

aplica in mod corespunzator si in situatia in care la instanta respectiva functioneaza mai 

multe sectii cu aceeasi specializare, fiind astfel necesar si cate un registru general la fiecare 

dintre aceste sectii. 

� Dosarele vor fi inregistrate in ordinea primirii, cronologic

acestora cu indicarea datei si orei intr

generala a instantei, cat si in registrul general al sectiei la care a fost repartiz

dosar.  

� Dupa numarul dosarului inregistrat la sectie se va trece indicativul sectiei (C 

penala, CAF – contencios administrativ si fiscal) si numarul cu care a fost inregistrat la 

registratura generala. La instantele unde functioneaz

materie se utilizeaza indicative numerice pentru identificarea acestora.

� In cazul utilizarii inregistrarilor in sistem informatizat

general de dosare care va contine date suplimentare me

evidente derivate. In acest scop, registrul informatizat va fi completat, conform 

instructiunilor ce insotesc programul de evidenta, cu toate informatiile prevazute in 

structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate

completate permanent in cursul judecatii.

� La sfarsitul fiecarei zile de lucru se va proceda la 

acesteia pe suport magnetic de tip compact

bazei informatice. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara 

al instantelor 

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 79/2014 a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului 

de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

387/2005. 

In functie de volumul de activitate al judecatorului delegat cu executarea hotararilor 

, presedintele instantei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune 

degrevarea partiala sau totala a acestuia de activitatea de judecata. 

in care mai multi judecatori sunt delegati cu executarea hotararilor penale

repartizarea lucrarilor se face pe baza unei planificari realizate de presedintele instantei 

sau, dupa caz, de presedintele sectiei, cu acordul colegiului de conducere. La realiza

planificarii se tine cont de completele de judecata din care fac parte judecatorii delegati, 

avand prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. In cadrul planificarii se vor 

avea in vedere si situatiile in care judecatorii delegati lipsesc din instanta.

Judecatorul delegat cu executarea unei pedepse sau masuri neprivative de libertate 

ramane, de regula, acelasi pe toata perioada executarii. 

Presedintele curtii de apel numeste, prin decizie, informaticienii-

sefi, grefierii sefi de sectii si grefierii arhivari sefi ai curtii de apel si ai instantelor 

din circumscriptia acesteia, in conditiile legii. Prim-grefierul, grefierul-sef si grefierul

regula, in sedinte de judecata. 

instantele unde exista registratura generala si cate o registratura si o arhiva pentru 

fiecare sectie se tine un registru la registratura generala in care se va trece si sectia la care 

a fost repartizat dosarul si cate un registru general la fiecare sectie. Aceste dispozitii se 

aplica in mod corespunzator si in situatia in care la instanta respectiva functioneaza mai 

multe sectii cu aceeasi specializare, fiind astfel necesar si cate un registru general la fiecare 

strate in ordinea primirii, cronologic, fiind necesara tinerea evidentei 

acestora cu indicarea datei si orei intr-o rubrica distincta, atat in registrul de la registratura 

generala a instantei, cat si in registrul general al sectiei la care a fost repartiz

Dupa numarul dosarului inregistrat la sectie se va trece indicativul sectiei (C 

contencios administrativ si fiscal) si numarul cu care a fost inregistrat la 

registratura generala. La instantele unde functioneaza mai multe sectii pentru aceeasi 

materie se utilizeaza indicative numerice pentru identificarea acestora. 

utilizarii inregistrarilor in sistem informatizat, se va constitui un singur registru 

general de dosare care va contine date suplimentare menite sa asigure obtinerea unor 

evidente derivate. In acest scop, registrul informatizat va fi completat, conform 

instructiunilor ce insotesc programul de evidenta, cu toate informatiile prevazute in 

structura bazei de date. Aceste date suplimentare, legate de fiecare cauza, vor fi 

completate permanent in cursul judecatii. 

La sfarsitul fiecarei zile de lucru se va proceda la asigurarea bazei de date

acesteia pe suport magnetic de tip compact-disc, conform instructiunilor de exploatare a 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

CSM a adus modificari Regulamentului de ordine interioara  

In Monitorul Oficial nr. 53 din 22 ianuarie 2014 a fost publicata 

a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului 

de ordine interioara al instantelor judecatoresti, aprobat prin 

Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

judecatorului delegat cu executarea hotararilor 

, presedintele instantei, cu avizul colegiului de conducere, poate dispune 

judecatori sunt delegati cu executarea hotararilor penale, 

repartizarea lucrarilor se face pe baza unei planificari realizate de presedintele instantei 

sau, dupa caz, de presedintele sectiei, cu acordul colegiului de conducere. La realizarea 

planificarii se tine cont de completele de judecata din care fac parte judecatorii delegati, 

avand prioritate asigurarea timpului necesar studierii dosarelor. In cadrul planificarii se vor 

sc din instanta. 

sau masuri neprivative de libertate 

-sefi, prim-grefierii, 

sefi, grefierii sefi de sectii si grefierii arhivari sefi ai curtii de apel si ai instantelor 

sef si grefierul-sef de 

si cate o registratura si o arhiva pentru 

fiecare sectie se tine un registru la registratura generala in care se va trece si sectia la care 

. Aceste dispozitii se 

aplica in mod corespunzator si in situatia in care la instanta respectiva functioneaza mai 

multe sectii cu aceeasi specializare, fiind astfel necesar si cate un registru general la fiecare 

, fiind necesara tinerea evidentei 

o rubrica distincta, atat in registrul de la registratura 

generala a instantei, cat si in registrul general al sectiei la care a fost repartizat fiecare 

Dupa numarul dosarului inregistrat la sectie se va trece indicativul sectiei (C – civila, P– 

contencios administrativ si fiscal) si numarul cu care a fost inregistrat la 

a mai multe sectii pentru aceeasi 

 

, se va constitui un singur registru 

nite sa asigure obtinerea unor 

evidente derivate. In acest scop, registrul informatizat va fi completat, conform 

instructiunilor ce insotesc programul de evidenta, cu toate informatiile prevazute in 

de fiecare cauza, vor fi 

asigurarea bazei de date prin salvarea 

disc, conform instructiunilor de exploatare a 
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Guvernul a alocat temporar sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite

Principalele prevederi 

� In scopul asigurarii necesarului de 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

convergenta – Programul operational regional (POR), Programul operational sectorial 

Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU),

competitivitatii economice (POS CCE), Programul operational sectorial Mediu (POS Mediu), 

denumite in continuare programe operationale, 

anului 2014, in vederea efectuarii p

beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata aferente 

instrumentelor structurale, 

catre Ministerul Finantelor Publice, 

potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

� Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare, si utilizate, vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, 

Stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

Principalele prevederi 

� MFP, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, efectueaza transferul sumei de 

6.300.000 mii lei, in euro, in doua transe semestriale, in maximum doua zile lucratoare de 

la data solicitarii scrise transmise de catre 

� MADR efectueaza schimbul valutar al sumei in euro transferate si 

lei al sumei rezultate in contul 54.04.03.31

surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indis

� Decontarea platilor reprezentand cheltuieli aferente schemelor de plati directe, a 

ajutoarelor specifice si masurilor de piata si interventie se efectueaza de catre A.P.I.A. prin 

virament in contul beneficiarului pan

 

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

 

Guvernul a alocat temporar sume din venituri din privatizare 

ordonatorilor principali de credite 

In Monitorul Oficial nr. 62 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 33/2014 privind alocarea temporara, pentru lunile 

ianuarie si februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din 

privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autor

de management. 

asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

Programul operational regional (POR), Programul operational sectorial 

Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU), Programul operational sectorial Cresterea 

competitivitatii economice (POS CCE), Programul operational sectorial Mediu (POS Mediu), 

denumite in continuare programe operationale, aferent lunilor ianuarie si februarie ale 

, in vederea efectuarii platilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre 

beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata aferente 

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

erul Finantelor Publice, a sumei de 1.300.000,00 mii lei, in echivalent euro, 

potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare, si utilizate, vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta 

destinatie de catre Comisia Europeana, pana la data de 29 mai 2014. 

Stimularea gradului de absorbtie a fondurilor 

alocate pentru agricultura 

In Monitorul Oficial nr. 64 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.158/2013 privind reglementarea unor masuri 

financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a 

fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati 

directe si pentru masuri de piata in agricultura. 

, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, efectueaza transferul sumei de 

, in euro, in doua transe semestriale, in maximum doua zile lucratoare de 

la data solicitarii scrise transmise de catre MADR. 

efectueaza schimbul valutar al sumei in euro transferate si vireaza echivalentul in 

lei al sumei rezultate in contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte 

surse reprezentand prefinantare si fonduri in cazul indisponibilitatilor tempora

reprezentand cheltuieli aferente schemelor de plati directe, a 

ajutoarelor specifice si masurilor de piata si interventie se efectueaza de catre A.P.I.A. prin 

virament in contul beneficiarului pana la data de 30 noiembrie 2014. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Guvernul a alocat temporar sume din venituri din privatizare 

In Monitorul Oficial nr. 62 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

privind alocarea temporara, pentru lunile 

ianuarie si februarie ale anului 2014, a unor sume din venituri din 

privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate 

finantare al autoritatilor de management pentru 

programele operationale finantate din instrumente structurale in cadrul obiectivului 

Programul operational regional (POR), Programul operational sectorial 

Programul operational sectorial Cresterea 

competitivitatii economice (POS CCE), Programul operational sectorial Mediu (POS Mediu), 

aferent lunilor ianuarie si februarie ale 

latilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile catre 

beneficiari si pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plata aferente 

, din venituri din privatizare, de 

, in echivalent euro, 

Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare, si utilizate, vor fi 

rambursate Ministerului Finantelor Publice in euro, din sumele restituite cu aceasta 

Stimularea gradului de absorbtie a fondurilor  

In Monitorul Oficial nr. 64 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Hotararii 

Guvernului nr. 1.158/2013 privind reglementarea unor masuri 

financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbtie a 

fondurilor alocate pentru agricultura aferente schemelor de plati 

, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, efectueaza transferul sumei de 

, in euro, in doua transe semestriale, in maximum doua zile lucratoare de 

vireaza echivalentul in 

„Disponibil de la bugetul de stat sau din alte 

ponibilitatilor temporare FEGA“. 

reprezentand cheltuieli aferente schemelor de plati directe, a 

ajutoarelor specifice si masurilor de piata si interventie se efectueaza de catre A.P.I.A. prin 
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A fost aprobat Regulamentul de organizare al Centrului National pentru 

Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Principalele prevederi 

� Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila

Centrul National, functioneaza in baza prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 

88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr

cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului 

General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile si completarile u

Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului 

National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.

� Centrul National este constituit 

de Urgenta, denumit in continuare IGSU, ca unitate specializata abilitata sa realizeze:

• efectuarea de studii si incercari de laborator

produselor in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;

• formarea profesionala 

civile; 

• formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale

domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;

• atestarea persoanelor juridice care desfasoara 

impotriva incendiilor si protectiei civile.

� Centrul National este 

juridica. 

� Seful Centrului National are calitatea de 

nemijlocit inspectorului general al IGSU.

� Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, 

din subordinea IGSU

specializate din Ministeru

� Centrul National coopereaza, dupa caz, cu institute de cercetare

laboratoare sau operatori economici de profil

precum si cu organisme cu obiect de activitate similar din alte tari, 

economici care desfasoara activitati conexe apararii impotriva incendiilor si protectiei 

civile, cu asociatii profesionale si organisme neguvernamentale cu profil de activitate in 

domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

A fost aprobat Regulamentul de organizare al Centrului National pentru 

Securitate la Incendiu si Protectie Civila 

In Monitorul Oficial nr. 62 din 24 ianuarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 3/2014 al ministrului Afacerilor Interne privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului 

National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila.

 

Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila, denumit in continuare

Centrul National, functioneaza in baza prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 

88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr

cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului 

General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile si completarile u

Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului 

National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. 

Centrul National este constituit in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii 

, denumit in continuare IGSU, ca unitate specializata abilitata sa realizeze:

efectuarea de studii si incercari de laborator si evaluarea conformitatii 

produselor in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile;

formarea profesionala in ocupatii si functii specifice pompierilor si protectiei 

formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale

domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile; 

atestarea persoanelor juridice care desfasoara activitati in domeniul apararii

impotriva incendiilor si protectiei civile. 

Centrul National este finantat integral de la bugetul de stat si nu are personalitate 

Seful Centrului National are calitatea de ordonator tertiar de credite

nemijlocit inspectorului general al IGSU. 

Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, Centrul National colaboreaza cu structurile 

din subordinea IGSU, cu institutii militare si civile de invatamant si cu unitati si organe 

specializate din Ministerul Afacerilor Interne. 

coopereaza, dupa caz, cu institute de cercetare

laboratoare sau operatori economici de profil, cu organisme de inspectie, certificare, 

precum si cu organisme cu obiect de activitate similar din alte tari, 

economici care desfasoara activitati conexe apararii impotriva incendiilor si protectiei 

civile, cu asociatii profesionale si organisme neguvernamentale cu profil de activitate in 

domeniul apararii impotriva incendiilor si al protectiei civile. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare al Centrului National pentru 

 

In Monitorul Oficial nr. 62 din 24 ianuarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Afacerilor Interne privind 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Centrului 

National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila. 

, denumit in continuare 

Centrul National, functioneaza in baza prevederilor art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 

88/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare 

pentru situatii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 363/2002, 

cu modificarile si completarile ulterioare, Hotararea Guvernului nr. 1.490/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului 

General pentru Situatii de Urgenta, cu modificarile si completarile ulterioare, si 

Hotararea Guvernului nr. 259/2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului 

in subordinea Inspectoratului General pentru Situatii 

, denumit in continuare IGSU, ca unitate specializata abilitata sa realizeze: 

si evaluarea conformitatii 

produselor in domeniul apararii impotriva incendiilor si protectiei civile; 

pompierilor si protectiei 

formarea, evaluarea si certificarea competentei profesionale in ocupatii din 

activitati in domeniul apararii 

si nu are personalitate 

ordonator tertiar de credite si se subordoneaza 

Centrul National colaboreaza cu structurile 

, cu institutii militare si civile de invatamant si cu unitati si organe 

coopereaza, dupa caz, cu institute de cercetare-proiectare, 

, cu organisme de inspectie, certificare, 

precum si cu organisme cu obiect de activitate similar din alte tari, cu operatori 

economici care desfasoara activitati conexe apararii impotriva incendiilor si protectiei 

civile, cu asociatii profesionale si organisme neguvernamentale cu profil de activitate in 
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Integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie

Principalele prevederi 

� Legea stabileste regimul juridic al strainilor care solicita protectie internationala

Romania, regimul juridic al strainilor beneficiari ai protectiei internationale in 

Romania, procedura de acordare, incetare si anulare a protectiei internationale in 

Romania, procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea 

cererii de azil, precum si conditiile de acordare, excludere si incetare a protectiei 

temporare. 

Situatia persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale

� Aplicarea dispozitiilor prezentei legi se realizeaza cu luarea in considerare a 

specifice a persoanelor vulnerabile 

� In categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale

neinsotiti, persoanele cu dizabilitati, persoanele in varsta, femeile insarcinate, parintii 

singuri insotiti de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu 

afectiuni mintale, persoanele care au fost sup

grave de violenta psihologica, psihica sau sexuala, ori aflate in alte situatii speciale, 

similare celor mentionate anterior.

� Pentru scopurile prezentei legi 

cu nevoi speciale se determina de catre specialisti din cadrul Inspectoratului General 

pentru Imigrari, pe baza unei evaluari individuale. In vederea realizarii evaluarii 

individuale, autoritatile competente acorda sprijin de specialitate, la solicitarea 

Inspectoratului General pentru Imigrari.

� In sensul prezentei legi, prin 

intentie pentru care legea prevede pedeapsa privativa de libertate al carei maxim 

special este de peste 5 ani.“

Rolul activ 

� Autoritatile competente cu solutionarea cererilor de azil 

orice imprejurari de fapt si de drept care pot conduce la solutionarea cauzei, chiar 

daca aceste imprejurari nu au fost invocate sau mentionate in c

plangere. 

� La finalul cursului de initiere in limba romana

componenta si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale, 

apreciaza nivelul de cunoastere a limbii romane si stabileste inscrierea minorilor 

solicitanti de azil in anul de studiu corespunzator.

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

 

Integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie

In Monitorul Oficial nr. 63 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

O.G. nr. 1/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

122/2006 privind azilul in Romania si a Ordonantei Guvernului nr. 

44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o 

forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a 

cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului 

Economic European. 

regimul juridic al strainilor care solicita protectie internationala

Romania, regimul juridic al strainilor beneficiari ai protectiei internationale in 

Romania, procedura de acordare, incetare si anulare a protectiei internationale in 

Romania, procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea 

de azil, precum si conditiile de acordare, excludere si incetare a protectiei 

Situatia persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale 

Aplicarea dispozitiilor prezentei legi se realizeaza cu luarea in considerare a 

or vulnerabile sau cu nevoi speciale. 

categoria persoanelor vulnerabile sau cu nevoi speciale sunt inclusi minorii, minorii 

neinsotiti, persoanele cu dizabilitati, persoanele in varsta, femeile insarcinate, parintii 

singuri insotiti de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu 

afectiuni mintale, persoanele care au fost supuse torturii, violului sau altor forme 

grave de violenta psihologica, psihica sau sexuala, ori aflate in alte situatii speciale, 

similare celor mentionate anterior. 

Pentru scopurile prezentei legi apartenenta la categoria persoanelor vulnerabile sau 

se determina de catre specialisti din cadrul Inspectoratului General 

pentru Imigrari, pe baza unei evaluari individuale. In vederea realizarii evaluarii 

individuale, autoritatile competente acorda sprijin de specialitate, la solicitarea 

oratului General pentru Imigrari. 

In sensul prezentei legi, prin infractiune grava se intelege orice infractiune savarsita cu 

intentie pentru care legea prevede pedeapsa privativa de libertate al carei maxim 

special este de peste 5 ani.“ 

tatile competente cu solutionarea cererilor de azil investigheaza, din oficiu, 

orice imprejurari de fapt si de drept care pot conduce la solutionarea cauzei, chiar 

daca aceste imprejurari nu au fost invocate sau mentionate in cererea de azil sau in 

cursului de initiere in limba romana, o comisie de evaluare, ale carei 

componenta si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale, 

apreciaza nivelul de cunoastere a limbii romane si stabileste inscrierea minorilor 

n anul de studiu corespunzator. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Integrarea sociala a strainilor care au dobandit o forma de protectie 

In Monitorul Oficial nr. 63 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 

122/2006 privind azilul in Romania si a Ordonantei Guvernului nr. 

44/2004 privind integrarea sociala a strainilor care au dobandit o 

forma de protectie sau un drept de sedere in Romania, precum si a 

statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului 

regimul juridic al strainilor care solicita protectie internationala in 

Romania, regimul juridic al strainilor beneficiari ai protectiei internationale in 

Romania, procedura de acordare, incetare si anulare a protectiei internationale in 

Romania, procedura pentru stabilirea statului membru responsabil cu analizarea 

de azil, precum si conditiile de acordare, excludere si incetare a protectiei 

Aplicarea dispozitiilor prezentei legi se realizeaza cu luarea in considerare a situatiei 

sunt inclusi minorii, minorii 

neinsotiti, persoanele cu dizabilitati, persoanele in varsta, femeile insarcinate, parintii 

singuri insotiti de copiii lor minori, victimele traficului de persoane, persoanele cu 

use torturii, violului sau altor forme 

grave de violenta psihologica, psihica sau sexuala, ori aflate in alte situatii speciale, 

apartenenta la categoria persoanelor vulnerabile sau 

se determina de catre specialisti din cadrul Inspectoratului General 

pentru Imigrari, pe baza unei evaluari individuale. In vederea realizarii evaluarii 

individuale, autoritatile competente acorda sprijin de specialitate, la solicitarea 

se intelege orice infractiune savarsita cu 

intentie pentru care legea prevede pedeapsa privativa de libertate al carei maxim 

investigheaza, din oficiu, 

orice imprejurari de fapt si de drept care pot conduce la solutionarea cauzei, chiar 

ererea de azil sau in 

, o comisie de evaluare, ale carei 

componenta si functionare se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei nationale, 

apreciaza nivelul de cunoastere a limbii romane si stabileste inscrierea minorilor 
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  Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 20 iunie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 40.416/4/2012, Judecatoria 

Sectorului 4 Bucuresti 

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (2) din Leg

351/2004, exceptie ridicata de Sandu Horia Manea intr

constatarea nulitatii unei clauze dintr

de proprietate al Societatii Comerciale „GDF Suez Energy Romania“ 

conductei de gaze naturale a carei extindere a facut obiectul contractului de cofinantare.

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate 

de lege criticate sunt neconstitutionale 

preluarea din patrimoniul solicitantului in cel al operatorului licentiat a investitiei realizate 

si al carei proprietar este in cota

gratuit. 

� La data incheierii contractului 

extinderea conductei de gaze naturale incheiat intre partile din litigiu, erau in vigoare 

dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 351/2004, astfel cum au fost modificate prin Legea 

nr. 288/2005. 

� Legiuitorul constituant a stabilit

Constitutie, ca bogatiile de interes public ale subsolului si alte bunuri stabilite de legea 

organica fac obiectul exclusiv al proprietatii publice

� In continuare, referitor la 

gazelor, Curtea constata ca, potrivit art. 62 din lege, accesul la sistem are doua 

componente, respectiv racordarea la sistem si utilizarea acestuia.

� In ipoteza normei criticate, respectiv in 

patrimoniul operatorului licentiat

prevazute la art. 65 alin. (2) din lege revine in sarcina solicitantului, care tre

avanseze sumele necesare pentru modificarea instalatiilor de distributie a gazelor 

naturale, ca urmare a acordarii accesului, in situatia in care aceste modificari nu sunt 

economic justificate pentru operatorul licentiat.

� Este firesc ca asemenea ch

legiuitorul trebuia sa prevada ce anume reprezinta aceste cheltuieli, in sensul ca ele dau 

nastere unui drept de creanta sau unui drept de proprietate asupra 

obiectivelor/conductelor, astfel

sa se prevada modalitatea de despagubire a solicitantului.

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Sandu Horia Manea in Dosarul nr. 40.416/4/2012 a

Sectia civila si constata ca 

neconstitutionale. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate 

privind Legea gazelor 

In Monitorul Oficial nr. 50 din 21 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 430 din 24 octombrie 2013 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004. 

 

Prin Incheierea din 20 iunie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 40.416/4/2012, Judecatoria 

Sectorului 4 Bucuresti – Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala pentru 

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (2) din Leg

, exceptie ridicata de Sandu Horia Manea intr-o cauza avand ca obiect 

constatarea nulitatii unei clauze dintr-un contract de cofinantare si constatarea dreptului 

de proprietate al Societatii Comerciale „GDF Suez Energy Romania“ 

conductei de gaze naturale a carei extindere a facut obiectul contractului de cofinantare.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul sustine, in esenta, ca dispozitiile 

de lege criticate sunt neconstitutionale in masura in care sunt interpretate in sensul ca 

preluarea din patrimoniul solicitantului in cel al operatorului licentiat a investitiei realizate 

si al carei proprietar este in cota-parte solicitantul se face in mod obligatoriu cu titlu 

La data incheierii contractului de cofinantare nr. 1700002281 din 6 noiembrie 2009 privind 

extinderea conductei de gaze naturale incheiat intre partile din litigiu, erau in vigoare 

dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 351/2004, astfel cum au fost modificate prin Legea 

Legiuitorul constituant a stabilit, prin dispozitiile cuprinse la art. 136 alin. (3) din 

ca bogatiile de interes public ale subsolului si alte bunuri stabilite de legea 

organica fac obiectul exclusiv al proprietatii publice. 

In continuare, referitor la acordarea accesului noilor utilizatori la sistemul de distributie a 

, Curtea constata ca, potrivit art. 62 din lege, accesul la sistem are doua 

componente, respectiv racordarea la sistem si utilizarea acestuia. 

normei criticate, respectiv in situatia preluarii obiectivelor/conductelor in 

patrimoniul operatorului licentiat, Curtea are in vedere ca obligatia suportarii cheltuielilor 

prevazute la art. 65 alin. (2) din lege revine in sarcina solicitantului, care tre

avanseze sumele necesare pentru modificarea instalatiilor de distributie a gazelor 

naturale, ca urmare a acordarii accesului, in situatia in care aceste modificari nu sunt 

economic justificate pentru operatorul licentiat. 

Este firesc ca asemenea cheltuieli sa fie suportate de cel in al carui interes se fac

legiuitorul trebuia sa prevada ce anume reprezinta aceste cheltuieli, in sensul ca ele dau 

nastere unui drept de creanta sau unui drept de proprietate asupra 

obiectivelor/conductelor, astfel ca, trecand in proprietatea operatorului licentiat, trebuie 

sa se prevada modalitatea de despagubire a solicitantului. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

Sandu Horia Manea in Dosarul nr. 40.416/4/2012 al Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti 

Sectia civila si constata ca dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004 sunt 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate 

In Monitorul Oficial nr. 50 din 21 ianuarie 2014 a fost publicata 

2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

Prin Incheierea din 20 iunie 2013, pronuntata in Dosarul nr. 40.416/4/2012, Judecatoria 

Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala pentru solutionarea 

exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 

o cauza avand ca obiect 

un contract de cofinantare si constatarea dreptului 

de proprietate al Societatii Comerciale „GDF Suez Energy Romania“ – S.A. asupra 

conductei de gaze naturale a carei extindere a facut obiectul contractului de cofinantare. 

autorul sustine, in esenta, ca dispozitiile 

interpretate in sensul ca 

preluarea din patrimoniul solicitantului in cel al operatorului licentiat a investitiei realizate 

parte solicitantul se face in mod obligatoriu cu titlu 

de cofinantare nr. 1700002281 din 6 noiembrie 2009 privind 

extinderea conductei de gaze naturale incheiat intre partile din litigiu, erau in vigoare 

dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea nr. 351/2004, astfel cum au fost modificate prin Legea 

, prin dispozitiile cuprinse la art. 136 alin. (3) din 

ca bogatiile de interes public ale subsolului si alte bunuri stabilite de legea 

acordarea accesului noilor utilizatori la sistemul de distributie a 

, Curtea constata ca, potrivit art. 62 din lege, accesul la sistem are doua 

situatia preluarii obiectivelor/conductelor in 

, Curtea are in vedere ca obligatia suportarii cheltuielilor 

prevazute la art. 65 alin. (2) din lege revine in sarcina solicitantului, care trebuie sa 

avanseze sumele necesare pentru modificarea instalatiilor de distributie a gazelor 

naturale, ca urmare a acordarii accesului, in situatia in care aceste modificari nu sunt 

eltuieli sa fie suportate de cel in al carui interes se fac, insa 

legiuitorul trebuia sa prevada ce anume reprezinta aceste cheltuieli, in sensul ca ele dau 

nastere unui drept de creanta sau unui drept de proprietate asupra 

ca, trecand in proprietatea operatorului licentiat, trebuie 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate ridicata de 

l Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti – 

dispozitiile art. 65 alin. (2) din Legea gazelor nr. 351/2004 sunt 
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CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

Principalele prevederi 

� Prin Incheierea din 22 ianuarie 2013, pronuntata in Dosarul 8.050/97/2012, Tribunalul 

Hunedoara – Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la 

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

didactic auxiliar din invatamant.

� Exceptia a fost ridicata de Sindicatul

in numele si pentru membrul de sindicat Laura Alexandra Mathe, cu ocazia solutionarii 

unei cauze civile avand ca obiect o actiune pentru 

diferentelor de drepturi salaria

stiintific de doctor obtinut ulterior datei de 31 decembrie 2009.

� In motivarea exceptiei 

Legea nr. 63/2011 incalca preveder

obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, ale art. 16 alin. (1) 

referitor la egalitatea in drepturi si ale art. 53 privind restrangerea exercitiului unor 

drepturi sau al unor

tratatelor internationale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la 

prevederile art. 14 referitor la interzicerea discriminarii din Conventia pentru apararea 

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si ale art. 1 privind protectia proprietatii 

din Primul Protocol aditional la Conventie, intrucat exclud de la acordarea sumelor 

corespunzatoare titlului stiintific de doctor persoanele care au dobandit acest titlu

datei de 31 decembrie 2009. Astfel, dispozitiile incalca principiul egalitatii in drepturi si 

nediscriminarii, deoarece creeaza o diferenta de tratament juridic nejustificata si 

nerezonabila intre cadrele didactice care au obtinut titlul stiintif

de 31 decembrie 2009 si cele care au obtinut titlul ulterior acestei date, in sensul ca 

beneficiul sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal. 

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca i

neconstitutionalitate

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din 

invatamant, exceptie ridicata de S

Hunedoara, in numele si pentru membrul de sindicat Laura Alexandra Mathe, in Dosarul 

nr. 8.050/97/2012 al Tribunalului Hunedoara 

� In cadrul opiniei separate 

� In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 496 din 5 

decembrie 2013, consideram ca exceptia de neconstitutionalitate

cap. I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a 

personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant 

motive: 

� Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii 

art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
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CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate 

a Legii 63/2011 

In Monitorul Oficial nr. 61 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 496 din 5 decembrie 2013 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8

din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011

Prin Incheierea din 22 ianuarie 2013, pronuntata in Dosarul 8.050/97/2012, Tribunalul 

Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si 

didactic auxiliar din invatamant. 

Exceptia a fost ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar din Judetul Hunedoara, 

in numele si pentru membrul de sindicat Laura Alexandra Mathe, cu ocazia solutionarii 

unei cauze civile avand ca obiect o actiune pentru obligarea la calcularea si plata 

diferentelor de drepturi salariale rezultate din neacordarea sporului de 15%

stiintific de doctor obtinut ulterior datei de 31 decembrie 2009. 

In motivarea exceptiei autorul sustine ca dispozitiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la 

Legea nr. 63/2011 incalca prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5)

obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, ale art. 16 alin. (1) 

referitor la egalitatea in drepturi si ale art. 53 privind restrangerea exercitiului unor 

drepturi sau al unor libertati, precum si ale art. 20 alin. (1) referitor la preeminenta 

tratatelor internationale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la 

prevederile art. 14 referitor la interzicerea discriminarii din Conventia pentru apararea 

lor omului si a libertatilor fundamentale si ale art. 1 privind protectia proprietatii 

din Primul Protocol aditional la Conventie, intrucat exclud de la acordarea sumelor 

corespunzatoare titlului stiintific de doctor persoanele care au dobandit acest titlu

datei de 31 decembrie 2009. Astfel, dispozitiile incalca principiul egalitatii in drepturi si 

nediscriminarii, deoarece creeaza o diferenta de tratament juridic nejustificata si 

nerezonabila intre cadrele didactice care au obtinut titlul stiintific de doctor anterior datei 

de 31 decembrie 2009 si cele care au obtinut titlul ulterior acestei date, in sensul ca 

beneficiul sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal. 

Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de 

neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din 

invatamant, exceptie ridicata de Sindicatul Invatamantului Preuniversitar din Judetul 

Hunedoara, in numele si pentru membrul de sindicat Laura Alexandra Mathe, in Dosarul 

nr. 8.050/97/2012 al Tribunalului Hunedoara – Sectia litigii de munca si asigurari sociale.

opiniei separate a judecatorului prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru

In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 496 din 5 

consideram ca exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8 din 

r. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a 

personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant trebuia admisa

Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii 

art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate  

In Monitorul Oficial nr. 61 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 496 din 5 decembrie 2013 a Curtii Constitutionale 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 

din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011. 

Prin Incheierea din 22 ianuarie 2013, pronuntata in Dosarul 8.050/97/2012, Tribunalul 

Sectia litigii de munca si asigurari sociale a sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si 

Invatamantului Preuniversitar din Judetul Hunedoara, 

in numele si pentru membrul de sindicat Laura Alexandra Mathe, cu ocazia solutionarii 

obligarea la calcularea si plata 

le rezultate din neacordarea sporului de 15% pentru titlul 

autorul sustine ca dispozitiile art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la 

ile constitutionale ale art. 1 alin. (5) privind 

obligativitatea respectarii Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, ale art. 16 alin. (1) 

referitor la egalitatea in drepturi si ale art. 53 privind restrangerea exercitiului unor 

libertati, precum si ale art. 20 alin. (1) referitor la preeminenta 

tratatelor internationale privind drepturile omului asupra legilor interne, raportate la 

prevederile art. 14 referitor la interzicerea discriminarii din Conventia pentru apararea 

lor omului si a libertatilor fundamentale si ale art. 1 privind protectia proprietatii 

din Primul Protocol aditional la Conventie, intrucat exclud de la acordarea sumelor 

corespunzatoare titlului stiintific de doctor persoanele care au dobandit acest titlu ulterior 

datei de 31 decembrie 2009. Astfel, dispozitiile incalca principiul egalitatii in drepturi si 

nediscriminarii, deoarece creeaza o diferenta de tratament juridic nejustificata si 

ic de doctor anterior datei 

de 31 decembrie 2009 si cele care au obtinut titlul ulterior acestei date, in sensul ca 

beneficiul sporului aferent acestui titlu este acordat numai primei categorii de personal.  

nadmisibila, a exceptiei de 

a dispozitiilor art. 8 din capitolul I al anexei nr. 5 la Legea nr. 63/2011 

privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din 

indicatul Invatamantului Preuniversitar din Judetul 

Hunedoara, in numele si pentru membrul de sindicat Laura Alexandra Mathe, in Dosarul 

Sectia litigii de munca si asigurari sociale. 

Maria Pivniceru se arata: 

In dezacord cu solutia adoptata de Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 496 din 5 

a prevederilor art. 8 din 

r. 5 la Legea nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a 

trebuia admisa pentru urmatoarele 

Consideram ca prin aceste prevederi se aduce atingere principiului egalitatii consacrat de 
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  CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. 10/2013

Principalele prevederi 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate 

ordonantei de urgenta criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie

deoarece creeaza situatii discriminatorii pentru aceleasi categorii de persoane, si anume 

persoanele indreptatite la despagubiri in temeiul Legilor nr. 9/1998, nr. 

393/2006. Astfel, arata ca in cadrul aceleiasi categorii de persoane se aplica un tratament 

juridic diferit, intrucat unele dintre aceste persoane au incasat deja sumele de bani 

stabilite cu titlu de despagubire, intr

legile mai sus amintite, in timp ce altele vor incasa aceste despagubiri in mod esalonat, pe 

o perioada de 10 ani, asa cum prevede 

� Autorii exceptiei sustin ca, inca de la intrarea in vigoare a legilor sp

acordarea de masuri reparatorii, 

comportamentul discretionar al institutiilor publice abilitate

despagubirilor, institutii care nu au respectat termenul rezonabil de s

cereri, incalcandu-se astfel art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale.

� In acest context, apreciaza ca este 

acordare a despagubirilo

prin O.U.G. nr. 10/2013 nu se pot justifica prin amenintarea adusa bugetului de stat, dat 

fiind ca Romania nu se afla in niciuna din situatiile de exceptie la care fac referire 

dispozitiile art. 53 din Constitutie.

� Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

prevederile O.U.G. nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit 

dispozitiilor Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de 

razboi si a aplicarii Tratatului de Pac

Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de 

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al 

Sarbilor, Croatilor si Slov

Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 

noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, 

relativa la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 

1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si 

Legii nr. 393/2006, sunt neconstitutionale.

� In cadrul opiniei separate a pr

� In dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013, consider ca 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 10/2013 ar fi trebuit respinsa 

ca neintemeiata. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

CC a admis exceptia de neconstitutionalitate a O.U.G. 10/2013

In Monitorul Oficial nr. 63 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 528 a Curtii Constitutionale din 12 decembrie 2013

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata 

esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 

9/1998. 

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca prevederile

ordonantei de urgenta criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie

deoarece creeaza situatii discriminatorii pentru aceleasi categorii de persoane, si anume 

persoanele indreptatite la despagubiri in temeiul Legilor nr. 9/1998, nr. 

393/2006. Astfel, arata ca in cadrul aceleiasi categorii de persoane se aplica un tratament 

juridic diferit, intrucat unele dintre aceste persoane au incasat deja sumele de bani 

stabilite cu titlu de despagubire, intr-un termen rezonabil sau chiar in termenul instituit de 

legile mai sus amintite, in timp ce altele vor incasa aceste despagubiri in mod esalonat, pe 

o perioada de 10 ani, asa cum prevede O.U.G. nr. 10/2013. 

Autorii exceptiei sustin ca, inca de la intrarea in vigoare a legilor sp

acordarea de masuri reparatorii, persoanele indreptatite s-au confruntat cu 

comportamentul discretionar al institutiilor publice abilitate in procedura de acordare a 

despagubirilor, institutii care nu au respectat termenul rezonabil de s

se astfel art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor 

omului si a libertatilor fundamentale. 

In acest context, apreciaza ca este vadit neconstitutionala esalonarea transelor de 

acordare a despagubirilor pe o perioada de 10 ani, avand in vedere ca masurile instituite 

nr. 10/2013 nu se pot justifica prin amenintarea adusa bugetului de stat, dat 

fiind ca Romania nu se afla in niciuna din situatiile de exceptie la care fac referire 

art. 53 din Constitutie. 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate

nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit 

dispozitiilor Legii nr. 9/1998, ale Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despagubiri sau 

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de 

razboi si a aplicarii Tratatului de Pace intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la 

Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de 

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al 

Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe 

Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 

noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, 

tiva la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 

1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si 

Legii nr. 393/2006, sunt neconstitutionale. 

opiniei separate a prof. univ. dr. Valer Dorneanu se arata: 

In dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013, consider ca 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 10/2013 ar fi trebuit respinsa 

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 O.U.G. 10/2013 

In Monitorul Oficial nr. 63 din 24 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 528 a Curtii Constitutionale din 12 decembrie 2013 

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata 

lonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 

autorii acesteia sustin ca prevederile 

ordonantei de urgenta criticate contravin dispozitiilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, 

deoarece creeaza situatii discriminatorii pentru aceleasi categorii de persoane, si anume 

persoanele indreptatite la despagubiri in temeiul Legilor nr. 9/1998, nr. 290/2003 si nr. 

393/2006. Astfel, arata ca in cadrul aceleiasi categorii de persoane se aplica un tratament 

juridic diferit, intrucat unele dintre aceste persoane au incasat deja sumele de bani 

u chiar in termenul instituit de 

legile mai sus amintite, in timp ce altele vor incasa aceste despagubiri in mod esalonat, pe 

Autorii exceptiei sustin ca, inca de la intrarea in vigoare a legilor speciale care prevad 

au confruntat cu 

in procedura de acordare a 

despagubirilor, institutii care nu au respectat termenul rezonabil de solutionare a unei 

se astfel art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apararea drepturilor 

vadit neconstitutionala esalonarea transelor de 

, avand in vedere ca masurile instituite 

nr. 10/2013 nu se pot justifica prin amenintarea adusa bugetului de stat, dat 

fiind ca Romania nu se afla in niciuna din situatiile de exceptie la care fac referire 

Curtea Constitutionala a decis admiterea exceptiei de neconstitutionalitate si constata ca 

nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit 

2003 privind acordarea de despagubiri sau 

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, 

retinute sau ramase in Basarabia, Bucovina de Nord si Tinutul Herta, ca urmare a starii de 

e intre Romania si Puterile Aliate si Asociate, semnat la 

Paris la 10 februarie 1947, precum si ale Legii nr. 393/2006 privind acordarea de 

compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea fostului Regat al 

enilor, in urma aplicarii Protocolului privitor la cateva insule de pe 

Dunare si la un schimb de comune intre Romania si Iugoslavia, incheiat la Belgrad la 24 

noiembrie 1923, si a Conventiei dintre Romania si Regatul Sarbilor, Croatilor si Slovenilor, 

tiva la regimul proprietatilor situate in zona de frontiera, semnata la Belgrad la 5 iulie 

1924, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 si 

In dezacord cu solutia pronuntata prin Decizia nr. 528 din 12 decembrie 2013, consider ca 

exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor O.U.G. nr. 10/2013 ar fi trebuit respinsa 
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RIL admis. Timbrarea cererilor prin care cheltuielile de judecata sunt 

Problema de drept care a generat practica neunitara

� Din cuprinsul recursului in interesul legii, declarat, potrivit prevederilor art. 514 din Codul 

de procedura civila, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie, rezulta ca nu exista o practica judiciara unita

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1,art. 2 alin. (1) si art. 15 lit. p) din Legea nr. 

146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in referire la 

care cheltuielile de judecata sunt solici

Examenul jurisprudential

� Intr-o orientare jurisprudentiala

solicitate pe cale accesorie (in procesul in care au fost efectuate), isi gaseste aplicare 

regula cuprinsa in art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 

privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 

760/C/1999, acestea fiind scutite de taxa judiciara de timbru, insa, in cazul in care aceste 

cheltuieli sunt solicitate pe cale separata, se aplica regula cu caracter general, conform 

careia actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti se timbreaza. Scutirea de la 

plata acestor taxe constituie exceptia, iar exceptiile sunt de stricta interpretare si aplicare 

(exceptia est strictissimae interpretationis et aplicationis). 

� Intr-o alta opinie, aceste cereri au fost socotite scutite de la plata taxelor judiciare de 

timbru, retinandu-se existenta unui raport de accesorialitate fata de cererile principale 

initiale, cereri initiale care prezinta particularitatea ca au beneficiat in tem

prevederi legale de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru.

Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

� Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a su

punctul de vedere care rezulta din prima orientare jurisprudentiala, respectiv acela ca 

cererile prin care cheltuielile de judecata sunt solicitate pe cale separata, au natura unor 

cereri principale, evaluabile in bani, pentru care se datoreaza t

conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (1) Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioare, este in acord cu litera si spiritul legii.

� ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.

� In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1,art. 2 alin. (1) si 15 lit. p) din Legea nr. 

146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste:

� Cererile prin care se solicita, pe cale separata, acordarea cheltuielilor de judecata sunt 

cereri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculeaza la valoarea 

pretentiilor deduse judecatii, chiar daca cererile care au format obiectul litigiului din care 

aceste cheltuieli provin au fost scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

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

 

RIL admis. Timbrarea cererilor prin care cheltuielile de judecata sunt 

solicitate pe cale separata 

In Monitorul Oficial nr. 45 din 20 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si 

Justitie – Completul Competent sa judece Recursul in Interesul 

Legii privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1,art. 2 alin. 

(1) si art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in referire la timbrarea cererilor prin care 

cheltuielile de judecata sunt solicitate pe cale separata.

Problema de drept care a generat practica neunitara 

Din cuprinsul recursului in interesul legii, declarat, potrivit prevederilor art. 514 din Codul 

de procedura civila, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

Casatie si Justitie, rezulta ca nu exista o practica judiciara unitara in ceea ce priveste 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1,art. 2 alin. (1) si art. 15 lit. p) din Legea nr. 

146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, in referire la timbrarea cererilor prin 

care cheltuielile de judecata sunt solicitate pe cale separata. 

Examenul jurisprudential 

o orientare jurisprudentiala s-a apreciat ca atunci cand cheltuielile de judecata sunt 

solicitate pe cale accesorie (in procesul in care au fost efectuate), isi gaseste aplicare 

regula cuprinsa in art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 

iciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 

760/C/1999, acestea fiind scutite de taxa judiciara de timbru, insa, in cazul in care aceste 

cheltuieli sunt solicitate pe cale separata, se aplica regula cu caracter general, conform 

actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti se timbreaza. Scutirea de la 

plata acestor taxe constituie exceptia, iar exceptiile sunt de stricta interpretare si aplicare 

(exceptia est strictissimae interpretationis et aplicationis).  

, aceste cereri au fost socotite scutite de la plata taxelor judiciare de 

se existenta unui raport de accesorialitate fata de cererile principale 

initiale, cereri initiale care prezinta particularitatea ca au beneficiat in tem

prevederi legale de scutire de la plata taxelor judiciare de timbru. 

Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a su

punctul de vedere care rezulta din prima orientare jurisprudentiala, respectiv acela ca 

cererile prin care cheltuielile de judecata sunt solicitate pe cale separata, au natura unor 

cereri principale, evaluabile in bani, pentru care se datoreaza taxa judiciara de timbru in 

conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (1) Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioare, este in acord cu litera si spiritul legii. 

ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii formulat de procurorul 

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1,art. 2 alin. (1) si 15 lit. p) din Legea nr. 

146/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, stabileste: 

solicita, pe cale separata, acordarea cheltuielilor de judecata sunt 

cereri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculeaza la valoarea 

pretentiilor deduse judecatii, chiar daca cererile care au format obiectul litigiului din care 

eltuieli provin au fost scutite de la plata taxelor judiciare de timbru.

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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RIL admis. Timbrarea cererilor prin care cheltuielile de judecata sunt 

In Monitorul Oficial nr. 45 din 20 ianuarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 19 din 18 noiembrie 2013 a Inaltei Curti de Casatie si 

Recursul in Interesul 

Legii privind interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1,art. 2 alin. 

(1) si art. 15 lit. p) din Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in referire la timbrarea cererilor prin care 

a sunt solicitate pe cale separata. 

Din cuprinsul recursului in interesul legii, declarat, potrivit prevederilor art. 514 din Codul 

de procedura civila, de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de 

ra in ceea ce priveste 

interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1,art. 2 alin. (1) si art. 15 lit. p) din Legea nr. 

timbrarea cererilor prin 

a apreciat ca atunci cand cheltuielile de judecata sunt 

solicitate pe cale accesorie (in procesul in care au fost efectuate), isi gaseste aplicare 

regula cuprinsa in art. 14 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 

iciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 

760/C/1999, acestea fiind scutite de taxa judiciara de timbru, insa, in cazul in care aceste 

cheltuieli sunt solicitate pe cale separata, se aplica regula cu caracter general, conform 

actiunile si cererile introduse la instantele judecatoresti se timbreaza. Scutirea de la 

plata acestor taxe constituie exceptia, iar exceptiile sunt de stricta interpretare si aplicare 

, aceste cereri au fost socotite scutite de la plata taxelor judiciare de 

se existenta unui raport de accesorialitate fata de cererile principale 

initiale, cereri initiale care prezinta particularitatea ca au beneficiat in temeiul unor 

Opinia procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie 

Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a sustinut ca 

punctul de vedere care rezulta din prima orientare jurisprudentiala, respectiv acela ca 

cererile prin care cheltuielile de judecata sunt solicitate pe cale separata, au natura unor 

axa judiciara de timbru in 

conformitate cu dispozitiile art. 2 alin. (1) Legea nr. 146/1997, cu modificarile si 

formulat de procurorul general al 

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 1,art. 2 alin. (1) si 15 lit. p) din Legea nr. 

solicita, pe cale separata, acordarea cheltuielilor de judecata sunt 

cereri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculeaza la valoarea 

pretentiilor deduse judecatii, chiar daca cererile care au format obiectul litigiului din care 

eltuieli provin au fost scutite de la plata taxelor judiciare de timbru. 
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Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C15 din 18 ianuarie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  

 

 

Jurisprudenta europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

� Hotarârile Curtii de Justitie in cauzele C-378/12, C-400/12, Onuekwere  

 

Perioadele de incarcerare nu pot fi luate in considerare nici in scopul dobândirii unui permis de sedere 

permanenta, nici in vederea acordarii unei protectii sporite impotriva indepartarii. De asemenea, perioadele 

de detentie intrerup, in principiu, continuitatea perioadelor necesare pentru acordarea acestor avantaje. 

 

� Hotarârea Tribunalului in cauzele T-433/12, T-434/12, Steiff/OAPI (Representation d'un ours) 

 

Tribunalul confirma ca Steiff, constructorul german de jucarii moi, nu are dreptul la o marca comunitara 

pentru atasarea unui buton sau a unei etichete atasate prin intermediul unui buton de urechea unei jucarii 

moi. Caracterul distinctiv a unei astfel de atasari lipseste pentru ca, in sine, aceasta nu permite 

consumatorului european mediu sa recunoasca originea comerciala a acestei jucarii. 

 

 � Hotarârea Curtii de Justitie in cauza C-423/12, Reyes 

 

Pentru a fi considerat dependent al unui cetatean UE, un descendent care are peste 21 de ani si este cetatean 

al unui stat tert, nu trebuie sa faca dovada faptului ca a apelat la toate mijloacele posibile pentru a se 

intretine. Un stat membru nu poate solicita descendentului sa faca dovada faptului ca a incercat fara succes 

sa-si gaseasca un loc de munca sau sa obtina o indemnizatie de subzistenta in tara sa de origine pentru a 

obtine un permis de sedere.  

 

� Hotarârea Curtii de Justitie in cauza C-270/12, Regatul Unit/Consiliul si Parlamentul 

 

Puterea Autoritatii Europene pentru Valori Mobiliare si Piete de a adopta de urgenta masuri pe pietele 

financiare ale statelor membre, in scopul de a reglementa sau interzice vânzarea in lipsa este compatibila cu 

legislatia UE. Limitat fiind de diferite conditii si criterii care restrictioneaza puterea discretionara a autoritatii, 

exercitarea acesteia nu aduc atingere regulilor privind delegarea de competente astfel cum au fost stabilite 

de catre Tratatul FUE. 

 

� Concluziile avocatului general in cauza C-184/11, Comisia/Spania 

 

Avocatul general Sharpston propune Curtii sa impuna o amenda de 50 de milioane € Spaniei pentru ca nu a 

recuperat ajutoarele acordate in mod ilegal in Tara Bascilor. Prin nerecuperarea tuturor ajutoarelor, Spania 

nu a reusit sa se conformeze cu decizia din 2006 prin care se dispunea recuperarea. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  MFP propune modificarea Normelor metodologice 

de aplicare a Codului fiscal
 

Ministerului 

hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 

44/2004

Conform notei de fundamentare

elaborarii metodologiei de aplicare unitara a dispozitiilor Codului fiscal, precum si a altor aspecte 

tehnice generate de situatii aparute in aplicarea prevederilor acestuia.

 

In acest context, se adopta norme metodologice referitoare, in principal, la:

� A. Titlul II „Impozitul pe profit”

� B. Titlul III „Impozitul pe venit”

� C. Titlul IV
1
 „Impozitul pe veniturile microintreprinderilor”

� D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania d

zentantele firmelor straine infiintate in Romania”

� E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata”

� F. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”

 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la 

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

Riscurile generate de emisiunea de obligatiuni

garantate cu creante

Ministerul 

ordona

Conform notei de fundamentare

autoritatile romane s-au angajat sa 

emiterea de obligatiuni garantate cu creante.

 

Obiectivul urmarit la formularea ordonantei este asigurarea unui cadru legal aliniat celor mai bune 

practici la nivel european in domeniu,

piata locala intr-o maniera prudenta si supravegheata in mod corespunzator, asigurandu

si un plus de atractivitate pentru potentialii investitori

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro, in 10 zile de la publicare
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

MFP propune modificarea Normelor metodologice 

de aplicare a Codului fiscal 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 21 ianuarie un proiect de 

hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 

44/2004. 

Conform notei de fundamentare, promovarea acestui act normativ este determinata de necesitatea 

elaborarii metodologiei de aplicare unitara a dispozitiilor Codului fiscal, precum si a altor aspecte 

tehnice generate de situatii aparute in aplicarea prevederilor acestuia. 

adopta norme metodologice referitoare, in principal, la: 

A. Titlul II „Impozitul pe profit” 

B. Titlul III „Impozitul pe venit” 

„Impozitul pe veniturile microintreprinderilor” 

D. Titlul V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe repre

zentantele firmelor straine infiintate in Romania” 

E. Titlul VI „Taxa pe valoarea adaugata” 

F. Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”.  

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

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

Riscurile generate de emisiunea de obligatiuni

garantate cu creante se vor reduce 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 22 ianuarie un proiect de 

ordonanta pentru reglementarea unor masuri in domeniul bancar

Conform notei de fundamentare, conform conditionalitatilor agreate cu FMI si Comisia Europeana, 

au angajat sa emita, pana la finele anului 2013, actul legislativ care reglementeaza 

emiterea de obligatiuni garantate cu creante. 

Obiectivul urmarit la formularea ordonantei este asigurarea unui cadru legal aliniat celor mai bune 

practici la nivel european in domeniu, care sa permita dezvoltarea acestor instrumente de finantare pe 

o maniera prudenta si supravegheata in mod corespunzator, asigurandu

si un plus de atractivitate pentru potentialii investitori. 

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

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

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

MFP propune modificarea Normelor metodologice 

publicat pe data de 21 ianuarie un proiect de 

hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 

acestui act normativ este determinata de necesitatea 

elaborarii metodologiei de aplicare unitara a dispozitiilor Codului fiscal, precum si a altor aspecte 

e nerezidenti si impozitul pe repre-

acest proiect de act normative sunt 

Riscurile generate de emisiunea de obligatiuni 

Finantelor Publice a publicat pe data de 22 ianuarie un proiect de 

nta pentru reglementarea unor masuri in domeniul bancar. 

conform conditionalitatilor agreate cu FMI si Comisia Europeana, 

emita, pana la finele anului 2013, actul legislativ care reglementeaza 

Obiectivul urmarit la formularea ordonantei este asigurarea unui cadru legal aliniat celor mai bune 

care sa permita dezvoltarea acestor instrumente de finantare pe 

o maniera prudenta si supravegheata in mod corespunzator, asigurandu-se in acest mod 

si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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Invata sa te pr

In procesul de angajare este foarte important sa stii sa te promovezi.

Arata ca ai incredere in tine, ca stii exact ce ai de facut si unde 

in viitor. Esti cel mai bun produs si trebuie sa

poate fi nimeni mai bun decat tine pentru postul respectiv.

Va dorim lectura placuta

Autor: 

ABC

Editura C.H. Beck, 2014
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Invata sa te prezinti ca pe cel mai bun produs

In procesul de angajare este foarte important sa stii sa te promovezi.

Arata ca ai incredere in tine, ca stii exact ce ai de facut si unde 

in viitor. Esti cel mai bun produs si trebuie sa-i convingi pe angajatori ca nu

poate fi nimeni mai bun decat tine pentru postul respectiv.

Inainte de a incepe sa iti cauti un loc de munca

bine sa iti faci o lista cu activitatile la care te pricepi 

cel mai bine, cu domeniile de activitate pe care 

consideri ca le stapanesti, ce atuuri ai, la ce esti 

talentat si ce loc de munca ti s-ar potrivi, ce 

placea sa faci, ce te-ar motiva, ce te

peste masura pentru ca lucrurile ma

din masura, ci din lipsa ei, „muncind f

sperand fara masura, iubind fara masur

 

Da, trebuie sa-ti iubesti locul de munca

pasionat de ceea ce faci, sa ai mereu idei noi, sa fi

informat, sa iti doresti mereu mai mult, s

sa fii cel mai bun. 

Va dorim lectura placuta 

 

 

Autor: Bianca Mitu 

ABC-ul angajarii de succes 

Editura C.H. Beck, 2014 
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ezinti ca pe cel mai bun produs 

In procesul de angajare este foarte important sa stii sa te promovezi. 

Arata ca ai incredere in tine, ca stii exact ce ai de facut si unde vrei sa ajungi 

i convingi pe angajatori ca nu 

poate fi nimeni mai bun decat tine pentru postul respectiv. 

Inainte de a incepe sa iti cauti un loc de munca este 

ile la care te pricepi 

de activitate pe care 

ce atuuri ai, la ce esti 

ar potrivi, ce ti-ar 

ar motiva, ce te-ar entuziasma 

arete nu se nasc 

, ci din lipsa ei, „muncind fara masura, 

sura”.  

i iubesti locul de munca, sa fii 

ci, sa ai mereu idei noi, sa fii 

doresti mereu mai mult, sa iti doresti 
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Cauta, salveaza, exporta si apoi acceseaza! 

Atunci cand informatiile sunt actualizate atat de frecvent, asa cum se intampla in cazul bibliotecii Legalis 2.0, 

este aproape imposibil sa repeti o cautare si sa obtii aceleasi rezultate. 

sa salvezi o cautare?  

 

���� Salveaza cautarea curenta: 

• Doar in Legalis 2.0 poti salva orice cautare, pentru a o reface in mod identic la un moment ulterior. 

Indiferent ca folosesti linia simplificata de cautare sau una dintre mastile avansate, prin simpla apasare a  

iconitei din meniu aferenta salvarii vei putea arhiva acea cautare intr

personalizate. (vezi sageata verde din imaginea de mai sus

����  Exporta rezultatele cautarii: 

• Nou in Legalis 2.0 – Vrei sa creezi o lista perfecta de rezultate si sa o salvezi? Nimic mai simplu. Alege 

dintr-o lista de rezultate, cu ajutorul bifelor, doar acele rezultate care iti sunt de folos, apoi apasa iconita 

de export si salveaza lista direct pe calculatorul tau

familiarizat cu directoarele personalizate Legalis 2.0, 

tarziu. (vezi sagetile rosii din imaginea de mai sus

Listele de rezultate pot fi uneori dificil 

utile in salvarea, exportarea si 
 

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

 

 

Tutoriale Legalis 2.0 

Cauta, salveaza, exporta si apoi acceseaza!  

Atunci cand informatiile sunt actualizate atat de frecvent, asa cum se intampla in cazul bibliotecii Legalis 2.0, 

este aproape imposibil sa repeti o cautare si sa obtii aceleasi rezultate. Dar daca ai avea uneltele necesare 

poti salva orice cautare, pentru a o reface in mod identic la un moment ulterior. 

Indiferent ca folosesti linia simplificata de cautare sau una dintre mastile avansate, prin simpla apasare a  

u aferenta salvarii vei putea arhiva acea cautare intr-unul dintre directoarele 

vezi sageata verde din imaginea de mai sus) 

Vrei sa creezi o lista perfecta de rezultate si sa o salvezi? Nimic mai simplu. Alege 

o lista de rezultate, cu ajutorul bifelor, doar acele rezultate care iti sunt de folos, apoi apasa iconita 

direct pe calculatorul tau, in format .DOC sau .PDF. Sau, daca esti deja 

familiarizat cu directoarele personalizate Legalis 2.0, creeaza un semn de carte pe care il poti accesa 

vezi sagetile rosii din imaginea de mai sus) 

Listele de rezultate pot fi uneori dificil de gestionat. De accea, am introdus o serie de instrumente 

 accesarea ulterioara a unor rezultate relevante pentru un caz concret.

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Atunci cand informatiile sunt actualizate atat de frecvent, asa cum se intampla in cazul bibliotecii Legalis 2.0, 

Dar daca ai avea uneltele necesare 

poti salva orice cautare, pentru a o reface in mod identic la un moment ulterior. 

Indiferent ca folosesti linia simplificata de cautare sau una dintre mastile avansate, prin simpla apasare a  

unul dintre directoarele 

Vrei sa creezi o lista perfecta de rezultate si sa o salvezi? Nimic mai simplu. Alege 

o lista de rezultate, cu ajutorul bifelor, doar acele rezultate care iti sunt de folos, apoi apasa iconita 

sau .PDF. Sau, daca esti deja 

creeaza un semn de carte pe care il poti accesa mai 

de gestionat. De accea, am introdus o serie de instrumente 

accesarea ulterioara a unor rezultate relevante pentru un caz concret. 
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InfoLEGALis 

selectie a noutat

 

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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InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

selectie a noutatilor legislative. 

Informatiile din acest material nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

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

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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