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Principalele prevederi 

� Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Public este de 6.366

se ocupa conform prevederilor art. 3 si
74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 
acte normative. 

� Din cele 280 de posturi
posturi revin Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si 

Terorism. 

� La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, 
privind atribuirea unui numar de posturi si stabilirea numarului total al magistratilor si 
personalului auxiliar, administrativ si de serviciu de la judecatorii, tribunale, curti de apel 
si de la toate parchetele, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
21 iulie 1993, cu modificarile ulterioare, 

Guvernul a aprobat numarul maxim de posturi pentru Ministerul Public

A fost aprobata procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de 

Principalele prevederi 

� Fac obiectul prezentei proceduri 
judiciare de timbru, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru, denumita in continuare ordonanta, pentru care 
instantele judecatoresti competente, Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Inalta 
Curte de Casatie si Justitie au stabilit suma cuvenita a fi restituita la cererea solicitantilor.

� Stabilirea sumelor de restituit

45 alin. (4) din ordonanta, denumita in continuare instanta judecatoreasca competenta, 
iar compensarea si/sau restituirea se fac/face de catre organul fiscal competent din cota
parte a taxei care i se cuvine.

� In vederea restituirii sumei cuven
termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea

5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la 
restituire, in original, la re

continuare organul fiscal local, 
judecatoreasca competenta

prenumele/denumirea, domiciliul fis
restituire a banilor: in contul bancar, in numerar sau prin mandat postal, dupa caz, si 
ataseaza documentul de plata al taxei judiciare de timbru.

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

 

In Monitorul Oficial nr. 66 din 27 ianuarie 2014 a fost publicata 
H.G. nr. 39/2014 privind stabilirea numarului maxim de posturi 
pentru Ministerul Public. 

 

Numarul maxim de posturi pentru Ministerul Public este de 6.366, din care 280 posturi 
se ocupa conform prevederilor art. 3 si 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 
74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 

Din cele 280 de posturi, 20 de posturi revin Directiei Nationale Anticoruptie

posturi revin Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si 

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 338/1993

ibuirea unui numar de posturi si stabilirea numarului total al magistratilor si 
personalului auxiliar, administrativ si de serviciu de la judecatorii, tribunale, curti de apel 
si de la toate parchetele, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
21 iulie 1993, cu modificarile ulterioare, se abroga. 

Guvernul a aprobat numarul maxim de posturi pentru Ministerul Public

A fost aprobata procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de 

taxe judiciare de timbru 

In Monitorul Oficial nr. 68 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 1918/2013/65/2014 al ministrului Finantelor Publice si 
al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru 
aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de 
taxe judiciare de timbru. 

 

ectul prezentei proceduri sumele achitate de contribuabili, cu titlu de taxe 

, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru, denumita in continuare ordonanta, pentru care 

judecatoresti competente, Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Inalta 
Curte de Casatie si Justitie au stabilit suma cuvenita a fi restituita la cererea solicitantilor.

Stabilirea sumelor de restituit se face de catre instanta judecatoreasca preva
45 alin. (4) din ordonanta, denumita in continuare instanta judecatoreasca competenta, 
iar compensarea si/sau restituirea se fac/face de catre organul fiscal competent din cota
parte a taxei care i se cuvine. 

In vederea restituirii sumei cuvenite, contribuabilul solicitant depune in cadrul 

termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 
5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la 

in original, la registratura unitatii administrativ-teritoriale

continuare organul fiscal local, cererea de restituire solutionata de instanta 

judecatoreasca competenta. Pe cererea de restituire solicitantul inscrie numele si 
prenumele/denumirea, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, modalitatea de 
restituire a banilor: in contul bancar, in numerar sau prin mandat postal, dupa caz, si 
ataseaza documentul de plata al taxei judiciare de timbru. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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In Monitorul Oficial nr. 66 din 27 ianuarie 2014 a fost publicata 
privind stabilirea numarului maxim de posturi 

, din care 280 posturi 
4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor 

20 de posturi revin Directiei Nationale Anticoruptie si 35 de 

posturi revin Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si 

Hotararea Guvernului nr. 338/1993 
ibuirea unui numar de posturi si stabilirea numarului total al magistratilor si 

personalului auxiliar, administrativ si de serviciu de la judecatorii, tribunale, curti de apel 
si de la toate parchetele, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 170 din 

Guvernul a aprobat numarul maxim de posturi pentru Ministerul Public 

A fost aprobata procedura de restituire a sumelor achitate cu titlu de 

In Monitorul Oficial nr. 68 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Finantelor Publice si 

al ministrului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru 
aprobarea Procedurii de restituire a sumelor achitate cu titlu de 

sumele achitate de contribuabili, cu titlu de taxe 

, prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 
privind taxele judiciare de timbru, denumita in continuare ordonanta, pentru care 

judecatoresti competente, Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe langa Inalta 
Curte de Casatie si Justitie au stabilit suma cuvenita a fi restituita la cererea solicitantilor. 

se face de catre instanta judecatoreasca prevazuta de art. 
45 alin. (4) din ordonanta, denumita in continuare instanta judecatoreasca competenta, 
iar compensarea si/sau restituirea se fac/face de catre organul fiscal competent din cota-

contribuabilul solicitant depune in cadrul 

, respectiv in termen de 
5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la 

teritoriale, denumita in 
cererea de restituire solutionata de instanta 

. Pe cererea de restituire solicitantul inscrie numele si 
cal, codul de identificare fiscala, modalitatea de 

restituire a banilor: in contul bancar, in numerar sau prin mandat postal, dupa caz, si 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 

 

3 

 

 

       

        

 

  

 

 Regulamentul privind organizarea si functionarea ICCJ 

Principalele prevederi 

� In cadrul Inaltei Curti de Cas

recursurilor in interesul legii

conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, si conform Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
denumita in continuare Codul de procedura penala, prec

� Cu exceptia cauzelor care se solutioneaza de judecatorii din planificarea de permanenta, 
distribuirea aleatorie a dosarelor se realizeaza prin sistemul ECRIS

a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si pentru urmatoarele categori

• cauzele privind cererile, propunerile, plangerile si contestatiile care se 

solutioneaza de judecatorii de drepturi si libertati

• cauzele privind procedura camerei preliminare

solutioneaza de judecatorii de 

• cauzele privind cererile de recurs in casatie

� In aplicarea dispozitiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedura civila

completului desemneaza 3 judecatori
intra problema de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti.

� In aplicarea dispozitiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedura civila

problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele 
completului desemneaza 3 judecatori

• daca problema de drept prezinta interes pentru doua sectii

judecator din cadrul fiecarei sectii interesate si un judecator din cadrul uneia dintre 
sectiile interesate, stabilita 

• daca problema de drept prezinta interes pentru 3 sectii

judecator din cadrul fiecarei sectii interesate;

• daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie 

a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemneaza cate un judecator din cadrul a 3 
sectii stabilite prin tragere la sorti.

� In aplicarea dispozitiilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedura penala

completului desemneaza un judecator

� Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

de procedura penala, se judeca de un complet format din presedintele sectiei 
corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator desemnat de acesta si 
8 judecatori din cadrul sectiei respective.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Regulamentul privind organizarea si functionarea ICCJ 

a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 3/2014 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru 
modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si 
functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Inaltei Curti de Casatie si Justitie functioneaza completele pentru solutionarea 

recursurilor in interesul legii, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si 

ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, si conform Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, 
denumita in continuare Codul de procedura penala, precum si complete de 5 judecatori.

Cu exceptia cauzelor care se solutioneaza de judecatorii din planificarea de permanenta, 
distribuirea aleatorie a dosarelor se realizeaza prin sistemul ECRIS, la nivelul Sectiei penale 
a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si pentru urmatoarele categorii de cauze:

cauzele privind cererile, propunerile, plangerile si contestatiile care se 

solutioneaza de judecatorii de drepturi si libertati; 

cauzele privind procedura camerei preliminare, plangerile si contestatiile care se 
solutioneaza de judecatorii de camera preliminara; 

cauzele privind cererile de recurs in casatie. 

aplicarea dispozitiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedura civila

completului desemneaza 3 judecatori-raportori din cadrul sectiei in a carei competenta 
ma de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti.

aplicarea dispozitiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedura civila

problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele 
ului desemneaza 3 judecatori-raportori, dupa cum urmeaza: 

daca problema de drept prezinta interes pentru doua sectii, desemneaza cate un 
judecator din cadrul fiecarei sectii interesate si un judecator din cadrul uneia dintre 
sectiile interesate, stabilita prin tragere la sorti; 

daca problema de drept prezinta interes pentru 3 sectii, desemneaza cate un 
judecator din cadrul fiecarei sectii interesate; 

daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Inaltei Curti de 

Casatie si Justitie sau daca problema de drept nu intra in competenta niciunei sectii 
a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemneaza cate un judecator din cadrul a 3 
sectii stabilite prin tragere la sorti. 

aplicarea dispozitiilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedura penala

completului desemneaza un judecator-raportor din cadrul Sectiei penale.

Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, conform Codului de procedura ci
de procedura penala, se judeca de un complet format din presedintele sectiei 
corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator desemnat de acesta si 

din cadrul sectiei respective. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Regulamentul privind organizarea si functionarea ICCJ  

r. 75 din 30 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru 

modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si 
functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie. 

completele pentru solutionarea 

, completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, 
conform Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si 

ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura civila, si conform Legii 
nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, 

um si complete de 5 judecatori. 

Cu exceptia cauzelor care se solutioneaza de judecatorii din planificarea de permanenta, 
, la nivelul Sectiei penale 

i de cauze: 

cauzele privind cererile, propunerile, plangerile si contestatiile care se 

, plangerile si contestatiile care se 

aplicarea dispozitiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedura civila, presedintele 
raportori din cadrul sectiei in a carei competenta 

ma de drept care a fost solutionata diferit de instantele judecatoresti. 

aplicarea dispozitiilor art. 516 alin. (5) din Codul de procedura civila, in cazul in care 
problema de drept prezinta interes pentru doua sau mai multe sectii, presedintele 

, desemneaza cate un 
judecator din cadrul fiecarei sectii interesate si un judecator din cadrul uneia dintre 

, desemneaza cate un 

daca problema de drept prezinta interes pentru toate sectiile Inaltei Curti de 

problema de drept nu intra in competenta niciunei sectii 
a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, desemneaza cate un judecator din cadrul a 3 

aplicarea dispozitiilor art. 473 alin. (4) din Codul de procedura penala, presedintele 
raportor din cadrul Sectiei penale. 

Sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile 

, conform Codului de procedura civila si Codului 
de procedura penala, se judeca de un complet format din presedintele sectiei 
corespunzatoare a Inaltei Curti de Casatie si Justitie sau un judecator desemnat de acesta si 
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 Regulamentul de ordine interioara al parchetelor a suferit

Serviciul de tehnologia informatiei 

� Serviciul de tehnologia informatiei

informatiei si comunicatiilor, denumit in continuare IT&C, in cadrul Parchetului de pe langa 
Inalta Curte de Casatie si Justitie si coordoneaza aceasta activitate la nivelul Ministerului 
Public, asigurand elaborarea si implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului 
Public si a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate institutiile implicate.

� Serviciul de tehnologia informatiei este condus de un specialist IT sef

urmatoarele atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel:

• coordoneaza activitatea IT&C in Ministerul Public

• participa la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public

judiciar din Romania, alaturi de toate institutiil
acesteia; 

• coordoneaza proiectele IT&C ale Ministerului Public

• coordoneaza realizarea, implementarea si exploatarea sistemelor informatice

• elaboreaza si monitorizeaza strategia de dezvoltare a infrastructurii IT&C

Public; in acest sens: 

� analizeaza, evalueaza si formuleaza propuneri privind asigurarea necesarului de 
tehnica de calcul;

� asigura eficientizarea permanenta a utilizarii tehnicii de calcul

 Care este cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a 

Principalele prevederi 

� In anul 2014, cuantumul taxei pentru examen

in vederea atribuirii calitatii de consultant fiscal 

� Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali

Banca Transilvania, Sucursala Lips
deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 
RO91RNCB0075119726870001, precum 
Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13

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

 

Regulamentul de ordine interioara al parchetelor a suferit

In Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2014 
Ordinul nr. 143/C/2014 al ministrului Justitiei pentru modificarea 
Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin 
Ordinul ministrului justitiei nr. 529/C/2007. 

Serviciul de tehnologia informatiei - Atributiile 

Serviciul de tehnologia informatiei desfasoara activitatile specifice domeniului tehnologiei 
informatiei si comunicatiilor, denumit in continuare IT&C, in cadrul Parchetului de pe langa 
Inalta Curte de Casatie si Justitie si coordoneaza aceasta activitate la nivelul Ministerului 

gurand elaborarea si implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului 
Public si a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate institutiile implicate.

Serviciul de tehnologia informatiei este condus de un specialist IT sef

e atributii, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel: 

coordoneaza activitatea IT&C in Ministerul Public; 

participa la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public

judiciar din Romania, alaturi de toate institutiile implicate, si asigura implementarea 

coordoneaza proiectele IT&C ale Ministerului Public; 

coordoneaza realizarea, implementarea si exploatarea sistemelor informatice

elaboreaza si monitorizeaza strategia de dezvoltare a infrastructurii IT&C

analizeaza, evalueaza si formuleaza propuneri privind asigurarea necesarului de 
tehnica de calcul; 

asigura eficientizarea permanenta a utilizarii tehnicii de calcul

Care este cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a 

calitatii de consultant fiscal 

In Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 1/2014 a Camerei Consultantilor Fiscali privind 
aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru 
atribuirea calitatii de consultant fiscal in anul 2014.

cuantumul taxei pentru examen, respectiv cuantumul taxei pentru interviu 
in vederea atribuirii calitatii de consultant fiscal – este in valoare de 500 lei

Plata taxei se poate face in contul Camerei Consultantilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la 
Banca Transilvania, Sucursala Lipscani – IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau in contul 
deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 
RO91RNCB0075119726870001, precum si in numerar la sediul Camerei Consultantilor 
Fiscali din municipiul Bucuresti, str. Alecu Russo nr. 13–19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Regulamentul de ordine interioara al parchetelor a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Justitiei pentru modificarea 

Regulamentului de ordine interioara al parchetelor, aprobat prin 

desfasoara activitatile specifice domeniului tehnologiei 
informatiei si comunicatiilor, denumit in continuare IT&C, in cadrul Parchetului de pe langa 
Inalta Curte de Casatie si Justitie si coordoneaza aceasta activitate la nivelul Ministerului 

gurand elaborarea si implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului 
Public si a sistemului judiciar din Romania, alaturi de toate institutiile implicate. 

Serviciul de tehnologia informatiei este condus de un specialist IT sef, care are 
 

participa la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public si a sistemului 
e implicate, si asigura implementarea 

coordoneaza realizarea, implementarea si exploatarea sistemelor informatice; 

elaboreaza si monitorizeaza strategia de dezvoltare a infrastructurii IT&C a Ministerului 

analizeaza, evalueaza si formuleaza propuneri privind asigurarea necesarului de 

asigura eficientizarea permanenta a utilizarii tehnicii de calcul 

Care este cuantumul taxei pentru examenul de atribuire a  

In Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Camerei Consultantilor Fiscali privind 

aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru 
in anul 2014. 

, respectiv cuantumul taxei pentru interviu – 
500 lei. 

(CUI 18677087) deschis la 
IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau in contul 

deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala Sector 4 – IBAN 
la sediul Camerei Consultantilor 
et. 2, ap. 9, sectorul 2. 
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Principalele prevederi: 

� Prezentul regulament stabileste modul de 
supraveghere a privarii de libertate

privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 
in cursul procesului penal. 

� Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate

si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate 
si respectarea drepturilor persoanelor condamnate prevazute de Legea nr. 254/2013.

� Judecatorul de supraveghere a p

grefier desemnat in conditiile legii.

� Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate are 
254/2013 si prezentul regulament

� In exercitarea atributiilor 

independent, impartial si se supune numai legii.

� In cazul in care judecatorul de supraveghere a privarii de libertate

cereri care privesc pe sotul, ruda ori afinu
alta situatie dintre cele prevazute la art. 177 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau cu privire la care considera ca i
impartialitatea, acestea se solutioneaza de judecatorul supleant. Existenta acestei imprejurari 
se aduce imediat la cunostinta presedintelui curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla locul 
de detentie. 

� Dispozitiile anterioare se aplica in mod corespunza
cercetarea vizeaza o abatere disciplinara 

supraveghere a privarii de libertate.

� Dispozitiile anterioare se aplica in mod corespunzator 
de supraveghere a privarii de libertate

� Pe durata exercitarii atributiilor privind supravegherea executarii pedepselor si a masurilor 

privative de libertate, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate nu poate desfasur
alte activitati la instanta din cadrul careia a fost desemnat.

� Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate 
care desfasoara activitati in sistemul penitenciar

administratia locului de detinere, poate face verificari la fata locului si are acces la dosarul 
individual al detinutilor, la evidente si orice alte inscrisuri sau inregistrari necesare pentru 
indeplinirea atributiilor prevazute de lege, cu respectarea 
profesional, obligatie care incumba si grefierului desemnat de presedintele curtii de apel.

� Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte 
judecatorului de supraveghere a priv

documentele si informatiile solicitate.

 A fost aprobat Regulamentul de organizare a activitatii judecatorului 

de supraveghere a privarii de libertate

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

In Monitorul Oficial nr. 77din 31 ianuarie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 89/2014 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de organizare a 
activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate.

Prezentul regulament stabileste modul de organizare a activitatii judecatorului de 

privarii de libertate, astfel cum este reglementata de Legea nr. 254/2013 
privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 

 

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate, desemnat in conditiile legii, supravegheaza 
si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate 
si respectarea drepturilor persoanelor condamnate prevazute de Legea nr. 254/2013.

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate este ajutat in activitatea sa de catre un 
grefier desemnat in conditiile legii. 

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate are atributiile stabilite prin Legea nr. 

254/2013 si prezentul regulament. 

exercitarea atributiilor sale, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate este 
independent, impartial si se supune numai legii. 

judecatorul de supraveghere a privarii de libertate are de solutionat sesizari sau 
cereri care privesc pe sotul, ruda ori afinul sau, pana la gradul al IV-lea inclusiv, ori se afla intr
alta situatie dintre cele prevazute la art. 177 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau cu privire la care considera ca i

, acestea se solutioneaza de judecatorul supleant. Existenta acestei imprejurari 
se aduce imediat la cunostinta presedintelui curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla locul 

se aplica in mod corespunzator si in situatia in care audierea sau 

cercetarea vizeaza o abatere disciplinara comisa in prezenta ori asupra judecatorului de 
supraveghere a privarii de libertate. 

se aplica in mod corespunzator si grefierului care il ajuta pe ju

de supraveghere a privarii de libertate in activitatea sa. 

durata exercitarii atributiilor privind supravegherea executarii pedepselor si a masurilor 

, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate nu poate desfasur
alte activitati la instanta din cadrul careia a fost desemnat. 

Judecatorul de supraveghere a privarii de libertate poate audia orice persoana condamnata sau 

care desfasoara activitati in sistemul penitenciar, poate solicita informatii ori inscrisuri de l
administratia locului de detinere, poate face verificari la fata locului si are acces la dosarul 
individual al detinutilor, la evidente si orice alte inscrisuri sau inregistrari necesare pentru 
indeplinirea atributiilor prevazute de lege, cu respectarea confidentialitatii si a secretului 
profesional, obligatie care incumba si grefierului desemnat de presedintele curtii de apel.

Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte 
judecatorului de supraveghere a privarii de libertate si sa puna la dispozitia acestuia 
documentele si informatiile solicitate. 

A fost aprobat Regulamentul de organizare a activitatii judecatorului 

de supraveghere a privarii de libertate 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 77din 31 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de organizare a 
activitatii judecatorului de supraveghere a privarii de libertate. 

organizare a activitatii judecatorului de 

, astfel cum este reglementata de Legea nr. 254/2013 
privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare 

emnat in conditiile legii, supravegheaza 
si controleaza asigurarea legalitatii in executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate 
si respectarea drepturilor persoanelor condamnate prevazute de Legea nr. 254/2013. 

este ajutat in activitatea sa de catre un 

atributiile stabilite prin Legea nr. 

sale, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate este 

are de solutionat sesizari sau 
lea inclusiv, ori se afla intr-o 

alta situatie dintre cele prevazute la art. 177 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu 
modificarile si completarile ulterioare, sau cu privire la care considera ca i-ar fi afectata 

, acestea se solutioneaza de judecatorul supleant. Existenta acestei imprejurari 
se aduce imediat la cunostinta presedintelui curtii de apel in a carei raza teritoriala se afla locul 

si in situatia in care audierea sau 

comisa in prezenta ori asupra judecatorului de 

si grefierului care il ajuta pe judecatorul 

durata exercitarii atributiilor privind supravegherea executarii pedepselor si a masurilor 

, judecatorul de supraveghere a privarii de libertate nu poate desfasura 

poate audia orice persoana condamnata sau 

poate solicita informatii ori inscrisuri de la 
administratia locului de detinere, poate face verificari la fata locului si are acces la dosarul 
individual al detinutilor, la evidente si orice alte inscrisuri sau inregistrari necesare pentru 

confidentialitatii si a secretului 
profesional, obligatie care incumba si grefierului desemnat de presedintele curtii de apel. 

Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta 

si sa puna la dispozitia acestuia 

A fost aprobat Regulamentul de organizare a activitatii judecatorului 
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MADR a aprobat nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2014

Principalele prevederi 

� Se aproba nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare

persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale constituite conform legii, pentru garantiile 
acordate in baza Legii nr. 218/2005 
european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul europe
garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, existente in evidenta fondului de garantare 
la 31 decembrie 2013, astfel:

• Credite pe termen scurt

finantare necesare realizarii productiei conform art. 6 lit. a) din Legea 
nr. 218/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

• Credite pe termen scurt, mediu si lung

de investitii 

Tipul de proiect 

• Proiecte finantate din fonduri SAPARD

neeligibile pentru finantare din fonduri europene, aprobate prin 
ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, emis anual

 

Primirea cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele 

Principalele prevederi 

� Potrivit dispozitiilor art. 147
Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata» din acelasi act 
normativ, persoana impozabila stabilita in Romania

pe valoarea adaugata 

stat membru al Uniunii Europene, denumit in contin

 

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

 

MADR a aprobat nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2014

In Monitorul Oficial nr. 66 din 27 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 89/2014 al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 
privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru 
anul 2014. 
 

nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare

persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale constituite conform legii, pentru garantiile 
Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul europe
garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, existente in evidenta fondului de garantare 
la 31 decembrie 2013, astfel: 

Tipul de credit 

Credite pe termen scurt acordate in scopul asigurarii surselor de 
finantare necesare realizarii productiei conform art. 6 lit. a) din Legea 
nr. 218/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

Credite pe termen scurt, mediu si lung acordate in scopul realizarii 

Proiecte finantate din fonduri SAPARD, proiecte de investitii 
neeligibile pentru finantare din fonduri europene, aprobate prin 

agriculturii si dezvoltarii rurale, emis anual 

Primirea cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele 

impozabile stabilite in Romania 

In Monitorul Oficial nr. 68 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 59/2014 al MFP si al ANAF privind modificarea 
Ordinului presedintelui ANAF nr. 3/2010. 
 

 

Potrivit dispozitiilor art. 1472alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 491 din 
Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata» din acelasi act 

persoana impozabila stabilita in Romania, poate beneficia de rambursarea taxei 

ea adaugata aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in alt 
stat membru al Uniunii Europene, denumit in continuare stat membru de rambursare.

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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MADR a aprobat nivelul comisioanelor de garantare pentru anul 2014 

In Monitorul Oficial nr. 66 din 27 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

privind aprobarea nivelului comisioanelor de garantare pentru 

nivelul comisioanelor de garantare datorate fondurilor de garantare de catre 
persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale constituite conform legii, pentru garantiile 

privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de 
garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, existente in evidenta fondului de garantare 

Nivelul 

comisioanelor de 

garantare pentru 

anul 2014 

1,5% 

1,5% 

  

1,5% 

Primirea cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele 

In Monitorul Oficial nr. 68 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat 
al MFP si al ANAF privind modificarea 

alin. (2) din Codul fiscal, coroborate cu prevederile pct. 491 din 
Normele metodologice de aplicare a titlului VI «Taxa pe valoarea adaugata» din acelasi act 

poate beneficia de rambursarea taxei 

aferente importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii efectuate in alt 
uare stat membru de rambursare. 
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Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 

Principalele prevederi 

� Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)
au obligatia sa intocmeasca 
sau lichidarii acestora, in conditiile legii.

� Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare, exercitiul financiar

financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.
� Prezentul ordin se aplica de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile 

contabile conforme cu Directiva a IV

componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile 
ulterioare, de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, precum si de cele carora le sunt 
incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare 
financiara, aplicabile societatilor comerciale ale ca
tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim
ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

� Entitatile carora le sunt incidente Reglementa

a Comunitatilor Economice Europene

conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 
3.055/2009, cu modificarile si completar
depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale M

� Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, 
cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro

echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de 
contabilitate. 

� Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate

intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale 
Ministerului Finantelor Publice

� Societatile care aplica 
de raportare financiara

admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim
ministrului, ministrul fi
ulterioare, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul calendaristic, au obligatia 
sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale individuale la unitatile teritoriale 
Ministerului Finantelor Publice

� Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru 
de raportare financiara 

standarde. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale 

ale operatorilor economici 

In Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 79/2014 al ministrului Finantelor Publice privind 
principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 
Publice. 

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)
au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii 
sau lichidarii acestora, in conditiile legii. 
Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile 

exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile 
financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. 

se aplica de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile 

contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Eu

componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile 
ulterioare, de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, precum si de cele carora le sunt 
incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare 
financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la 
tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim
ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV

a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile 
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 
3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa 
depuna situatii financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 

terioare, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat 

cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub 
echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de 

Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate

intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale 
Ministerului Finantelor Publice. 
Societatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale 

de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt 
admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim
ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul calendaristic, au obligatia 
sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale individuale la unitatile teritoriale 
Ministerului Finantelor Publice. 
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, pentru persoanele juridice care aplica Standardele internationale 

de raportare financiara (IFRS), situatiile financiare au componentele prevazute de aceste 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale  

In Monitorul Oficial nr. 70 din 29 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Finantelor Publice privind 

principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor 
financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor 
economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor 

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)–(4) din lege 

, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii 

Potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile 
tru care trebuie intocmite situatiile 

se aplica de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile 

a a Comunitatilor Economice Europene, parte 
componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile 

contabilitate, aprobat prin 
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, precum si de cele carora le sunt 
incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare 

ror valori mobiliare sunt admise la 
tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, 
ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile ulterioare. 

rile contabile conforme cu Directiva a IV-a 

, parte componenta a Reglementarilor contabile 
conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 

ile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa 
inisterului Finantelor Publice. 

Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat 

si totalul activelor sub 
echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de 

Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligatia sa 
intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale 

entarile contabile conforme cu Standardele internationale 

, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt 
admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-

nantelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificarile si completarile 
ulterioare, inclusiv cele al caror exercitiu financiar difera de anul calendaristic, au obligatia 
sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale individuale la unitatile teritoriale ale 

Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si 
persoanele juridice care aplica Standardele internationale 

ituatiile financiare au componentele prevazute de aceste 
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Ajutor pentru investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii in 

vederea dezvoltarii e

Principalele prevederi 

� Pot beneficia de masurile de ajutor de stat

indiferent de forma juridic
nu au intarzieri la plata taxelor, obliga
speciale si bugetele locale prev
realiza prin prezentarea de catre solicitant:

• a unei declaratii pe propria raspundere

acordare a ajutorului; si

• a documentelor emise de autoritatile competente

calendaristice de la data semnarii actului ju
� Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, 

Partea I, si se aplica pana la data de 30 iunie 2014

� Numarul estimat al operatorilor economici care beneficiaza de sprijin

schema este de 1.100. 

ANAF a aprobat Instructiunile de completare ale formularului 392A 

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri

Principalele prevederi 

� Formularul (392A) „Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de 

servicii efectuate in anul ..........

data de 31 decembrie a anului de referinta

acest formular, erau inregistrate in scopuri de TVA

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de 
afaceri, efectiv realizata la ace

� Nu se depune acest formular

bunuri si prestari de servicii in anul de referinta in interiorul tarii.

� Formularul (392A) „Declaratie informativa privind livr
servicii efectuate in anul ..........“ 
februarie, inclusiv, a anului urmator celui de raportare.

� Formularul (392A) „Declaratie informativa privind livrarile de bunur
servicii efectuate in anul ..........“ 

• la registratura organului fiscal competent;

• la posta, prin scrisoare recomandata.

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

 

Ajutor pentru investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii in 

vederea dezvoltarii e-economiei 

In Monitorul Oficial nr. 73 din 29 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 2503/2013 al ministrului Economiei pentru modificarea 
si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor.

masurile de ajutor de stat prevazute in prezenta schem
indiferent de forma juridica de organizare, care nu inregistreaza debite publice restante

rzieri la plata taxelor, obligatiilor si a altor contributii la bugetul de stat, bugetele 
i bugetele locale prevazute de legislatia in vigoare. Indeplinirea conditiei

realiza prin prezentarea de catre solicitant: 

declaratii pe propria raspundere, la data semnarii actului juridic de 
acordare a ajutorului; si 

documentelor emise de autoritatile competente in cel mult 30 de zile 
calendaristice de la data semnarii actului juridic de acordare a ajutorului.

Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, 
se aplica pana la data de 30 iunie 2014, in limita bugetului alocat.

operatorilor economici care beneficiaza de sprijin

 

ANAF a aprobat Instructiunile de completare ale formularului 392A 

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri

In Monitorul Oficial nr. 76 din 31 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 93/2014 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 
Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si 
continutului unor formulare de declaratii informative.

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de 

servicii efectuate in anul ..........“ se completeaza de catre persoanele impozabile care, la 

data de 31 decembrie a anului de referinta, respectiv a anului pentru care se depune 
erau inregistrate in scopuri de TVA, potrivit art. 153 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de 
afaceri, efectiv realizata la acea data, este inferioara sumei de 220.000 lei.

Nu se depune acest formular daca persoanele impozabile nu au desfasurat livrari de 
bunuri si prestari de servicii in anul de referinta in interiorul tarii. 

„Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de 
servicii efectuate in anul ..........“ se depune la organul fiscal competent,

, a anului urmator celui de raportare. 

„Declaratie informativa privind livrarile de bunur
servicii efectuate in anul ..........“ se depune, in format electronic, astfel:

la registratura organului fiscal competent; 

la posta, prin scrisoare recomandata. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Ajutor pentru investitii realizate de intreprinderile mici si mijlocii in 

In Monitorul Oficial nr. 73 din 29 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Economiei pentru modificarea 

si completarea unor ordine ale ministrului economiei si finantelor. 

n prezenta schema intreprinderile, 
debite publice restante, 

ii la bugetul de stat, bugetele 
Indeplinirea conditiei se va 

, la data semnarii actului juridic de 

in cel mult 30 de zile 
ridic de acordare a ajutorului. 

Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, 
, in limita bugetului alocat. 

operatorilor economici care beneficiaza de sprijin prin aceasta 

ANAF a aprobat Instructiunile de completare ale formularului 392A - 

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri 

In Monitorul Oficial nr. 76 din 31 ianuarie 2014 a fost publicat 
al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea modelului si 
continutului unor formulare de declaratii informative. 

Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de 

persoanele impozabile care, la 

, respectiv a anului pentru care se depune 
, potrivit art. 153 din Legea nr. 

571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si a caror cifra de 
a data, este inferioara sumei de 220.000 lei. 

daca persoanele impozabile nu au desfasurat livrari de 

arile de bunuri si prestarile de 
se depune la organul fiscal competent, pana la data de 25 

„Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de 
, astfel: 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Consiliul de Mediere a 

Principalele prevederi 

� In anul 2013 Tabloul mediatorilor autorizati

• Sectiunea 1 cuprinde mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile prevazute 

de art. 23 si 24 din Legea nr. 192/2006

pentru desfasurarea activitatii de mediator

• Sectiunea 2 cuprinde subsectiunile:

� mediatorii suspendati

� mediatorii fara forma de exercitare a profesiei

� mediatorii autorizati care nu indeplinesc conditiile 

din Legea nr. 192/2006

desfasurarea activitatii de mediator

Desfasurarea interviului pentru reatribuirea calitatii de membru al 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Principalele prevederi 

� Auditorii financiari, persoane fizice, care au renuntat sau carora li s
membru al CAFR, pot solicita reatribuirea calitatii de membru al CAFR

prevazute de Hotararea Consiliului 

� Pentru reatribuirea calitatii de membru al CAFR

semestrial, interviu, in baza cererilor primite.

� La interviul pentru reatribuirea calitatii de membru al CAFR

categorii de persoane:

• persoanele fizice care au renuntat, la cerere, la calitatea de membru al CAFR

solicita reatribuirea acesteia in 

• persoanele fizice, carora li s

disciplinare dispuse prin hotarare a Consiliului CAFR pentru neachitarea cotizatiilor 
si taxelor datorate, precum si neindeplinir

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Consiliul de Mediere a publicat Tabloul mediatorilor

In Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 5563/2013 a Consiliului de Medier
publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului 
mediatorilor. 

Tabloul mediatorilor autorizati cuprinde doua sectiuni, astfel:

Sectiunea 1 cuprinde mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile prevazute 

de art. 23 si 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru desfasurarea activitatii de mediator. 

cuprinde subsectiunile: 

mediatorii suspendati; 

mediatorii fara forma de exercitare a profesiei; 

mediatorii autorizati care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 23 si 24 

din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 
surarea activitatii de mediator. 

Desfasurarea interviului pentru reatribuirea calitatii de membru al 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania

In Monitorul Oficial nr. 66 din 27 ianuarie 2014 a fost publicata 
Hotararea nr. 61/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din 
Romania privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
desfasurare a interviului pentru reatribuirea calitatii de membru al 
Camerei Auditorilor Financiari din Romania. 

persoane fizice, care au renuntat sau carora li s-
pot solicita reatribuirea calitatii de membru al CAFR

prevazute de Hotararea Consiliului CAFR nr. 16/2012 si a prezentului regulament.

reatribuirea calitatii de membru al CAFR, CAFR organizeaza in fiecare an, 
u, in baza cererilor primite. 

interviul pentru reatribuirea calitatii de membru al CAFR se pot inscrie urmatoarele 
categorii de persoane: 

persoanele fizice care au renuntat, la cerere, la calitatea de membru al CAFR

solicita reatribuirea acesteia in termen de 5 ani de la data renuntarii. 

persoanele fizice, carora li s-a retras calitatea de membru, in urma unei sanctiuni 
disciplinare dispuse prin hotarare a Consiliului CAFR pentru neachitarea cotizatiilor 
si taxelor datorate, precum si neindeplinirea altor obligatii fata de CAFR

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

publicat Tabloul mediatorilor 

In Monitorul Oficial nr. 77 din 31 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Consiliului de Mediere pentru 

publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Tabloului 

cuprinde doua sectiuni, astfel: 

Sectiunea 1 cuprinde mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile prevazute 

cu modificarile si completarile ulterioare, 

prevazute de art. 23 si 24 

, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru 

Desfasurarea interviului pentru reatribuirea calitatii de membru al 

Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 66 din 27 ianuarie 2014 a fost publicata 
a Camerei Auditorilor Financiari din 

Romania privind aprobarea Regulamentului de organizare si 
uirea calitatii de membru al 

-a retras calitatea de 
pot solicita reatribuirea calitatii de membru al CAFR, in conditiile 

nr. 16/2012 si a prezentului regulament. 

, CAFR organizeaza in fiecare an, 

se pot inscrie urmatoarele 

persoanele fizice care au renuntat, la cerere, la calitatea de membru al CAFR si 
termen de 5 ani de la data renuntarii.  

, in urma unei sanctiuni 
disciplinare dispuse prin hotarare a Consiliului CAFR pentru neachitarea cotizatiilor 

altor obligatii fata de CAFR. 



 

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

 

Autorizarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe 

Principalele prevederi 

� Pentru a solicita inregistrarea punctului de schimb valutar

entitatile trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului printr
declaratie notariala pe propria raspunder
conditiile de functionalitate

� Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar

declaratia notariala pe propria raspundere prin care se face dovada indeplinirii conditiilor 
de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al 
entitatii, din care sa rezulte ca locatia cor

� Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar

declaratia notariala pe propria raspundere, prin care se face dovada indeplinirii conditiilor 
de functionalitate a spatiului.

� Cererile pentru obtinerea autorizatiilor de schimb valutar si/sau inregistrarea punctului 

de schimb valutar, cu documentatia completa si nesolutionate, depuse la directia de 
specialitate din cadrul 
solutioneaza potrivit prevederilor anterioare intrarii in vigoare a prezentului ordin.

A fost aprobata Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

Principalele prevederi 

� Se aproba Strategia Nationala pentru 

continuare Strategia nationala

� Se aproba Planul de actiuni pe perioada 2014

nationale, denumit in continuare Plan de actiuni

� Finantarea necesara indeplinirii masurilor 

catre fiecare institutie/autoritate publica implicata, prin absorbtia fondurilor europene 
nerambursabile si asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinantarea 
proiectelor realizate cu acestea, prec
institutiilor publice implicate.

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

 

Autorizarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe 

teritoriul Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 69 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 86/2014 al MFP pentru modificarea si completarea 
Ordinului nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea 
entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul 
Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii 

inregistrarea punctului de schimb valutar, in intelesul prezentului ordin, 
entitatile trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului printr
declaratie notariala pe propria raspundere, din care sa rezulte ca spatiul indeplineste 
conditiile de functionalitate. 

atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara 
declaratia notariala pe propria raspundere prin care se face dovada indeplinirii conditiilor 
de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al 
entitatii, din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.

atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara 
declaratia notariala pe propria raspundere, prin care se face dovada indeplinirii conditiilor 
de functionalitate a spatiului. 

ererile pentru obtinerea autorizatiilor de schimb valutar si/sau inregistrarea punctului 

, cu documentatia completa si nesolutionate, depuse la directia de 
specialitate din cadrul MFP pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, s
solutioneaza potrivit prevederilor anterioare intrarii in vigoare a prezentului ordin.

A fost aprobata Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

2014–2020 

In Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2014 a fost publicata 
H.G. nr. 1071/2013 privind aprobarea Strategiei Nationale pentru 
Ocuparea Fortei de Munca 2014–2020 si a Planului de actiuni pe 
perioada 2014–2020 pentru implementarea Strategiei nationale.

Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 2014

continuare Strategia nationala.  

Planul de actiuni pe perioada 2014–2020 pentru Implementarea Strategiei 

, denumit in continuare Plan de actiuni. 

Finantarea necesara indeplinirii masurilor prevazute in Planul de actiuni

catre fiecare institutie/autoritate publica implicata, prin absorbtia fondurilor europene 
nerambursabile si asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinantarea 
proiectelor realizate cu acestea, precum si in limita fondurilor aprobate anual in bugetul 
institutiilor publice implicate. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Autorizarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe 

In Monitorul Oficial nr. 69 din 28 ianuarie 2014 a fost publicat 
pentru modificarea si completarea 

area si/sau inregistrarea 
entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul 
Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii BNR. 

, in intelesul prezentului ordin, 
entitatile trebuie sa faca dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului printr-o 

e, din care sa rezulte ca spatiul indeplineste 

propus, este necesara 
declaratia notariala pe propria raspundere prin care se face dovada indeplinirii conditiilor 
de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al 

prevederilor legale in vigoare. 

propus, este necesara 
declaratia notariala pe propria raspundere, prin care se face dovada indeplinirii conditiilor 

ererile pentru obtinerea autorizatiilor de schimb valutar si/sau inregistrarea punctului 

, cu documentatia completa si nesolutionate, depuse la directia de 
pana la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se 

solutioneaza potrivit prevederilor anterioare intrarii in vigoare a prezentului ordin. 

A fost aprobata Strategia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

In Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2014 a fost publicata 
privind aprobarea Strategiei Nationale pentru 

2020 si a Planului de actiuni pe 
2020 pentru implementarea Strategiei nationale. 

Ocuparea Fortei de Munca 2014–2020, denumita in 

2020 pentru Implementarea Strategiei 

prevazute in Planul de actiuni se realizeaza de 
catre fiecare institutie/autoritate publica implicata, prin absorbtia fondurilor europene 
nerambursabile si asigurarea resurselor financiare necesare pentru cofinantarea 

um si in limita fondurilor aprobate anual in bugetul 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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Conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor 

Principalele prevederi 

� Prezentul ordin transpune pct. 4 din partea A a anexei la 
Consiliului din 13 mai 2013 

transporturile, avand in vedere aderarea Republicii Croatia, publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013.

Modelul Certificatului de pregatire profesionala

� Caracteristicile fizice ale certificatului

� Metodele de verificare a caracteristicilor fizice

conformitatea lor cu normele internationale sunt conforme cu norma ISO 10373.

� Certificatul are doua fete.

CC a admis obiectia de 

modificarea si completarea unor acte normative

Principalele prevederi 

� Secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale sesiza
formulata de 50 de deputati, 
dispozitiilor Legii pentru modificarea si 

� In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate

pronunte asupra constitutionalitatii dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea 
unor acte normative, pe care le considera 
ale art. 133 alin. (1) si, respectiv, ale art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei

� Curtea Constitutionala a decis

• Admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si art. II 

pct. 5 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative si 
constata ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale in raport cu criticile formulate.

• Respingerea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 si art. II 

pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative, ca 
devenita inadmisibila.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor 

categorii de conducatori auto 

In Monitorul Oficial nr. 73 din 29 ianuaie 2014 a fost publicat 
Ordinul nr. 40/2014 al ministrului Transporturilor pentru 
modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, 
constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de 
pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de 
conducatori auto. 

 

Prezentul ordin transpune pct. 4 din partea A a anexei la Directiva 2013/22/UE a 

Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a anumitor directive in domeniul politicii privind 
transporturile, avand in vedere aderarea Republicii Croatia, publicat in Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria L, nr. 158 din 10 iunie 2013. 

Modelul Certificatului de pregatire profesionala 

ice ale certificatului sunt conforme normelor ISO 7810 si ISO 7816

Metodele de verificare a caracteristicilor fizice ale certificatelor destinate sa asigure 
conformitatea lor cu normele internationale sunt conforme cu norma ISO 10373.

doua fete. 

a admis obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru 

modificarea si completarea unor acte normative

In Monitorul Oficial nr. 71din 29 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 3 din 15 ianuarie 2014 a Curtii Constitutionale

privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 
si pct. 5 si art. II pct. 3 si pct. 5 din Legea pentru modificarea si 
completarea unor acte normative. 

Secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale sesiza
formulata de 50 de deputati, pentru exercitarea controlului de constitutionalitate asupra 

dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative

motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorii acesteia solicita Curtii sa se 
pronunte asupra constitutionalitatii dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea 
unor acte normative, pe care le considera neconforme cu prevederile art. 1 alin. (3) si (5), 

ale art. 133 alin. (1) si, respectiv, ale art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei

Curtea Constitutionala a decis: 

Admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si art. II 

din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative si 
constata ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale in raport cu criticile formulate.

ea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 si art. II 

din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative, ca 
devenita inadmisibila. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Conditiile de pregatire profesionala initiala si continua a anumitor 

In Monitorul Oficial nr. 73 din 29 ianuaie 2014 a fost publicat 
al ministrului Transporturilor pentru 

modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, 
constructiilor si turismului nr. 42/2006 privind conditiile de 
pregatire profesionala initiala si continua a anumitor categorii de 

Directiva 2013/22/UE a 

directive in domeniul politicii privind 
transporturile, avand in vedere aderarea Republicii Croatia, publicat in Jurnalul Oficial al 

sunt conforme normelor ISO 7810 si ISO 7816-1. 

ale certificatelor destinate sa asigure 
conformitatea lor cu normele internationale sunt conforme cu norma ISO 10373. 

neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru 

modificarea si completarea unor acte normative 

In Monitorul Oficial nr. 71din 29 ianuarie 2014 a fost publicata 
3 din 15 ianuarie 2014 a Curtii Constitutionale cu 

privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 
si pct. 5 si art. II pct. 3 si pct. 5 din Legea pentru modificarea si 

Secretarul general al Camerei Deputatilor a trimis Curtii Constitutionale sesizarea 
exercitarea controlului de constitutionalitate asupra 

completarea unor acte normative. 

autorii acesteia solicita Curtii sa se 
pronunte asupra constitutionalitatii dispozitiilor Legii pentru modificarea si completarea 

onforme cu prevederile art. 1 alin. (3) si (5), 

ale art. 133 alin. (1) si, respectiv, ale art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei. 

Admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 2 si art. II 

din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative si 
constata ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale in raport cu criticile formulate. 

ea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 si art. II 

din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative, ca 
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CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea 

art. 253 indice 1 din Codul penal

Principalele prevederi 

� Prin Hotararea nr. 1 pronuntata in sedinta din 12 decembrie 2013, 
trimis Curtii Constitutionale 
art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative si a 

dispozitiilor articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253

� In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate

dispozitiile legii criticate sunt contrare Constitutiei, pentru urmatoarele argumente:

� Dispozitiile art. I pct. 5 si ale art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea 

unor acte normative excepteaza de la dispozitiile art. 147 din

notiunile de „functionar public“ si „functionar“, 
noul Cod penal (Legea nr. 286/2009 
„functionar public“, o serie de categorii de persoane, 

deputatii si senatorii, precum si persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul unei 
profesii liberale, in baza unei legi speciale si care nu sunt finantati de la bugetul de stat.“

� Efectul dispozitiilor art. I pct. 5

completarea unor acte normative

tuturor normelor de incriminare care prevad, ca subiect activ al infractiunii, persoana care 
are calitatea de „functionar public“ sau „functionar“ in sensul art. 147 din
calitatea de „functionar public“ in acceptiunea art. 175 din noul
incidenta acestei categorii de norme de incriminare in cazul persoanelor exceptate de la 
dispozitiile art. 147 din

� Dispozitiile articolului unic din Legea pentru modificarea 

restrang sfera de aplicare a normei de incriminare a conflictului de interese

care savarsesc fapta in exercitarea atributiilor
munca si o fisa a postului semnate cu o institutie dintre cele prevazute la art. 145 din
penal“, excluzand incide
exercita functii alese sau numite, functii care nu implica incheierea unui contract de munca 
cu una dintre institutiile prevazute in art. 145 din
atributiilor de serviciu pe baza unei fise a postului.

� In conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din
consacrate „egalitatii in drepturi“, „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor 
publice, fara privilegii si fara discriminari.“

� Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de ne

art. I pct. 5 si art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte 

normative si a articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253

constata ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale in raport cu criticile formulate
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CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea 

art. 253 indice 1 din Codul penal 

In Monitorul Oficial nr. 71 din 29 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014 a Curtii 

privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 
si art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor 
acte normative si a articolului unic din Legea pentru modificarea 
art. 253 indice 1din Codul penal. 

Prin Hotararea nr. 1 pronuntata in sedinta din 12 decembrie 2013, ICCJ
trimis Curtii Constitutionale sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 si 

art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative si a 

dispozitiilor articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253
1
din

motivarea obiectiei de neconstitutionalitate, ICCJ – Sectiile Unite apreciaza ca 
dispozitiile legii criticate sunt contrare Constitutiei, pentru urmatoarele argumente:

art. I pct. 5 si ale art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea 

unor acte normative excepteaza de la dispozitiile art. 147 din Codul penal

notiunile de „functionar public“ si „functionar“, precum si de la dispozitiile art. 175 din 

(Legea nr. 286/2009 privind Codul penal), care definesc notiunea de 
o serie de categorii de persoane, si anume „Presedintele Romaniei, 

deputatii si senatorii, precum si persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul unei 
profesii liberale, in baza unei legi speciale si care nu sunt finantati de la bugetul de stat.“

Efectul dispozitiilor art. I pct. 5 si ale art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si 

completarea unor acte normative consta, in principal, in restrangerea sferei de aplicare a 
tuturor normelor de incriminare care prevad, ca subiect activ al infractiunii, persoana care 

„functionar public“ sau „functionar“ in sensul art. 147 din
calitatea de „functionar public“ in acceptiunea art. 175 din noul Cod penal,
incidenta acestei categorii de norme de incriminare in cazul persoanelor exceptate de la 
dispozitiile art. 147 din Codul penal si art. 175 din noul Cod penal. 

Dispozitiile articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253

restrang sfera de aplicare a normei de incriminare a conflictului de interese

care savarsesc fapta in exercitarea atributiilor de serviciu „ce rezulta dintr
munca si o fisa a postului semnate cu o institutie dintre cele prevazute la art. 145 din

, excluzand incidenta normei de incriminare in cazul tuturor persoanelor care 
exercita functii alese sau numite, functii care nu implica incheierea unui contract de munca 
cu una dintre institutiile prevazute in art. 145 din Codul penal si nu presupun exercitarea 
atributiilor de serviciu pe baza unei fise a postului. 

In conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
consacrate „egalitatii in drepturi“, „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor 
publice, fara privilegii si fara discriminari.“ 

Curtea Constitutionala a decis admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor 

art. I pct. 5 si art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte 

normative si a articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253

constata ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale in raport cu criticile formulate
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CC a admis obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea 

In Monitorul Oficial nr. 71 din 29 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 2 din 15 ianuarie 2014 a Curtii Constitutionale cu 
privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 
si art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor 
acte normative si a articolului unic din Legea pentru modificarea 

ICCJ – Sectiile Unite a 
sesizarea de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 5 si 

art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative si a 

din Codul penal. 

Sectiile Unite apreciaza ca 
dispozitiile legii criticate sunt contrare Constitutiei, pentru urmatoarele argumente: 

art. I pct. 5 si ale art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea 

Codul penal, care definesc 
precum si de la dispozitiile art. 175 din 

, care definesc notiunea de 
„Presedintele Romaniei, 

deputatii si senatorii, precum si persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul unei 
profesii liberale, in baza unei legi speciale si care nu sunt finantati de la bugetul de stat.“ 

si ale art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si 

consta, in principal, in restrangerea sferei de aplicare a 
tuturor normelor de incriminare care prevad, ca subiect activ al infractiunii, persoana care 

„functionar public“ sau „functionar“ in sensul art. 147 din Codul penal sau 
Cod penal, excluzand 

incidenta acestei categorii de norme de incriminare in cazul persoanelor exceptate de la 

art. 253
1
din Codul penal 

restrang sfera de aplicare a normei de incriminare a conflictului de interese la persoanele 
de serviciu „ce rezulta dintr-un contract de 

munca si o fisa a postului semnate cu o institutie dintre cele prevazute la art. 145 din Codul 
nta normei de incriminare in cazul tuturor persoanelor care 

exercita functii alese sau numite, functii care nu implica incheierea unui contract de munca 
si nu presupun exercitarea 

Constitutia Romaniei, dispozitii 
consacrate „egalitatii in drepturi“, „Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor 

constitutionalitate a dispozitiilor 

art. I pct. 5 si art. II pct. 3 din Legea pentru modificarea si completarea unor acte 

normative si a articolului unic din Legea pentru modificarea art. 253
1
din Codul penal si 

constata ca aceste dispozitii sunt neconstitutionale in raport cu criticile formulate. 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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  CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 

Principalele prevederi 

� Prin Decizia penala nr. 1.687/R din 5 decembrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 
32/753/2012, Curtea de Apel Timisoara 
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal

� Exceptia a fost ridicata de Nicolae Trebuian Junior cu ocazia solutionarii recursului intr
contestatie la executare prin care a invocat 
executarii pedepsei. 

� In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate

125 alin. 3 din Codul penal

infractiunile de omor si la infractiunile intentionate urmate de moartea victimei al caror 
termen de prescriptie a executarii nu s
27/2012, incalca principiul neretroactivitatii legii statuat in art. 15 alin. (2) din 

Constitutie, care prevede ca „Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale 
sau contraventionale mai favora

� Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

neconstitutionalitate ridicata de Nicolae Trebuian Junior in Dosarul nr. 32/753/2012 al 
Curtii de Apel Timisoara 
penal sunt constitutionale in raport cu criticile formulate.

� In cadrul opiniei separate a judecatorilor prof. univ. dr. Mona

Zoltan Puskas si prof. univ. dr. Tudorel Toader

� In dezacord cu decizia adoptata pr

neconstitutionale prevederile art. 125 alin. 3 din Codul penal

Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale nici in cazul infractiunilor 
prevazute la alin. 2 lit. b) pentru 
implinit termenul de prescriptie a executarii. Prin noua reglementare devine 
imprescriptibila si executarea pedepselor pentru infractiunile de omor, omor calificat, 
omor deosebit de grav, precu
victimei. 

� De subliniat este faptul ca 
prevederile art. 125 alin. 3 din Codul penal

si nu prevederile art. 121 alin. 3 din Codul penal, referitoare la prescriptia raspunderii 
penale. 

� Neconstitutionalitatea prevederilor art. 125 alin. 3 din Codul penal se deduce din 

incalcarea principiului constitutional referitor la retroactivitatea legii penale ma

favorabile, principiu consacrat prin art. 15 alin. 2 din Constitutie, potrivit caruia Legea 
dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

� In acord cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate invocate, 
fi trebuit sa se circumscrie exclusiv analizei prescriptiei executarii pedepsei

prescriptiei raspunderii penale, exceptie cu care Curtea nu a fost sesizata.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a 

dispozitiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal

In Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 511 din din 12 decembrie 2013 a Curtii Constitutionale

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 
125 alin. 3 din Codul penal. 

Prin Decizia penala nr. 1.687/R din 5 decembrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 
32/753/2012, Curtea de Apel Timisoara – Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu 
exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal

ceptia a fost ridicata de Nicolae Trebuian Junior cu ocazia solutionarii recursului intr
contestatie la executare prin care a invocat implinirea termenului de prescriptie a 

motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca 
125 alin. 3 din Codul penal, care extind imprescriptibilitatea executarii pedepsei si la 
infractiunile de omor si la infractiunile intentionate urmate de moartea victimei al caror 
termen de prescriptie a executarii nu s-a implinit la data intrarii in vigoare a Legii nr. 

incalca principiul neretroactivitatii legii statuat in art. 15 alin. (2) din 

, care prevede ca „Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale 
sau contraventionale mai favorabile“.  
Curtea Constitutionala a decis respingerea, ca neintemeiata, a exceptiei de 

ridicata de Nicolae Trebuian Junior in Dosarul nr. 32/753/2012 al 
Curtii de Apel Timisoara – Sectia penala si constata ca dispozitiile art. 125 alin. 
penal sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. 

opiniei separate a judecatorilor prof. univ. dr. Mona-Maria Pivniceru, Valentin 

Zoltan Puskas si prof. univ. dr. Tudorel Toader se arata:  
dezacord cu decizia adoptata prin majoritate de voturi, consideram ca 

neconstitutionale prevederile art. 125 alin. 3 din Codul penal, prevederi potrivit carora 
Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale nici in cazul infractiunilor 
prevazute la alin. 2 lit. b) pentru care, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii, nu s
implinit termenul de prescriptie a executarii. Prin noua reglementare devine 
imprescriptibila si executarea pedepselor pentru infractiunile de omor, omor calificat, 
omor deosebit de grav, precum si pentru infractiunile intentionate urmate de moartea 

De subliniat este faptul ca obiectul exceptiei de neconstitutionalitate a constat in 

prevederile art. 125 alin. 3 din Codul penal, referitoare la prescriptia executarii pedepsei, 
ederile art. 121 alin. 3 din Codul penal, referitoare la prescriptia raspunderii 

Neconstitutionalitatea prevederilor art. 125 alin. 3 din Codul penal se deduce din 

incalcarea principiului constitutional referitor la retroactivitatea legii penale ma

, principiu consacrat prin art. 15 alin. 2 din Constitutie, potrivit caruia Legea 
dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.
In acord cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate invocate, considerentele deciziei ar 

fi trebuit sa se circumscrie exclusiv analizei prescriptiei executarii pedepsei

prescriptiei raspunderii penale, exceptie cu care Curtea nu a fost sesizata.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

CC a respins cu opinie separata exceptia de neconstitutionalitate a 

125 alin. 3 din Codul penal 

In Monitorul Oficial nr. 75 din 30 ianuarie 2014 a fost publicata 
Decizia nr. 511 din din 12 decembrie 2013 a Curtii Constitutionale 
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 

Prin Decizia penala nr. 1.687/R din 5 decembrie 2012, pronuntata in Dosarul nr. 
Sectia penala a sesizat Curtea Constitutionala cu 

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 125 alin. 3 din Codul penal. 
ceptia a fost ridicata de Nicolae Trebuian Junior cu ocazia solutionarii recursului intr-o 

implinirea termenului de prescriptie a 

teia sustine ca dispozitiile art. 

, care extind imprescriptibilitatea executarii pedepsei si la 
infractiunile de omor si la infractiunile intentionate urmate de moartea victimei al caror 

implinit la data intrarii in vigoare a Legii nr. 
incalca principiul neretroactivitatii legii statuat in art. 15 alin. (2) din 

, care prevede ca „Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale 

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

ridicata de Nicolae Trebuian Junior in Dosarul nr. 32/753/2012 al 
Sectia penala si constata ca dispozitiile art. 125 alin. 3 din Codul 

Maria Pivniceru, Valentin 

, consideram ca sunt 

, prevederi potrivit carora 
Prescriptia nu inlatura executarea pedepselor principale nici in cazul infractiunilor 

care, la data intrarii in vigoare a acestei dispozitii, nu s-a 
implinit termenul de prescriptie a executarii. Prin noua reglementare devine 
imprescriptibila si executarea pedepselor pentru infractiunile de omor, omor calificat, 

m si pentru infractiunile intentionate urmate de moartea 

obiectul exceptiei de neconstitutionalitate a constat in 

, referitoare la prescriptia executarii pedepsei, 
ederile art. 121 alin. 3 din Codul penal, referitoare la prescriptia raspunderii 

Neconstitutionalitatea prevederilor art. 125 alin. 3 din Codul penal se deduce din 

incalcarea principiului constitutional referitor la retroactivitatea legii penale mai 

, principiu consacrat prin art. 15 alin. 2 din Constitutie, potrivit caruia Legea 
dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile. 

derentele deciziei ar 

fi trebuit sa se circumscrie exclusiv analizei prescriptiei executarii pedepsei, si nu 
prescriptiei raspunderii penale, exceptie cu care Curtea nu a fost sesizata. 
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Curtea de Justitie a Uniunii Europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. C24 din 25 ianuarie 2014 a fost publicata ultima publicatie CJUE.  
 

 
 

Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 

trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 

nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 
� Parlamentul European > organizeaza o procedura de selectie pe baza de probe in vederea 

intocmirii unei liste de candidati eligibili pentru postul de sef de unitate (AD 12). Anuntul este 
publicat in Jurnalul Oficial nr. C26A din 29 ianuarie 2014. 

 

Serviciul European de Actiune Externa sprijina activitatea Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru 
Afaceri Externe si Politica De Securitate, in definirea si punerea in aplicare a unei politici externe 
eficace si coerente a Uniunii. 

Inainte de a-si depune candidatura, candidatii trebuie sa verifice cu atentie daca indeplinesc toate 
conditiile de admitere. 

Candidatii trebuie sa utilizeze formularul de candidatura in engleza, franceza sau germana (original 
sau copie) corespunzator acestui anunt de recrutare. 

Candidatii sunt invitati sa citeasca cu atentie Ghidul adresat candidatilor inainte de a completa 
formularul de candidatura. 

Data-limita pentru depunerea candidaturilor este 28 februarie 2014. 
 

� Curtea de Conturi Europeana > post vacant: Director – Audit (Grupa de functii AD, gradul 14). 
Anuntul este publicat in Jurnalul Oficial nr. C27A din 30 ianuarie 2014. 

 

Candidaturile (in EN sau FR), trebuie transmise electronic la adresa: vacancies@eca.europa.eu 
Candidatura trebuie sa mentioneze la rubrica „Obiect” numarul de referinta al anuntului de post 

vacant si trebuie sa fie insotita in mod obligatoriu de urmatoarele documente: 
- o scrisoare de motivatie; 
- un curriculum vitae actualizat, elaborat cu ajutorul modelului Europass;  
- declaratia pe propria raspundere completata, datata si semnata. 
 

Data-limita pentru inscriere este 26 februarie 2014, ora 17.00. 

 

Jurisprudenta europeana 
 

 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
 

Curtea a stabilit noi instructiuni practice pentru parti 

 

In Jurnalul Oficial nr. L31 din 31 ianuarie 2014 au fost publicate noi Instructiuni practice pentru parti, 
referitoare la cauzele cu care este sesizata Curtea. 
Aceste noi instructiuni, care sunt aplicabile tuturor categoriilor de cauze cu care este sesizata Curtea, nu au 

vocatia de a se substitui dispozitiilor din statut si din Regulamentul de procedura. Obiectul lor este de a 

permite partilor sa inteleaga mai bine continutul acestor dispozitii si sa aiba o imagine mai precisa cu privire la 

desfasurarea procedurii in fata Curtii si in special la constrangerile la care este supusa aceasta. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

  MJ a elaborat un proiect pentru implementarea 

Noului Cod de procedura 
 
Ministerului 
ordonanta de urgenta pentru luarea unor masuri de implementare necesare 
aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru 
implementarea altor acte 

Proiectul modifica: 

� Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara;
� Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a 
Directiei de - Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism;
� Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala;
� Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
� Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune;
� Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse 
organele judiciare in cursul procesului penal.
 
De asemenea, se mai dispune republicarea Noului Cod penal si a Noului Cod de procedura penala

precum si a tuturor actelor afectate de ordonanta dupa aprobarea acesteia prin lege

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

asteptate pe adresa de e-mail: dean@just.ro

Codul de procedura civila va fi modificat

Ministerul
pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Conform notei de fundamentare

instantele consultate de CSM cu privire la efectul aplicarii noului Cod de procedura civila in materia 
executarii silite, s-a constatat o crestere a volumului de activitate a instantelor de executare, datorita 
numarului relativ mare de cereri de
prevederile Codului de procedura civila. S
executarii silite din competenta instantei si atribuirea acestei sarcini executorului jude
 
Controlul judecatoresc asupra incheierii prin care executorul incuviinteaza executarea silita se exercita, in 
procedura propusa, pe calea contestatiei la executare. În cazul in care executorul respinge cererea de 
incuviintare, incheierea poate fi contestata numai de creditor. Prin exercitarea acestui control judecato
resc sunt inlaturate impedimentele de neconstitutionalitate care au fost retinute in DCC nr. 458/2009.
 
De asemenea, se propune si eliminarea formulei executorii din partea

a executarii silite. 
 

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

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

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

MJ a elaborat un proiect pentru implementarea 

Noului Cod de procedura penala  

Ministerului Justitiei a publicat pe data de 31 ianuarie un proiect de 
ordonanta de urgenta pentru luarea unor masuri de implementare necesare 
aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru 
implementarea altor acte normative. 

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara; 
Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a 

Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism; 
Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala; 

7/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune;
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse 

organele judiciare in cursul procesului penal. 

republicarea Noului Cod penal si a Noului Cod de procedura penala

precum si a tuturor actelor afectate de ordonanta dupa aprobarea acesteia prin lege

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

dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 

Codul de procedura civila va fi modificat 

Ministerul Justitiei a publicat pe data de 31 ianuarie un proiect de lege 
pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Conform notei de fundamentare, ca urmare a analizarii opiniilor exprimate de judecat
instantele consultate de CSM cu privire la efectul aplicarii noului Cod de procedura civila in materia 

a constatat o crestere a volumului de activitate a instantelor de executare, datorita 
numarului relativ mare de cereri de incuviintare a executarii silite formulate in conformitate cu 
prevederile Codului de procedura civila. S-a apreciat ca se impune eliminarea etapei de incuviintare a 
executarii silite din competenta instantei si atribuirea acestei sarcini executorului jude

Controlul judecatoresc asupra incheierii prin care executorul incuviinteaza executarea silita se exercita, in 
procedura propusa, pe calea contestatiei la executare. În cazul in care executorul respinge cererea de 

ea poate fi contestata numai de creditor. Prin exercitarea acestui control judecato
resc sunt inlaturate impedimentele de neconstitutionalitate care au fost retinute in DCC nr. 458/2009.

eliminarea formulei executorii din partea finala a incheierii de incuviintare 

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

dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

MJ a elaborat un proiect pentru implementarea 

Justitiei a publicat pe data de 31 ianuarie un proiect de 
ordonanta de urgenta pentru luarea unor masuri de implementare necesare 
aplicarii Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala si pentru 

Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a 

7/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal; 
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune; 
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de 

republicarea Noului Cod penal si a Noului Cod de procedura penala, 
precum si a tuturor actelor afectate de ordonanta dupa aprobarea acesteia prin lege.  

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

 

Justitiei a publicat pe data de 31 ianuarie un proiect de lege 
pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila. 

, ca urmare a analizarii opiniilor exprimate de judecatorii de la 
instantele consultate de CSM cu privire la efectul aplicarii noului Cod de procedura civila in materia 

a constatat o crestere a volumului de activitate a instantelor de executare, datorita 
incuviintare a executarii silite formulate in conformitate cu 

a apreciat ca se impune eliminarea etapei de incuviintare a 
executarii silite din competenta instantei si atribuirea acestei sarcini executorului judecatoresc insusi.  

Controlul judecatoresc asupra incheierii prin care executorul incuviinteaza executarea silita se exercita, in 
procedura propusa, pe calea contestatiei la executare. În cazul in care executorul respinge cererea de 

ea poate fi contestata numai de creditor. Prin exercitarea acestui control judecato-
resc sunt inlaturate impedimentele de neconstitutionalitate care au fost retinute in DCC nr. 458/2009. 

finala a incheierii de incuviintare 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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MJ propune desfiintarea a 26 tribunale si a parchetelor aferente 

 

 

 

  
Ministerului 
privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa 
acestea

Conform notei de fundamentare

Codului de procedura penala, sunt necesare masuri in vederea 
parchete de pe langa acestea

Maramures - Dragomiresti si Targu Lapus; Tulcea 
Arama; Galati - Liesti; Braila - 
Valcea - Balcesti; Buzau - Pogoanele; T
Novaci; Olt - Bals; Vrancea - Adjud; Bihor 
Humorului; Botosani - Darabani; Mures 
 
In ceea ce priveste procedura

148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea.

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

asteptate pe adresa de e-mail: 

Planurile-cadru pentru invatamantul profesional de 3 ani au fost elaborate 

Conform notei de fundamentare

durata de 3 ani, invatamant secundar superior, clasele a IX
reglator esential – componenta a Curriculumului national 
promovarea politicii educationale la nivel national.
 
Prin invatamantul profesional cu durata de 3 ani se asigura formarea profesionala initi
dobandirea unei calificari profesionale de nivel 3, al Cadrului national al calificarilor, corespunzator 
nivelului de referinta 3 al Cadrului European al Calificarilor
 

� Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la 

asteptate pe adresa de e-mail: vet@tvet.ro

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

 

propune desfiintarea a 26 tribunale si a parchetelor aferente 

Ministerului Justitiei a publicat pe data de 31 ianuarie un proiect de lege 
privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa 
acestea. 

Conform notei de fundamentare, avand in vedere modificarile presupuse de intrarea in vigoare a 
Codului de procedura penala, sunt necesare masuri in vederea desfiintarii urmatoarelor tribunale si 

parchete de pe langa acestea: Hunedoara - Hateg si Orastie; Sibiu - Agnita si Avrig; Braso
Dragomiresti si Targu Lapus; Tulcea - Macin; Constanta - Harsova; Mehedinti 

 Însuratei; Caras-Severin - Moldova Noua; Arad - Gurahont si Chisineu Cris; 
Pogoanele; Timis - Faget; Bacau - Buhusi; Salaj - Jibou; Dolj 

Adjud; Bihor - Salonta; Arges - Topoloveni; Prahova 
Darabani; Mures - Tarnaveni. 

procedura, proiectul stabileste parcurgerea acelorasi etape prevazute in Legea nr. 
148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea.

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

mail: dean@just.ro, in 10 zile de la publicare. 

cadru pentru invatamantul profesional de 3 ani au fost elaborate 

Ministerul Educatiei Nationale a publicat pe data de 29 ianuarie un pachet 
de proiecte de documente care reglementeaza invatamantul profesional cu 
durata de 3 ani, incepand cu anul scolar 2014-2015. 

Conform notei de fundamentare, planurile-cadru de invatamant pentru invatamantului profesional cu 
durata de 3 ani, invatamant secundar superior, clasele a IX-a, a X-a si a XI-a, reprezinta

componenta a Curriculumului national – si, prin aceasta, un instrument de baza in 
promovarea politicii educationale la nivel national. 

Prin invatamantul profesional cu durata de 3 ani se asigura formarea profesionala initi
dobandirea unei calificari profesionale de nivel 3, al Cadrului national al calificarilor, corespunzator 
nivelului de referinta 3 al Cadrului European al Calificarilor. 

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

vet@tvet.ro. 

Infolegal.ro este un portal de informatii juridice si reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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propune desfiintarea a 26 tribunale si a parchetelor aferente  

Justitiei a publicat pe data de 31 ianuarie un proiect de lege 
privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa 

, avand in vedere modificarile presupuse de intrarea in vigoare a 
desfiintarii urmatoarelor tribunale si 

Agnita si Avrig; Brasov - Rupea; 
Harsova; Mehedinti - Baia de 

Gurahont si Chisineu Cris; 
Jibou; Dolj - Segarcea; Gorj - 

Topoloveni; Prahova - Mizil; Suceava - Gura 

, proiectul stabileste parcurgerea acelorasi etape prevazute in Legea nr. 
148/2011 privind desfiintarea unor instante judecatoresti si a parchetelor de pe langa acestea. 

proiect de act normative sunt 

cadru pentru invatamantul profesional de 3 ani au fost elaborate  

Educatiei Nationale a publicat pe data de 29 ianuarie un pachet 
de proiecte de documente care reglementeaza invatamantul profesional cu 

cadru de invatamant pentru invatamantului profesional cu 
a, reprezinta un document 

si, prin aceasta, un instrument de baza in 

Prin invatamantul profesional cu durata de 3 ani se asigura formarea profesionala initiala pentru 
dobandirea unei calificari profesionale de nivel 3, al Cadrului national al calificarilor, corespunzator 

acest proiect de act normative sunt 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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MFP ia masuri pentru limitarea utilizarii platilor in numerar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ministerului 
ordonanta pentru intarirea disciplinei financiare privind operati
incasari si plati in numerar si pentru modificarea unor acte normative

Promovarea acestui act normativ este determinata de:

� necesitatea intaririi disciplinei financiare, eficientizarii administrarii fiscale si combaterii evaziunii 
fiscale si a actiunilor de spalare a banilor;

� recomandarile Comisiei Europene privind limitarea utilizarii platilor in numerar si inasprirea sanctiu
nilor pentru persoanele care fac plati in numerar depasind plafoanele stabilite de lege;

� contextul economic actual care difera semnificativ de cel exi
O.G. nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar

� necesitatea indeplinirii obligatiilor ce
actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a prevederilor art. 5 din 
Directiva 2008/8/CE;  

� necesitatea emiterii unor precizari de ordin tehnic in ceea ce priveste produsele supuse accizelor 
nearmonizate pentru o serie d

� obligatia ANAF de a comunica autoritatii competente a oricarui stat membru, prin procedura schimbu
lui automat, informatii cu privire la veniturile din munca, remuneratiile platite administratorilor si altor 
persoane asimilate acestora, 
realizate de persoanele nerezidente, precum si bunurile imobile detinute de aceste persoane, pentru 
perioadele de impozitare care incep dupa data de 1 ianuarie 2014;

� intrarea in vigoare, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, a obligatiei contribuabililor persoane juridice 
de certificare a declaratiilor fiscale anuale cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, 
precum si de scopul indeplinirii obiectivului de eficientiza
fiscale prin abordarea unui alt concept in ceea ce priveste certificarea declaratiilor fiscale de catre un 
consultant fiscal activ; 

� sprijinirea mediului de afaceri prin efectuarea compensarii fara a mai fi 
restituire pentru creantele contribuabililor, cu efect in evitarea perceperii de accesorii pentru obligatiile 
datorate de acestia pana la data depunerii cererii de restituire;

� punerea de acord cu jurisprudenta CJUE referitoare
creantelor rezultate din anularea unui act administrativ fiscal;

� actualizarea regulilor de competenta pentru solutionarea contestatiilor urmare reorganizarii ANAF

� evitarea declansarii actiunilor de 

� necesitatea continuarii privatizarii CFR MARFĂ, in conformitate cu strategia de privatizare a acestei 
societatii aprobata prin H.G. nr. 46/2013

� necesitatea reducerii evaziunii fisc
cardurilor, in detrimentul numerarului.

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

asteptate pe adresa de e-mail: publi

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

MFP ia masuri pentru limitarea utilizarii platilor in numerar 

Ministerului Finantelor Publice a publicat pe data de 27 ianuarie un proiect de 
ordonanta pentru intarirea disciplinei financiare privind operati
incasari si plati in numerar si pentru modificarea unor acte normative

Promovarea acestui act normativ este determinata de: 

necesitatea intaririi disciplinei financiare, eficientizarii administrarii fiscale si combaterii evaziunii 
fiscale si a actiunilor de spalare a banilor; 

recomandarile Comisiei Europene privind limitarea utilizarii platilor in numerar si inasprirea sanctiu
nilor pentru persoanele care fac plati in numerar depasind plafoanele stabilite de lege;

contextul economic actual care difera semnificativ de cel existent la momentul aprobarii si publicarii 
O.G. nr. 15/1996 privind intarirea disciplinei financiar-valutare cu modificarile si completarile ulterioare;

necesitatea indeplinirii obligatiilor ce-i revin Romaniei in calitate de stat membru privind adoptarea
actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a prevederilor art. 5 din 

necesitatea emiterii unor precizari de ordin tehnic in ceea ce priveste produsele supuse accizelor 
nearmonizate pentru o serie de produse de lux; 

obligatia ANAF de a comunica autoritatii competente a oricarui stat membru, prin procedura schimbu
lui automat, informatii cu privire la veniturile din munca, remuneratiile platite administratorilor si altor 

 produsele de asigurari de viata, pensiile, veniturile din bunuri imobile 
realizate de persoanele nerezidente, precum si bunurile imobile detinute de aceste persoane, pentru 
perioadele de impozitare care incep dupa data de 1 ianuarie 2014; 

goare, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, a obligatiei contribuabililor persoane juridice 
de certificare a declaratiilor fiscale anuale cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, 
precum si de scopul indeplinirii obiectivului de eficientizare a activitatilor de administrare a creantelor 
fiscale prin abordarea unui alt concept in ceea ce priveste certificarea declaratiilor fiscale de catre un 

sprijinirea mediului de afaceri prin efectuarea compensarii fara a mai fi conditionata de o cerere de 
restituire pentru creantele contribuabililor, cu efect in evitarea perceperii de accesorii pentru obligatiile 
datorate de acestia pana la data depunerii cererii de restituire; 

punerea de acord cu jurisprudenta CJUE referitoare la acordarea de dobanzi contribuabililor in cazul 
creantelor rezultate din anularea unui act administrativ fiscal; 

actualizarea regulilor de competenta pentru solutionarea contestatiilor urmare reorganizarii ANAF

evitarea declansarii actiunilor de constatare a incalcarii de catre Romania a obligatiilor de stat membru;

necesitatea continuarii privatizarii CFR MARFĂ, in conformitate cu strategia de privatizare a acestei 
societatii aprobata prin H.G. nr. 46/2013 

necesitatea reducerii evaziunii fiscale si a economiei subterane prin cresterea gradului de utilizare a 
cardurilor, in detrimentul numerarului. 

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

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

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

MFP ia masuri pentru limitarea utilizarii platilor in numerar   

Finantelor Publice a publicat pe data de 27 ianuarie un proiect de 
ordonanta pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de 
incasari si plati in numerar si pentru modificarea unor acte normative. 

necesitatea intaririi disciplinei financiare, eficientizarii administrarii fiscale si combaterii evaziunii 

recomandarile Comisiei Europene privind limitarea utilizarii platilor in numerar si inasprirea sanctiu-
nilor pentru persoanele care fac plati in numerar depasind plafoanele stabilite de lege; 

stent la momentul aprobarii si publicarii 
valutare cu modificarile si completarile ulterioare; 

i revin Romaniei in calitate de stat membru privind adoptarea 
actelor cu putere de lege cu privire la transpunerea in legislatia nationala a prevederilor art. 5 din 

necesitatea emiterii unor precizari de ordin tehnic in ceea ce priveste produsele supuse accizelor 

obligatia ANAF de a comunica autoritatii competente a oricarui stat membru, prin procedura schimbu-
lui automat, informatii cu privire la veniturile din munca, remuneratiile platite administratorilor si altor 

produsele de asigurari de viata, pensiile, veniturile din bunuri imobile 
realizate de persoanele nerezidente, precum si bunurile imobile detinute de aceste persoane, pentru 

goare, incepand cu data de 1 ianuarie 2014, a obligatiei contribuabililor persoane juridice 
de certificare a declaratiilor fiscale anuale cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea, 

re a activitatilor de administrare a creantelor 
fiscale prin abordarea unui alt concept in ceea ce priveste certificarea declaratiilor fiscale de catre un 

conditionata de o cerere de 
restituire pentru creantele contribuabililor, cu efect in evitarea perceperii de accesorii pentru obligatiile 

la acordarea de dobanzi contribuabililor in cazul 

actualizarea regulilor de competenta pentru solutionarea contestatiilor urmare reorganizarii ANAF 

constatare a incalcarii de catre Romania a obligatiilor de stat membru; 

necesitatea continuarii privatizarii CFR MARFĂ, in conformitate cu strategia de privatizare a acestei 

ale si a economiei subterane prin cresterea gradului de utilizare a 

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la acest proiect de act normative sunt 
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reprezinta un instrument de lucru in care este realizata o 

nu constituie asistenta juridica in sensul 

514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier 

nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea 

profesiei de avocat, completata de Statutul profesiei de avocat.  


