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Principalele prevederi 

� Proiectul prevede constituirea Fondului National de Capital Distributiv

colectata o cincime din Produsul Intern Brut al tarii, in principal prin instituirea 

impozitului progresiv pe proprietati. 

� Sumele banesti colectate in acest Fond vor fi folosite pentru 

cetatenilor romani cu capital product

echipamente, licente, brevete etc. Scopul urmarit prin aceasta improprietarire este unul 

triplu:  

• constituirea unei surse sigure si permanente pentru investitii productive in 

sectorul privat al economiei national

• despagubirea cetatenilor Romaniei pentru capitalul si profiturile de care au fost 

deposedati prin asa

• constructia economiei democratice, o economie in care majoritatea capitalului 

sa intre si sa ramana in proprietatea privata a 

Trecerea capitalului, a puterii economice, in mainile celor multi, ale poporului, va 

crea temelia trainica a statului democratic, a statului poporului.

� Statul roman va fi obligat sa recupereze intregul capital pe care si l

nr. 15/1990 si pe care l

confiscat. Capitalul vandut legal va fi rascumparat. 

� Rascumpararea va fi facuta cu bani de la Fondul National de Capital Distributiv. Capitalul 

recuperat va fi trecut in patrimoniul Fondului National de Pensii Publice, pana la 

completarea activului net al acestui Fond si in patrimoniul Fondului National de Capital 

Distributiv si, ulterior, in proprietatea privata a cetatenilor tarii.

� Proiectul de lege propus de cetateni pentru revizuirea Constitutiei 

asa-zisa proprietate a statului

� Statul nu produce avutie

� Numai cetatenii, numai poporul

El, poporul, hotaraste ca o parte din avutia creata de el sa intre in proprietatea publica, a 

tuturor cetatenilor tarii sau a comunitatilor locale. 

� El, poporul, prin Constitutie

folosinta sau spre administrare, 

este proprietar. Statul este numai utilizator sau administrator al bunurilor aflate in 

proprietatea publica, a poporului.

� Statul nu poate vinde bunurile aflate in proprietatea publica

intrate in proprietate publica sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. 

� Orice bun intrat in proprietate publica este folosit pana la completa lui uzura, cand e

scos din functiune si casat, conform prevederilor legii. 

� Orice bun intrat in proprietate publica este folosit in scopul pentru care a fost creat sau 

achizitionat, acela de a furniza bunuri si servicii cetatenilor, de uz si de interes public.

Initiativa legislativa a cetatenilor privind revizuirea 

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

 

In Monitorul Oficial nr. 100 din 10 februarie 2014 a fost publicata 

Initiativa legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999 /2014

la proiectul de lege privind revizuirea Constitutiei Romaniei

 

constituirea Fondului National de Capital Distributiv

colectata o cincime din Produsul Intern Brut al tarii, in principal prin instituirea 

impozitului progresiv pe proprietati.  

Sumele banesti colectate in acest Fond vor fi folosite pentru 

cetatenilor romani cu capital productiv: terenuri, constructii, masini, utilaje, 

echipamente, licente, brevete etc. Scopul urmarit prin aceasta improprietarire este unul 

constituirea unei surse sigure si permanente pentru investitii productive in 

sectorul privat al economiei nationale;  

despagubirea cetatenilor Romaniei pentru capitalul si profiturile de care au fost 

deposedati prin asa-zisa privatizare;  

constructia economiei democratice, o economie in care majoritatea capitalului 

sa intre si sa ramana in proprietatea privata a majoritatii cetatenilor tarii. 

Trecerea capitalului, a puterii economice, in mainile celor multi, ale poporului, va 

crea temelia trainica a statului democratic, a statului poporului.

Statul roman va fi obligat sa recupereze intregul capital pe care si l-

nr. 15/1990 si pe care l-a vandut prin legile privatizarii. Capitalul vandut ilegal va fi 

Capitalul vandut legal va fi rascumparat.  

Rascumpararea va fi facuta cu bani de la Fondul National de Capital Distributiv. Capitalul 

cuperat va fi trecut in patrimoniul Fondului National de Pensii Publice, pana la 

completarea activului net al acestui Fond si in patrimoniul Fondului National de Capital 

Distributiv si, ulterior, in proprietatea privata a cetatenilor tarii. 

ge propus de cetateni pentru revizuirea Constitutiei desfiinteaza aceasta 

zisa proprietate a statului, fie ea privata sau publica.  

Statul nu produce avutie, ca atare nu poate fi proprietar asupra niciunui fel de bunuri. 

Numai cetatenii, numai poporul produce avutie. Numai el, poporul, poate fi proprietar

El, poporul, hotaraste ca o parte din avutia creata de el sa intre in proprietatea publica, a 

tuturor cetatenilor tarii sau a comunitatilor locale.  

poporul, prin Constitutie, incredinteaza statului si autoritatilor publice locale

folosinta sau spre administrare, bunurile aflate in aceasta proprietate publica

este proprietar. Statul este numai utilizator sau administrator al bunurilor aflate in 

proprietatea publica, a poporului. 

tatul nu poate vinde bunurile aflate in proprietatea publica, a poporului. Bunurile 

intrate in proprietate publica sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. 

Orice bun intrat in proprietate publica este folosit pana la completa lui uzura, cand e

scos din functiune si casat, conform prevederilor legii.  

Orice bun intrat in proprietate publica este folosit in scopul pentru care a fost creat sau 

, acela de a furniza bunuri si servicii cetatenilor, de uz si de interes public.

Initiativa legislativa a cetatenilor privind revizuirea 

Constitutiei Romaniei 

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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itorul Oficial nr. 100 din 10 februarie 2014 a fost publicata 

Initiativa legislativa a cetatenilor potrivit Legii nr. 189/1999 /2014 

evizuirea Constitutiei Romaniei. 

constituirea Fondului National de Capital Distributiv, in care va fi 

colectata o cincime din Produsul Intern Brut al tarii, in principal prin instituirea 

Sumele banesti colectate in acest Fond vor fi folosite pentru improprietarirea 

: terenuri, constructii, masini, utilaje, 

echipamente, licente, brevete etc. Scopul urmarit prin aceasta improprietarire este unul 

constituirea unei surse sigure si permanente pentru investitii productive in 

despagubirea cetatenilor Romaniei pentru capitalul si profiturile de care au fost 

constructia economiei democratice, o economie in care majoritatea capitalului 

majoritatii cetatenilor tarii. 

Trecerea capitalului, a puterii economice, in mainile celor multi, ale poporului, va 

crea temelia trainica a statului democratic, a statului poporului. 

-a insusit prin Legea 

Capitalul vandut ilegal va fi 

Rascumpararea va fi facuta cu bani de la Fondul National de Capital Distributiv. Capitalul 

cuperat va fi trecut in patrimoniul Fondului National de Pensii Publice, pana la 

completarea activului net al acestui Fond si in patrimoniul Fondului National de Capital 

desfiinteaza aceasta 

, ca atare nu poate fi proprietar asupra niciunui fel de bunuri.  

Numai el, poporul, poate fi proprietar. 

El, poporul, hotaraste ca o parte din avutia creata de el sa intre in proprietatea publica, a 

lui si autoritatilor publice locale, spre 

bunurile aflate in aceasta proprietate publica. Statul nu 

este proprietar. Statul este numai utilizator sau administrator al bunurilor aflate in 

, a poporului. Bunurile 

intrate in proprietate publica sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile.  

Orice bun intrat in proprietate publica este folosit pana la completa lui uzura, cand este 

Orice bun intrat in proprietate publica este folosit in scopul pentru care a fost creat sau 

, acela de a furniza bunuri si servicii cetatenilor, de uz si de interes public. 

Initiativa legislativa a cetatenilor privind revizuirea  



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

- in forme actualizate si consolidate 
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 Decizie de impunere privind plata contributiei de asigurari sociale de 

sanatate pentru veniturile din cedarea 

Depunerea declaratiei 

� Se aproba modelul si continutul formularului „

anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din 

cedarea folosintei bunurilor

stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate“

� Formularul se utilizeaza pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de 

asigurari sociale de sanatate

cedarea folosintei bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014.

� Prin exceptie, pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale 

de sanatate datorate de p

bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului 

fiscal, precum si de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, 

situate in locuinte proprietate personala, in scop turistic, se utilizeaza formularul prevazut la 

art. 1 alin. (1) lit. m) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 

52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare p

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

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

� Caracteristici de tiparire: 

• se tipareste pe o 

• se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari 

adecvate situatiei contribuabilului.

� Se difuzeaza gratuit. 

� Se utilizeaza la stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 

sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei 

bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014.

� Se intocmeste in doua exemplare

� Circula: 

• un exemplar, la organul fiscal competent

• un exemplar, la contribuabil

� Se arhiveaza la dosarul contribuabilului.

� In spatiul in care este mentionata sigla directiei generale regionale a finantelor publice se va 

insera, la editarea fiecarui formular, sigla directiei generale regionale a finantelor publice 

care coordoneaza organul fiscal competent, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si

caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, c

modificarile ulterioare. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Decizie de impunere privind plata contributiei de asigurari sociale de 

sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor

In Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 117/2014 al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

formularului „Decizie de impunere privind platile anticipate cu 

titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru 

veniturile din cedarea folosintei bunurilor“. 

Se aproba modelul si continutul formularului „Decizie de impunere privind platile 

anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din 

folosintei bunurilor“ (650), cod 14.13.02.15/cfb, precum si anexa „Situatie privind 

stabilirea contributiei lunare de asigurari sociale de sanatate“. 

Formularul se utilizeaza pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de 

e de sanatate datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din 

cedarea folosintei bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014. 

stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale 

datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei 

bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului 

fiscal, precum si de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, 

in locuinte proprietate personala, in scop turistic, se utilizeaza formularul prevazut la 

art. 1 alin. (1) lit. m) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 

52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din 

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

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor

 

se tipareste pe o singura fata; 

se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari 

adecvate situatiei contribuabilului. 

stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 

datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei 

bunurilor, incepand cu anul fiscal 2014. 

doua exemplare de catre organul fiscal competent. 

un exemplar, la organul fiscal competent; 

la contribuabil. 

Se arhiveaza la dosarul contribuabilului. 

In spatiul in care este mentionata sigla directiei generale regionale a finantelor publice se va 

insera, la editarea fiecarui formular, sigla directiei generale regionale a finantelor publice 

coordoneaza organul fiscal competent, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si

caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, c

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Decizie de impunere privind plata contributiei de asigurari sociale de 

folosintei bunurilor 

In Monitorul Oficial nr. 103 din 11 februarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice si al 

Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea 

ind platile anticipate cu 

titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru 

Decizie de impunere privind platile 

anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile din 

“ (650), cod 14.13.02.15/cfb, precum si anexa „Situatie privind 

Formularul se utilizeaza pentru stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de 

datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din 

stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale 

ersoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei 

bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului 

fiscal, precum si de persoanele fizice care realizeaza venituri din inchirierea camerelor, 

in locuinte proprietate personala, in scop turistic, se utilizeaza formularul prevazut la 

art. 1 alin. (1) lit. m) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 

revazute la titlul III din 

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

Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si de pastrare a formularelor 

se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare, cu adaptari 

stabilirea platilor anticipate cu titlu de contributii de asigurari sociale de 

datorate de persoanele fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei 

In spatiul in care este mentionata sigla directiei generale regionale a finantelor publice se va 

insera, la editarea fiecarui formular, sigla directiei generale regionale a finantelor publice 

coordoneaza organul fiscal competent, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului si 

caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu 
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 Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au suferit modificari

Principalele prevederi 
� In aplicarea prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, pentru 

persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit

pe profit, situata intr-un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 201

Codul fiscal, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, 

juridica romana care primeste dividendele trebuie sa detina

• certificatul de atestare a rezidentei fiscale

autoritatea competenta din statul tert al carui rezident fiscal este;

• declaratia pe propria raspundere 

aceasta este platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit 

in statul tert respectiv;

• documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada 

neintrerupta de 1 an, a m

distribuie dividende. 

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

� Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana 

• dividendele primite de o persoana juridica romana

situata intr-un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ 

urmatoarele conditii:

� plateste impozit pe profit

sau exceptari; 

� detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice

membru, care distribuie dividendele;

� la data inregistrarii venitului din dividende 

2, pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an

� Sunt, de asemenea, neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin 

intermediul sediului sau permanent situat intr

juridica romana indeplineste cumulativ

• dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice 

straine din alte state membre, societati

situate in state membre, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, 

urmatoarele conditii:

� are una dintre formele de organizare prevazute 

� in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, 

statului membru respectiv

incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uni

� plateste, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei 

optiuni sau exceptari, 

� detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice

membru, care distribuie dividendele;

� la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, 

persoana juridica straina 

neintrerupta de cel putin 1 an

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

 

Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2014 a fost publicata 

H.G. nr. 77/2014 pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

In aplicarea prevederilor art. 20 lit. a) din Codul fiscal, pentru dividendele primite de la o 

persoana juridica straina platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului 

un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 201

Codul fiscal, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, 

re primeste dividendele trebuie sa detina: 

certificatul de atestare a rezidentei fiscale a persoanei juridice straine, emis de 

autoritatea competenta din statul tert al carui rezident fiscal este; 

declaratia pe propria raspundere a persoanei juridice straine din care sa rezulte ca 

aceasta este platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit 

in statul tert respectiv; 

documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada 

neintrerupta de 1 an, a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice

 

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene

Dupa data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana sunt, de asemenea, neimpozabile

primite de o persoana juridica romana, societate-mama, de la o filiala a sa 

un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ 

urmatoarele conditii: 

plateste impozit pe profit, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilit

detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr

membru, care distribuie dividendele; 

la data inregistrarii venitului din dividende detine participatia minima prevazuta la pct. 

perioada neintrerupta de cel putin 1 an. 

neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin 

intermediul sediului sau permanent situat intr-un stat membru, in cazul in care persoana 

juridica romana indeplineste cumulativ conditiile prevazute la pct. 1–3. 

dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice 

din alte state membre, societati-mama, care sunt distribuite de filialele acestora 

situate in state membre, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, 

urmatoarele conditii: 

formele de organizare prevazute anterior; 

in conformitate cu legislatia fiscala a statului membru, este considerata a fi rezident al 

statului membru respectiv si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri 

incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uni

, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei 

optiuni sau exceptari, impozit pe profit sau un impozit similar acestuia

detine minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice situate intr

membru, care distribuie dividendele; 

la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, 

persoana juridica straina detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada 

neintrerupta de cel putin 1 an.  

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. 

dividendele primite de la o 

sau a unui impozit similar impozitului 

un stat tert, astfel cum acesta este definit la art. 201 alin. (3) lit. c) din 

Codul fiscal, cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri, persoana 

a persoanei juridice straine, emis de 

ne din care sa rezulte ca 

aceasta este platitoare de impozit pe profit sau a unui impozit similar impozitului pe profit 

documente prin care sa faca dovada indeplinirii conditiei de detinere, pe o perioada 

inimum 10% din capitalul social al persoanei juridice care 

Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene 

sunt, de asemenea, neimpozabile si: 

mama, de la o filiala a sa 

un stat membru, daca persoana juridica romana intruneste cumulativ 

, potrivit prevederilor titlului II, fara posibilitatea unei optiuni 

situate intr-un alt stat 

detine participatia minima prevazuta la pct. 

neimpozabile si dividendele primite de persoana juridica romana prin 

, in cazul in care persoana 

dividendele primite de sediile permanente din Romania ale unor persoane juridice 

mama, care sunt distribuite de filialele acestora 

situate in state membre, daca persoana juridica straina intruneste, cumulativ, 

este considerata a fi rezident al 

si, in temeiul unei conventii privind evitarea dublei impuneri 

incheiate cu un stat tert, nu se considera ca are sediul fiscal in afara Uniunii Europene; 

, in conformitate cu legislatia fiscala a unui stat membru, fara posibilitatea unei 

impozit pe profit sau un impozit similar acestuia; 

situate intr-un alt stat 

la data inregistrarii venitului din dividende de catre sediul permanent din Romania, 

detine participatia minima prevazuta la pct. 4, pe o perioada 
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Principalele prevederi 

� Pentru semestrul I al anului 2014

Fondul National de Garantare a

numele si contul statului roman, in cadrul Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de 

locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, la nivelul de 

calculat la soldul finantarii garantate. 

� Pentru semestrul I al anului 2014

FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului privind cresterea calitatii 

arhitectural-ambientale a cladirilor, 

garantate. 

 A fost stabilit nivelul comisioanelor de gestiune in cadrul Programului 

privind reabilitarea termica a cladirilor

A fost adoptat Regulamentul Comisiei de disciplina a Consiliului pentru 

Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

Principalele prevederi 

� Prezentul regulament reglementeaza modul de 

atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru CSIPPC

� Potrivit art. 55 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind 

statutar al situatiilor financiare anuale

supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu mod

278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr. 90/2008), in cadrul CSIPPC se 

constituie si functioneaza Comisia de disciplina.

� Consiliul superior al CSIPPC aproba 

56 si art. 69 lit. g) din OUG nr. 90/2008.

� Comisia de disciplina este o structura deliberativa

exercitarea atributiilor ce ii revin.

� Potrivit art. 73 alin. (6) din OUG nr. 90/2008, 

de 3 ani, cu drept de reinnoire a acestuia o singura data.

� Potrivit art. 73 alin. (7) si (9) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina este condusa de un 

presedinte ales dintre reprezentantii institutiilor in Comisia de discipl

din numarul membrilor acesteia.

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. 108 din 12 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 194/2014 al ministrului Finantelor Publice pentru 

stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune in cadrul 

Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de locui

finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala si al 

Programului privind cresterea calitatii arhitectural

cladirilor. 

semestrul I al anului 2014 se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate de 

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii 

numele si contul statului roman, in cadrul Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de 

locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, la nivelul de 

calculat la soldul finantarii garantate.  

semestrul I al anului 2014 se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate de 

FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului privind cresterea calitatii 

ambientale a cladirilor, la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finantarii 

stabilit nivelul comisioanelor de gestiune in cadrul Programului 

privind reabilitarea termica a cladirilor 

A fost adoptat Regulamentul Comisiei de disciplina a Consiliului pentru 

Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile

In Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 53/2014 a Consiliului pentru Supravegherea in Interes 

Public a Profesiei Contabile privind adoptarea Regulamentul

intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea 

in Interes Public a Profesiei Contabile. 

 

Prezentul regulament reglementeaza modul de organizare si de functionare, componenta, 

atributiile, modul de sesizare si procedura de lucru CSIPPC. 

Potrivit art. 55 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind 

statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si 

supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu mod

278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr. 90/2008), in cadrul CSIPPC se 

constituie si functioneaza Comisia de disciplina. 

Consiliul superior al CSIPPC aproba Regulamentul intern al Comisiei de disciplina

56 si art. 69 lit. g) din OUG nr. 90/2008. 

Comisia de disciplina este o structura deliberativa, fara personalitate juridica, independenta in 

exercitarea atributiilor ce ii revin. 

Potrivit art. 73 alin. (6) din OUG nr. 90/2008, mandatul membrilor Comisiei de disciplina

de 3 ani, cu drept de reinnoire a acestuia o singura data. 

Potrivit art. 73 alin. (7) si (9) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina este condusa de un 

presedinte ales dintre reprezentantii institutiilor in Comisia de disciplina, cu o majoritate simpla 

din numarul membrilor acesteia. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

In Monitorul Oficial nr. 108 din 12 februarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Finantelor Publice pentru 

stabilirea nivelului comisioanelor de gestiune in cadrul 

Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu 

finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala si al 

Programului privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a 

se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate de 

Creditelor pentru intreprinderile Mici si Mijlocii – FNGCIMM, in 

numele si contul statului roman, in cadrul Programului privind reabilitarea termica a cladirilor de 

locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala, la nivelul de 0,49% pe an, 

se aproba comisionul de gestiune a garantiilor acordate de 

FNGCIMM, in numele si contul statului roman, in cadrul Programului privind cresterea calitatii 

, calculat la soldul finantarii 

stabilit nivelul comisioanelor de gestiune in cadrul Programului 

A fost adoptat Regulamentul Comisiei de disciplina a Consiliului pentru 

Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile 

In Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2014 a fost publicata 

a Consiliului pentru Supravegherea in Interes 

Public a Profesiei Contabile privind adoptarea Regulamentului 

intern al Comisiei de disciplina a Consiliului pentru Supravegherea 

organizare si de functionare, componenta, 

Potrivit art. 55 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul 

si al situatiilor financiare anuale consolidate si 

supravegherea in interes public a profesiei contabile, aprobata cu modificari prin Legea nr. 

278/2008, cu modificarile si completarile ulterioare (OUG nr. 90/2008), in cadrul CSIPPC se 

Regulamentul intern al Comisiei de disciplina, potrivit art. 

, fara personalitate juridica, independenta in 

Comisiei de disciplina este 

Potrivit art. 73 alin. (7) si (9) din OUG nr. 90/2008, Comisia de disciplina este condusa de un 

ina, cu o majoritate simpla 
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A fost aprobat Registrul public al auditorilor financiari din Romania

Principalele prevederi 

� Se aproba Registrul public al auditorilor financiari din Romania

integranta din prezenta hotarare.

� Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 bis

achizitiona de la Centrul 

Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

Principalele prevederi 

� Se infiinteaza Fondul Roman de 

interes public, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti.

� Fondul isi desfasoara activitatea sub autoritatea Guvernului

� Grupul din comunitatea rurala saraca, grupurile sarace de etnie roma sau grupul apartinand 

altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau 

satesti, pot face uz de personalitatea juridica dobandita potrivit ar

raporturile juridice nascute in legatura cu realizarea unui proiect/program si cu intretinerea 

acestuia dupa incetarea finantarii de catre Fond. 

� La inchiderea proiectelor finantate de Fond

drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului in ceea ce 

priveste intretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand, dupa caz, si 

ultimele acte de gestiune financiara ce constau in plata

contractelor incheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond.

� Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura 

rurala revine, la data inchiderii proiectelor, u

intretinerii lor impreuna cu comitetul de intretinere a proiectului.

� Dupa aprobarea de catre Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr

o comunitate saraca sau grupul productiv a

provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, grupuri care au dobandit 

personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, in vederea incheierii acordului de 

grant, o noua persoana juridica in una dintre formele juridice recunoscute prin dispozitiile 

legale in vigoare, in raport cu specificul proiectului aprobat de Fond.

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

 

A fost aprobat Registrul public al auditorilor financiari din Romania

In Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2014 a fost publicata 

Hotararea nr. 3/2014 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din 

Romania. 

 

Registrul public al auditorilor financiari din Romania, conform anexei

integranta din prezenta hotarare. 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 bis

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, 

Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

Organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala

In Monitorul Oficial nr. 109 din 13 februarie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 129/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea 

Fondului Roman de Dezvoltare Sociala. 

 

 

Fondul Roman de Dezvoltare Sociala, denumit in continuare Fondul, organism de 

interes public, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti.

Fondul isi desfasoara activitatea sub autoritatea Guvernului, in conditiile prezentei legi.

upul din comunitatea rurala saraca, grupurile sarace de etnie roma sau grupul apartinand 

altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau 

satesti, pot face uz de personalitatea juridica dobandita potrivit art. 2 alin. (2) numai in 

raporturile juridice nascute in legatura cu realizarea unui proiect/program si cu intretinerea 

acestuia dupa incetarea finantarii de catre Fond.  

inchiderea proiectelor finantate de Fond, comitetul de intretinere a proiectului pr

drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului in ceea ce 

priveste intretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand, dupa caz, si 

ultimele acte de gestiune financiara ce constau in plata garantiei de buna executie a 

contractelor incheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond.

Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura 

revine, la data inchiderii proiectelor, unitatilor administrativ-teritoriale, cu obligatia 

intretinerii lor impreuna cu comitetul de intretinere a proiectului. 

Dupa aprobarea de catre Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr

o comunitate saraca sau grupul productiv apartinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, 

provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, grupuri care au dobandit 

personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, in vederea incheierii acordului de 

persoana juridica in una dintre formele juridice recunoscute prin dispozitiile 

, in raport cu specificul proiectului aprobat de Fond. 

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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A fost aprobat Registrul public al auditorilor financiari din Romania 

In Monitorul Oficial nr. 106 din 12 februarie 2014 a fost publicata 

a Camerei Auditorilor Financiari din Romania 

privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din 

, conform anexei care face parte 

Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 106 bis, care se poate 

pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, 

Organizarea si functionarea Fondului Roman de Dezvoltare Sociala 

In Monitorul Oficial nr. 109 din 13 februarie 2014 a fost republicata 

privind infiintarea, organizarea si functionarea 

, denumit in continuare Fondul, organism de 

interes public, fara scop lucrativ, cu personalitate juridica si cu sediul in municipiul Bucuresti. 

, in conditiile prezentei legi. 

upul din comunitatea rurala saraca, grupurile sarace de etnie roma sau grupul apartinand 

altor categorii sociale stabilite ca eligibile, provenite din comunitati orasenesti, comunale sau 

t. 2 alin. (2) numai in 

raporturile juridice nascute in legatura cu realizarea unui proiect/program si cu intretinerea 

, comitetul de intretinere a proiectului preia toate 

drepturile si este tinut de toate obligatiile comitetului de conducere a proiectului in ceea ce 

priveste intretinerea bunurilor rezultate din executarea proiectului, executand, dupa caz, si 

garantiei de buna executie a 

contractelor incheiate, din contul bancar deschis pentru proiectul finantat de Fond. 

Proprietatea asupra obiectivelor rezultate din executarea proiectelor de mica infrastructura 

teritoriale, cu obligatia 

Dupa aprobarea de catre Fond a cererii de finantare, membrii grupului productiv provenit dintr-

partinand altor categorii sociale stabilite ca eligibile, 

provenite din comunitati orasenesti, comunale sau satesti, grupuri care au dobandit 

personalitate juridica potrivit art. 2 alin. (2), vor constitui, in vederea incheierii acordului de 

persoana juridica in una dintre formele juridice recunoscute prin dispozitiile 
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Organizarea si functionarea consortiilor universitare

Principalele prevederi 

� Prezenta lege reglementeaza constituirea, organizarea si 

universitare. 

� Consortiul universitar este o 

contract de parteneriat, incheiat in forma autentica intre doua sau mai multe institutii de 

invatamant superior, dintre care cel putin una este acreditata.

� La constituirea consortiului universitar

� O institutie de invatamant superior sau o unitate de cercetare

un singur consortiu universitar.

� Consortiul universitar constituit conform prevederilor 

juridica de utilitate publica.

� Membrii consortiului universitar

prin incheierea unui contract in forma autentica.

� Institutia de invatamant superior rezultata din fuziunea unor institutii de invatamant 

superior acreditate se infiinteaza prin lege, 

� Fuziunea prin absorbtie

acreditate se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior acreditata si a 

legii de infiintare a acesteia.

� La momentul incheierii contractului 

� Fuziunea prin absorbtie

autorizate provizoriu se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior 

acreditata si a legii de infiintare a acesteia.

� Specializarile autorizate provizoriu

procedura de acreditare prevazuta de lege.

� Contractul de parteneriat

cooperare si principalele domenii de activitate.

� In cazul unor investitii comune

investitii vor prevedea, pentru fiecare partener: contributia la realizarea investitiei, 

drepturile de folosinta, impartirea timpului de acces, cota

pentru intretinerea si functionarea obiectivului, cota

obtin din utilizarea investitiei.

� Bunurile comune rezultate din activitatile desfasurate

afla in indiviziune pe intreaga perio

� In situatia in care consortiul universitar se desfiinteaza

consortiul universitar, modalitatile de reglementare a situatiei bunurilor sau a altor

ale activitatilor desfasur

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Organizarea si functionarea consortiilor universitare

In Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2014 a fost republicata 

Legea nr. 287/2004 a consortiilor universitare. 

Prezenta lege reglementeaza constituirea, organizarea si functionarea consortiilor 

Consortiul universitar este o asociere voluntara, de interes general, constituita pe baza de 

de parteneriat, incheiat in forma autentica intre doua sau mai multe institutii de 

invatamant superior, dintre care cel putin una este acreditata. 

constituirea consortiului universitar pot participa si unitati de cercetare

nvatamant superior sau o unitate de cercetare-dezvoltare

un singur consortiu universitar. 

constituit conform prevederilor anterioare este de drept persoana 

juridica de utilitate publica. 

universitar pot fuziona intr-o singura institutie de invatamant superior 

prin incheierea unui contract in forma autentica. 

Institutia de invatamant superior rezultata din fuziunea unor institutii de invatamant 

acreditate se infiinteaza prin lege, fara parcurgerea procedurilor de acreditare.

Fuziunea prin absorbtie intr-o institutie de invatamant superior acreditata a altor institutii 

acreditate se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior acreditata si a 

a acesteia. 

La momentul incheierii contractului legile de infiintare a institutiilor absorbite

Fuziunea prin absorbtie intr-o institutie de invatamant superior acreditata a unor institutii 

autorizate provizoriu se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior 

acreditata si a legii de infiintare a acesteia. 

Specializarile autorizate provizoriu din institutiile formate conform alin. (2)

procedura de acreditare prevazuta de lege. 

Contractul de parteneriat, ca act constitutiv al consortiului universitar, stabileste modul de 

cooperare si principalele domenii de activitate. 

i comune realizate in cadrul consortiului universitar, contractele de 

investitii vor prevedea, pentru fiecare partener: contributia la realizarea investitiei, 

drepturile de folosinta, impartirea timpului de acces, cota-parte din acoperirea cheltuielilor 

ntru intretinerea si functionarea obiectivului, cota-parte din eventualele venituri care se 

obtin din utilizarea investitiei. 

Bunurile comune rezultate din activitatile desfasurate in cadrul consortiului universitar

afla in indiviziune pe intreaga perioada a existentei consortiului universitar.

consortiul universitar se desfiinteaza sau un partener se retrage din 

consortiul universitar, modalitatile de reglementare a situatiei bunurilor sau a altor

ale activitatilor desfasurate in comun sunt cele stabilite prin contractul de parteneriat.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Organizarea si functionarea consortiilor universitare 

In Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2014 a fost republicata 

functionarea consortiilor 

, de interes general, constituita pe baza de 

de parteneriat, incheiat in forma autentica intre doua sau mai multe institutii de 

pot participa si unitati de cercetare-dezvoltare. 

dezvoltare se poate asocia la 

este de drept persoana 

o singura institutie de invatamant superior 

Institutia de invatamant superior rezultata din fuziunea unor institutii de invatamant 

fara parcurgerea procedurilor de acreditare. 

o institutie de invatamant superior acreditata a altor institutii 

acreditate se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior acreditata si a 

legile de infiintare a institutiilor absorbite se abroga. 

o institutie de invatamant superior acreditata a unor institutii 

autorizate provizoriu se face cu pastrarea statutului de institutie de invatamant superior 

tutiile formate conform alin. (2)–(4) urmeaza 

, ca act constitutiv al consortiului universitar, stabileste modul de 

realizate in cadrul consortiului universitar, contractele de 

investitii vor prevedea, pentru fiecare partener: contributia la realizarea investitiei, 

parte din acoperirea cheltuielilor 

parte din eventualele venituri care se 

in cadrul consortiului universitar se 

ada a existentei consortiului universitar. 

sau un partener se retrage din 

consortiul universitar, modalitatile de reglementare a situatiei bunurilor sau a altor rezultate 

ate in comun sunt cele stabilite prin contractul de parteneriat. 
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O.G. privind formarea profesionala a adultilor a fost republicata

Principalele prevederi 

� In sensul prezentei ordonante, a

raporturi de munca si pot participa la programe de formare profesionala, in conditiile legii.

� Adultii au drepturi egale de acces la formare profesionala

varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa. Programele de formare 

profesionala se pot realiza atat in limba romana, cat si in limbile minoritatilor nationale sau 

intr-o limba de circulatie internation

� Societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati 

aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau local

din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate 

masurile sa asigure conditii salariatilor pentru a avea 

si obligatiile ce revin angajat

programele de formare profesionala vor fi prevazute in contractul colectiv sau, dupa caz, in 

contractul individual de munca.

� Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca

de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, in conditiile legii.

� Formarea profesionala a adultilor

recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de 

interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala.

Activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii 

Principalele prevederi 

� Se aproba Normele privind atestarea 

conducere auto. 

� Se aproba Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto

� Se aproba Normele privind autorizarea instructorilor auto

� Se aproba Programele de scolarizare a scolilor de condu

desfasoara cursuri in vederea obtinerii permisului de conducer

� Anexele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 bis

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autono

Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

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

 

O.G. privind formarea profesionala a adultilor a fost republicata

In Monitorul Oficial nr. 110 din 13 februarie 2014 a fost republicata 

O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor.

sensul prezentei ordonante, adultii sunt persoanele care au varsta la care pot stabili 

i pot participa la programe de formare profesionala, in conditiile legii.

Adultii au drepturi egale de acces la formare profesionala, fara discriminari pe criterii de 

varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa. Programele de formare 

profesionala se pot realiza atat in limba romana, cat si in limbile minoritatilor nationale sau 

o limba de circulatie internationala. 

Societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati 

aflate sub autoritatea administratiei publice centrale sau locale, unitatile si institutiile finantate 

din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate 

masurile sa asigure conditii salariatilor pentru a avea acces la formare profesionala

si obligatiile ce revin angajatorilor si salariatilor in perioada in care salariatii participa la 

programele de formare profesionala vor fi prevazute in contractul colectiv sau, dupa caz, in 

contractul individual de munca. 

Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pot participa, in conditiile legii, la programele 

de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

sau de alti furnizori de formare profesionala autorizati, in conditiile legii. 

Formarea profesionala a adultilor, finalizata cu certificate de calificare sau de absolvire cu 

recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de 

interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala.

Activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii 

permisului de conducere 

In Monitorul Oficial nr. 107 din 12 februarie 2014 a fost publicat 

Ordinul nr. 75/2014 al ministrului Transporturilor privind 

reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea 

obtinerii permisului de conducere. 

Normele privind atestarea profesorilor de legislatie rutiera

Normele privind autorizarea scolilor de conducatori auto. 

Normele privind autorizarea instructorilor auto. 

Programele de scolarizare a scolilor de conducatori auto

desfasoara cursuri in vederea obtinerii permisului de conducere. 

Anexele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 bis

achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, 

Bucuresti, sos. Panduri nr. 1. 

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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O.G. privind formarea profesionala a adultilor a fost republicata 

n 13 februarie 2014 a fost republicata 

privind formarea profesionala a adultilor. 

dultii sunt persoanele care au varsta la care pot stabili 

i pot participa la programe de formare profesionala, in conditiile legii. 

discriminari pe criterii de 

varsta, sex, rasa, origine etnica, apartenenta politica sau religioasa. Programele de formare 

profesionala se pot realiza atat in limba romana, cat si in limbile minoritatilor nationale sau 

Societatile reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, companiile si societatile nationale, regiile autonome si alte unitati 

e, unitatile si institutiile finantate 

din fonduri bugetare si extrabugetare, denumite in continuare angajatori, vor lua toate 

acces la formare profesionala. Drepturile 

in perioada in care salariatii participa la 

programele de formare profesionala vor fi prevazute in contractul colectiv sau, dupa caz, in 

n conditiile legii, la programele 

de formare profesionala organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca 

 

icate de calificare sau de absolvire cu 

recunoastere nationala si/sau certificate de competente profesionale, este o activitate de 

interes general care face parte din sistemul national de educatie si formare profesionala. 

Activitatea de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii  

In Monitorul Oficial nr. 107 din 12 februarie 2014 a fost publicat 

al ministrului Transporturilor privind 

reglementarea activitatii de pregatire a persoanelor in vederea 

profesorilor de legislatie rutiera si a instructorilor de 

catori auto care organizeaza si 

Anexele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 107 bis, care se poate 

me „Monitorul Oficial“, 
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Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari

Principalele prevederi 

� Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice 

directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si altor structuri de 

specialitate ale Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, structurilor de 

specialitate din cadrul ministerelo

autoritatilor din administratia publica locala.

� In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se 

intelege autoritatile si institutiile care au in subor

Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Justitiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii 

Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Romana, autoritatile administratiei 

publice locale si universitatile de medicina si farmacie acreditate si facu

acreditate. 

� Proiectele de acte normative care contin prevederi ce influenteaza determinan

sanatate vor fi insotite de studii de impact asupra sanatatii, ca instrument de fundamentare a 

deciziei, efectuate conform metodologiei aprobate prin 

� Institutiile si structurile de specialitate ale Ministerului

in domeniul sanatatii publice la nivel national

aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii, cu exceptia CNAS 

si a caselor de asigurari d

hotarare a Guvernului. 

� In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor

specialitate ale acestuia au acces nemijlocit si utilizeaza datele din 

informatice din asigurarile de sanatate

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date, cu modificar

� Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita institutiilor Ministerului 

Sanatatii datele si documentele din care rezulta informatiile necesare intocmirii rapoartelor

precum si cele stabilite prin reglementarile lega

raportarii la nivelul Comisiei Europene.

� Netransmiterea informatiilor

contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 

juridice. 

� Pentru realizarea programelor nationale de sanatate

CNAS si cu autoritati, institutii si organizatii nonguvernamentale.

� Beneficiarii programelor nationale de sanatate

in conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1), precum si persoanele care au domiciliul in 

Romania si care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse.

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari

In Monitorul Oficial nr. 104 din 11 februarie 2014 a fost publ

O.U.G. nr. 2/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru 

modificarea si completarea unor acte normative. 

Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii

directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si altor structuri de 

specialitate ale Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, structurilor de 

specialitate din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si 

autoritatilor din administratia publica locala. 

In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se 

intelege autoritatile si institutiile care au in subordine unitati sanitare, altele decat Ministerul 

Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Justitiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii 

Telecomunicatii Speciale, Academia Romana, autoritatile administratiei 

publice locale si universitatile de medicina si farmacie acreditate si facu

Proiectele de acte normative care contin prevederi ce influenteaza determinan

vor fi insotite de studii de impact asupra sanatatii, ca instrument de fundamentare a 

deciziei, efectuate conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

Institutiile si structurile de specialitate ale Ministerului Sanatatii, care desfasoara activitati 

in domeniul sanatatii publice la nivel national, judetean si local, cu personalitate juridica, 

aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii, cu exceptia CNAS 

si a caselor de asigurari de sanatate, se infiinteaza, se reorganizeaza si se desfiinte

In exercitarea atributiilor si responsabilitatilor, Ministerul Sanatatii si structurile de 

specialitate ale acestuia au acces nemijlocit si utilizeaza datele din 

informatice din asigurarile de sanatate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita institutiilor Ministerului 

datele si documentele din care rezulta informatiile necesare intocmirii rapoartelor

precum si cele stabilite prin reglementarile legale in vigoare pentru care Romania are obligatia 

raportarii la nivelul Comisiei Europene. 

Netransmiterea informatiilor de catre unitatile sanitare publice si/sau private reprezinta 

contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pen

realizarea programelor nationale de sanatate, structura de specialitate colaboreaza cu 

CNAS si cu autoritati, institutii si organizatii nonguvernamentale. 

Beneficiarii programelor nationale de sanatate sunt persoanele care au calitatea de asigurat 

in conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1), precum si persoanele care au domiciliul in 

Romania si care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

Legea privind reforma in domeniul sanatatii a suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 104 din 11 februarie 2014 a fost publicata 

pentru modificarea si completarea Legii nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, precum si pentru 

 

revine Ministerului Sanatatii, 

directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si altor structuri de 

specialitate ale Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, structurilor de 

r si institutiilor cu retea sanitara proprie, precum si 

In sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se 

dine unitati sanitare, altele decat Ministerul 

Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 

Justitiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii 

Telecomunicatii Speciale, Academia Romana, autoritatile administratiei 

publice locale si universitatile de medicina si farmacie acreditate si facultatile de medicina 

Proiectele de acte normative care contin prevederi ce influenteaza determinantii starii de 

vor fi insotite de studii de impact asupra sanatatii, ca instrument de fundamentare a 

ordin al ministrului sanatatii. 

Sanatatii, care desfasoara activitati 

, judetean si local, cu personalitate juridica, 

aflate in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sanatatii, cu exceptia CNAS 

e sanatate, se infiinteaza, se reorganizeaza si se desfiinteaza prin 

, Ministerul Sanatatii si structurile de 

specialitate ale acestuia au acces nemijlocit si utilizeaza datele din cadrul Platformei 

, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru 

protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a 

Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa transmita institutiilor Ministerului 

datele si documentele din care rezulta informatiile necesare intocmirii rapoartelor, 

le in vigoare pentru care Romania are obligatia 

de catre unitatile sanitare publice si/sau private reprezinta 

lei pentru persoanele 

, structura de specialitate colaboreaza cu 

u calitatea de asigurat 

in conformitate cu prevederile art. 211 alin. (1), precum si persoanele care au domiciliul in 
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CC a respins cu opinie separata sesizarea de neconstitutionalitate 

privind incetarea mandatului Avocatului Poporului

Principalele prevederi 

� In motivarea sesizarii se arata ca, prin hotararea criticata, cele doua Camere ale Parlamentului 

au stabilit ca atributiile de Avocat al Poporului sa fie preluate de unul dintre adjunctii 

acestuia, si anume Ecaterina

constitutionale si legale in acest sens.

� Astfel, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si 

functionarea institutiei Avocatul Poporului, 

roman care indeplineste 

Constitutionale.  

� Aceste conditii sunt reglementate de art. 143 din Constitutie si sunt urmatoarele: pregatire 

juridica superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 18 ani in 

activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior.

� Autorii sesizarii precizeaza ca 

Gica Teodorescu, care este economist si nu are, ca atare, inalta competenta profesionala in 

domeniul juridic. 

� Arata ca o eventuala sustinere in sensul ca aceasta ar fi fost desemnata doar pentru preluarea 

atributiilor Avocatului Poporului nu are niciun suport constitutional sau legal, intrucat Legea nr. 

35/1997 nu prevede institutia interimatului sau pe c

Poporului demisionat – care a fost desemnat de ambele Camere ale Parlamentului 

adjunct al Avocatului Poporului.

� Autorii sesizarii apreciaza ca intr

corespunzatoare in Legea nr. 35/1997

indeplineasca atributiile in continuare

de asemenea, autorii sesizarii ca, daca Parlamentul ar fi dorit sa desemnez

indeplineste conditiile de numire ca Avocat al Poporului, ar fi trebuit sa modifice sau sa 

completeze Legea nr. 35/1997, ceea ce nu a facut, fiind astfel incalcat principiul constitutional 

al statului de drept, precum si obligatia cons

alin. (5) din Constitutie. 

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

neconstitutionalitate formulata de Grupurile Parlamentare ale Partidului Democrat Liberal din 

Camera Deputatilor si din Senat, precum si de Grupul Parlamentar al Partidului Poporului 

Diaconescu din Camera Deputatilor si constata ca dispozitiile Hotararii Parlamentului Romaniei 

nr. 75/2013 privind constatarea incetarii mandatului Avocatului Poporul

atributiilor acestei functii de catre un adjunct al Avocatului Poporului sunt constitutionale in 

raport cu criticile formulate.

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

 

CC a respins cu opinie separata sesizarea de neconstitutionalitate 

privind incetarea mandatului Avocatului Poporului

In Monitorul Oficial nr. 105 din 12 februarie 2014 a fost publicata 

Decizia nr. 41 din 22 ianuarie 2014 a Curtii Constitutionale

referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii 

Parlamentului Romaniei nr. 75/2013 privind constatarea incetarii 

mandatului Avocatului Poporului si preluarea atributiilor acestei 

functii de catre un adjunct al Avocatului Poporului.

se arata ca, prin hotararea criticata, cele doua Camere ale Parlamentului 

atributiile de Avocat al Poporului sa fie preluate de unul dintre adjunctii 

, si anume Ecaterina-Gica Teodorescu, care, insa, nu indeplineste conditi

constitutionale si legale in acest sens. 

Astfel, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si 

functionarea institutiei Avocatul Poporului, poate fi numit Avocat al Poporului orice cetatean 

roman care indeplineste conditiile de numire prevazute pentru judecatorii Curtii 

Aceste conditii sunt reglementate de art. 143 din Constitutie si sunt urmatoarele: pregatire 

juridica superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 18 ani in 

activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior. 

Autorii sesizarii precizeaza ca niciuna dintre aceste conditii nu este indeplinita de Ecaterina

, care este economist si nu are, ca atare, inalta competenta profesionala in 

Arata ca o eventuala sustinere in sensul ca aceasta ar fi fost desemnata doar pentru preluarea 

atributiilor Avocatului Poporului nu are niciun suport constitutional sau legal, intrucat Legea nr. 

35/1997 nu prevede institutia interimatului sau pe cea a delegarii atributiilor unui Avocat al 

care a fost desemnat de ambele Camere ale Parlamentului 

adjunct al Avocatului Poporului. 

Autorii sesizarii apreciaza ca intr-o asemenea situatie, in lipsa unor reglementari 

toare in Legea nr. 35/1997, Avocatul Poporului care a demisionat ar fi trebuit sa isi 

indeplineasca atributiile in continuare, pana la numirea unui nou Avocat al Poporului. Sustin, 

de asemenea, autorii sesizarii ca, daca Parlamentul ar fi dorit sa desemneze un adjunct care nu 

indeplineste conditiile de numire ca Avocat al Poporului, ar fi trebuit sa modifice sau sa 

completeze Legea nr. 35/1997, ceea ce nu a facut, fiind astfel incalcat principiul constitutional 

al statului de drept, precum si obligatia constitutionala de respectare a legii prevazuta in art. 1 

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

formulata de Grupurile Parlamentare ale Partidului Democrat Liberal din 

a Deputatilor si din Senat, precum si de Grupul Parlamentar al Partidului Poporului 

Diaconescu din Camera Deputatilor si constata ca dispozitiile Hotararii Parlamentului Romaniei 

nr. 75/2013 privind constatarea incetarii mandatului Avocatului Poporul

atributiilor acestei functii de catre un adjunct al Avocatului Poporului sunt constitutionale in 

raport cu criticile formulate. 
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CC a respins cu opinie separata sesizarea de neconstitutionalitate 

privind incetarea mandatului Avocatului Poporului 

In Monitorul Oficial nr. 105 din 12 februarie 2014 a fost publicata 

tii Constitutionale 

referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii 

Parlamentului Romaniei nr. 75/2013 privind constatarea incetarii 

mandatului Avocatului Poporului si preluarea atributiilor acestei 

oporului. 

se arata ca, prin hotararea criticata, cele doua Camere ale Parlamentului 

atributiile de Avocat al Poporului sa fie preluate de unul dintre adjunctii 

Gica Teodorescu, care, insa, nu indeplineste conditiile 

Astfel, conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si 

poate fi numit Avocat al Poporului orice cetatean 

conditiile de numire prevazute pentru judecatorii Curtii 

Aceste conditii sunt reglementate de art. 143 din Constitutie si sunt urmatoarele: pregatire 

juridica superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 18 ani in 

niciuna dintre aceste conditii nu este indeplinita de Ecaterina-

, care este economist si nu are, ca atare, inalta competenta profesionala in 

Arata ca o eventuala sustinere in sensul ca aceasta ar fi fost desemnata doar pentru preluarea 

atributiilor Avocatului Poporului nu are niciun suport constitutional sau legal, intrucat Legea nr. 

ea a delegarii atributiilor unui Avocat al 

care a fost desemnat de ambele Camere ale Parlamentului – unui 

, in lipsa unor reglementari 

, Avocatul Poporului care a demisionat ar fi trebuit sa isi 

, pana la numirea unui nou Avocat al Poporului. Sustin, 

e un adjunct care nu 

indeplineste conditiile de numire ca Avocat al Poporului, ar fi trebuit sa modifice sau sa 

completeze Legea nr. 35/1997, ceea ce nu a facut, fiind astfel incalcat principiul constitutional 

titutionala de respectare a legii prevazuta in art. 1 

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

formulata de Grupurile Parlamentare ale Partidului Democrat Liberal din 

a Deputatilor si din Senat, precum si de Grupul Parlamentar al Partidului Poporului – Dan 

Diaconescu din Camera Deputatilor si constata ca dispozitiile Hotararii Parlamentului Romaniei 

nr. 75/2013 privind constatarea incetarii mandatului Avocatului Poporului si preluarea 

atributiilor acestei functii de catre un adjunct al Avocatului Poporului sunt constitutionale in 
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� In cadrul primei opinii separate a presedintelui Curtii Constitutionale, Augustin Zegrean si a 

judecatorilor, Daniel Marius Morar si Mona-Maria Pivniceru la Decizia Curtii Constitutionale 

nr. 41 din 22 ianuarie 2014 se arata: 

� In dezacord cu opinia majoritara, consideram ca sesizarea referitoare la 

neconstitutionalitatea Hotararii Parlamentului nr. 75 din 20 decembrie 2013 privind 

constatarea incetarii mandatului Avocatului Poporului si preluarea atributiilor acestei functii de 

catre un adjunct al Avocatului Poporului, formulata de Grupurile parlamentare Partidului 

Democrat-Liberal din Camera Deputatilor si din Senat, precum si de Grupul parlamentar al 

Partidului Poporului – Dan Diaconescu din Camera Deputatilor, in temeiul dispozitiilor art. 146 

lit. l) din Constitutia Romaniei si al art. 27 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si 

functionarea Curtii Constitutionale, trebuia admisa si constatata neconstitutionalitatea 

dispozitiilor criticate. 

� In cadrul celi de-a II-a opinii separate a judecatorului prof. univ. dr. Mircea Stefan Minea se 

arata: 

� Nu impartasim solutia adoptata de Curte prin decizia de mai sus, considerand ca sesizarea 

referitoare la neconstitutionalitatea hotararii privind constatarea incetarii mandatului 

Avocatului Poporului si preluarea atributiilor acestei functii de catre un adjunct al Avocatului 

Poporului trebuia admisa. 

� In opinia noastra, Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 75 din 20 decembrie 2013, publicata 

in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 20 decembrie 2013, este 

neconstitutionala intrucat infrange dispozitiile art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor  

Proiecte de lege inregistrate in lucru la comisiile permanente  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 1/2011 privind Legea 

educatiei nationale  

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi  

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 248/2005 privind libera 

circulatie a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

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

drepturilor persoanelor cu handicap  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 – Codul 

muncii, cu modificarile si completarile ulterioare  

 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege inregistrate pe ordinea de zi 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2003 privind 

transparenta decizionala in administratia publica  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal  

 

� Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila  

 

� Proiect de lege pentru modificarea art. 86 din Legea audiovizualului nr. 504/2002  

 

� Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea 

alegerilor pentru Parlamentul European  

 



 

   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 
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Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite pentru dezbatere 

si adoptare 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informatiile de interes public 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 04.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 10.02.2014 

 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea 

activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 05.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 11.02.2014 

 

� Propunere legislativa privind imbunatatirea structurii rezervelor internationale ale Romaniei 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 11.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 12.02.2014 

 

� Propunere legislativa privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania 

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 05.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 11.02.2014 

 

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

 

- termen pentru depunerea amendamentelor: 10.02.2014 

- termen pentru depunerea raportului: 18.02.2014 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

 

  MFP ia masuri pentru limitarea platilor in numerar
 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 

Lege pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si 

plati in numerar si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modi

completari prin Legea nr.250/2003 cu modificarile ulterioare

Conform expunerii de motive, se propune

�diminuarea plafoanelor pentru incasarile si platile in numerar, inclusiv intre persoanele fizice, 

stabilind sanctiuni drastice pentru persoanele care nu vor respecta interdictia de a face plati in numerar 

sub un anumit plafon; 

� abrogarea prevederilor O.G. nr. 15/1996, intrucat, in mare parte, acestea nu mai au aplicabilitate in 

contextul economic actual.  

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

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

Codul fiscal si Codul de procedura fiscala in curs de modificare

Ministerul 

de ordonanta de urgenta 

normative si alte masuri fiscal

Conform expunerii de motive, ar urma sa sufere 

� Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Titlul II „Impozitul pe profit”, Titlul III Impozitul pe venit, Titlul 

V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente”, Titlul VI „Taxa pe valoarea 

adaugata”, Titlul VII „Accize si alte tax

� O.G. nr. 92/2003, republicata privind Codul de procedura fiscala

� O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

� O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

� O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 

participatie majoritara 

� O.U.G. nr. 113/2006 privind infiintarea Fondului national de dezvoltare, 

� Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Exim

� O.U.G. nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala, prec

� O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si 

alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

� Propunerile, sugestiile si opiniile perso

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

 

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

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica

 

MFP ia masuri pentru limitarea platilor in numerar

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 10 februarie un proiect de 

Lege pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si 

plati in numerar si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modi

completari prin Legea nr.250/2003 cu modificarile ulterioare

se propune: 

diminuarea plafoanelor pentru incasarile si platile in numerar, inclusiv intre persoanele fizice, 

stabilind sanctiuni drastice pentru persoanele care nu vor respecta interdictia de a face plati in numerar 

abrogarea prevederilor O.G. nr. 15/1996, intrucat, in mare parte, acestea nu mai au aplicabilitate in 

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

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

Codul fiscal si Codul de procedura fiscala in curs de modificare

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe data de 14 februarie un proiect 

de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte 

normative si alte masuri fiscal-bugetare. 

ar urma sa sufere modificari: 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Titlul II „Impozitul pe profit”, Titlul III Impozitul pe venit, Titlul 

V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente”, Titlul VI „Taxa pe valoarea 

adaugata”, Titlul VII „Accize si alte taxe speciale”) 

O.G. nr. 92/2003, republicata privind Codul de procedura fiscala 

O.U.G. nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata 

O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala

13 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 

infiintarea Fondului national de dezvoltare,  

Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Exim-Bank SA 

O.U.G. nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si 

alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. 

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

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

reprezinta o revista a presei juridice din Romania. 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

MFP ia masuri pentru limitarea platilor in numerar 

data de 10 februarie un proiect de 

Lege pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si 

plati in numerar si pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 193/2002 

privind introducerea sistemelor moderne de plata, aprobata cu modificari si 

completari prin Legea nr.250/2003 cu modificarile ulterioare. 

diminuarea plafoanelor pentru incasarile si platile in numerar, inclusiv intre persoanele fizice, 

stabilind sanctiuni drastice pentru persoanele care nu vor respecta interdictia de a face plati in numerar 

abrogarea prevederilor O.G. nr. 15/1996, intrucat, in mare parte, acestea nu mai au aplicabilitate in 

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

Codul fiscal si Codul de procedura fiscala in curs de modificare 

Finantelor Publice a publicat pe data de 14 februarie un proiect 

pentru modificarea si completarea unor acte 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (Titlul II „Impozitul pe profit”, Titlul III Impozitul pe venit, Titlul 

V „Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de persoane nerezidente”, Titlul VI „Taxa pe valoarea 

O.G. nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala 

13 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 

teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 

O.U.G. nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei 

um si pentru modificarea si completarea unor acte normative 

O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si 

anelor interesate cu privire la 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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Ministerul Sanatatii propune modificarea

Legii privind

 

 

 

  
Ministerului 

privind modificarea si completarea 

domeniul sanatatii. Proiectul reprezinta varianta refacuta a formei publicate 

pe 21.11.2013

Prin acest proiect de act normativ se propun urmatoarele: 

� Agentia Nationala de Transplant sa propuna acreditarea, iar Ministerul Sanatatii sa o aprobe prin ordin;

� s-a reformulat definitia autorizatiei speciale;

� facilitarea mecanismului de acordare a

� s-a propus ca pentru spitalele publice sa se asigure finantare de la bugetul de stat;

� revizuirea structurilor organismelor profesionale ale medicilor;

� reglementarea conditiilor de autorizare a absolventilor facultatilor de med

drept de libera practica pana in prezent precum si a medicilor rezidenti, pentru activitati profesionale 

desfasurate in limita competentelor insusite;

� se realizeaza armonizarea legislatiei nationale cu dispozitiile Directivei 201

 

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

asteptate pe adresa de e-mail: propuneri@ms.ro

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral 

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

Ministerul Sanatatii propune modificarea 

Legii privind reforma in domeniul sanatatii

Ministerului Sanatatii a republicat pe data de 13 februarie un proiect de Lege 

privind modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii. Proiectul reprezinta varianta refacuta a formei publicate 

pe 21.11.2013. 

Prin acest proiect de act normativ se propun urmatoarele:  

Agentia Nationala de Transplant sa propuna acreditarea, iar Ministerul Sanatatii sa o aprobe prin ordin;

a reformulat definitia autorizatiei speciale; 

facilitarea mecanismului de acordare a serviciilor funerare;  

a propus ca pentru spitalele publice sa se asigure finantare de la bugetul de stat;

revizuirea structurilor organismelor profesionale ale medicilor; 

reglementarea conditiilor de autorizare a absolventilor facultatilor de medicina care nu au obtinut 

drept de libera practica pana in prezent precum si a medicilor rezidenti, pentru activitati profesionale 

desfasurate in limita competentelor insusite; 

se realizeaza armonizarea legislatiei nationale cu dispozitiile Directivei 2012/26/UE

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

propuneri@ms.ro, pana la data de 24 ianuarie 2014. 

Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

reforma in domeniul sanatatii 

Sanatatii a republicat pe data de 13 februarie un proiect de Lege 

Legii nr. 95/2006 privind reforma in 

domeniul sanatatii. Proiectul reprezinta varianta refacuta a formei publicate 

Agentia Nationala de Transplant sa propuna acreditarea, iar Ministerul Sanatatii sa o aprobe prin ordin; 

a propus ca pentru spitalele publice sa se asigure finantare de la bugetul de stat; 

icina care nu au obtinut 

drept de libera practica pana in prezent precum si a medicilor rezidenti, pentru activitati profesionale 

2/26/UE 

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