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Cuprins 

 

� Acte publicate in Monitorul 

Oficial al Romaniei 

 

� Acte publicate in Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene 

 

� Procesul legislativ la 

Camera Deputatilor si Senat 

 

� Transparenta decizionala 

 

 

 
 

Editura C.H. Beck a pus in practica un proiect care se 

dovedeste util atat pentru specialisti, cat si pentru absolventii 

facultatilor de drept sau chiar pentru cititorii interesati de 

informatii legislative, actualizate saptamanal. 

InfoLEGALis reprezinta un instrument de lucru in care este 

realizata o selectie a unor elemente de noutate legislativa. 

Contine informatii despre evenimente legislative care se afla 

in derulare, despre acte normative noi sau aflate in stadiul de 

proiect. 

Proiectul se adreseaza nu numai celor care lucreaza in 

domeniul juridic, ci si celor care doresc sa afle noutatile 

legislative de ultima ora, fara a mai fi nevoiti sa apeleze la  

un specialist. 

Intreaga echipa desfasoara o munca sustinuta pentru a 

publica in timp util noutatile legislative. Orice propuneri sau 

sugestii le asteptam la adresa de contact. 
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Sustinut de: 



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

  

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiguratul suporta contravaloarea cardului national in situatia solicitarii eliberarii unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau 

deteriorarii acestuia, precum si in situatia modificarii datelor personale de identificare. 

 

Eliberarea unui nou card national se face in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurari de 

sanatate in a carei evidenta se afla persoana respectiva prin medicul de familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de 

asigurari sociale de sanatate au fost publicate 

In Monitorul Oficial nr. 643 din 10 septembrie 2012 a fost publicata H.G. nr. 

900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX „Cardul 

european si cardul national de asigurari sociale de sanatate“ din Legea nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. 

 

Informatiile minime 

inscrise pe cardul national 

a) numele si prenumele asiguratului; 

 

b) codul unic de identificare in 

sistemul de asigurari sociale de 

sanatate; 

 

c) numarul de identificare al cardului 

national; 

 

d) data expirarii cardului national. 

 

Pe cip-ul cardului national se 

inregistreaza si pot fi accesate datele 

mentionate la art. 331 alin. (1) si (2) 

din Legea nr. 95/2006, cu 

modificarile si completarile 

ulterioare. 

Conform Normelor Metodologice: Cardul national de asigurari sociale de sanatate, denumit in continuare 

card national, se emite pentru dovedirea calitatii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale. 

 

Alte prevederi 
 

Cardul national este parte componenta a sistemului national al cardului de 

asigurari sociale de sanatate din cadrul platformei informatice din asigurarile de 

sanatate, reprezinta un instrument electronic cu elemente de securitate speciale 

impotriva falsificarii si contrafacerii si se realizeaza de catre Compania Nationala 

„Imprimeria Nationala“ – S.A. 

 

Informatiile minime necesare personalizarii cardului national de sanatate, in 

conditiile legii, se pun la dispozitia Centrului National Unic, de catre Casa Nationala 

de Asigurari de Sanatate (CNAS). 

 

Casele de asigurari de sanatate organizeaza evidenta privind distribuirea catre 

reprezentantii legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistenta medicala 

primara sau imputernicitilor legali ai acestora a cardurilor nationale pentru 

asiguratii de pe listele medicilor de familie pe care ii reprezinta. In situatia in care la 

furnizorul de servicii medicale isi desfasoara activitatea mai multi medici de familie, 

reprezentantul legal organizeaza evidenta repartizarii cardurilor pe fiecare medic 

de familie. 

 

Termenul de valabilitate a cardului national este de 5 ani de la data emiterii. Pentru 

cardurile emise pana la data de 31 decembrie 2012, termenul de valabilitate incepe 

de la data de 1 ianuarie 2013. 

 

Entitatile care au acces la informatiile inscrise pe cardul national sunt: 

a) CNAS si casele de asigurari de sanatate, prin personalul autorizat in acest scop, au acces la datele mentionate la art. 331 alin. 

(1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu exceptia editarii datelor medicale pe cipul cardului national; 

b) medicul de familie la care este inscris asiguratul are acces la editarea datelor medicale inscrise pe cipul cardului national, 

precum si la citirea datelor inscrise atat pe cardul national, cat si pe cipul acestuia; 

c) medicii specialisti, altii decat medicii de familie mentionati la lit. b), au acces numai la citirea datelor inscrise pe cardul 

national, respectiv cipul acestuia; 

d) furnizorii de dispozitive medicale si furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului national, vor realiza doar 

identificarea titularului cardului national in vederea eliberarii prescriptiilor medicale sau a dispozitivelor medicale. 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  

- in forme actualizate si consolidate -  in Biblioteca pentru informare juridica online Legalis.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conform Ordinului nr. 199/2012 se aproba Planul sectorial pentru cercetare-dezvoltare din 

domeniul agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pe anii 

2011–2014, «Agricultura si Dezvoltare Rurala – Orizont PAC 2020». 
 

 

 

 

Cercetare-dezvoltare in domeniul agricol 

Ministerul Agriculturii a modificat planul 

sectorial pentru cercetare-dezvoltare din 

domeniul agricol 

 
In Monitorul Oficial nr. 643 din 10 septembrie 2012 a fost publicat Ordinul 

nr. 199/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului privind 

aprobarea Planului sectorial pentru cercetare-dezvoltare din domeniul 

agricol si de dezvoltare rurala al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii 

Rurale, pe anii 2011–2014, „Agricultura si Dezvoltare Rurala – Orizont PAC 

2020”. 

Obiectivele planului 

1. identificarea solutiilor si zonelor 

geomorfologice si pedoclimatice 

pretabile la alimentarea 

gravitationala a amenajarilor 

interioare de irigatii; 

2. studierea solutiilor care sa 

conduca la cresterea gradului de 

utilizare a amenajarilor situate in 

zona de viabilitate economica. 

Camera Auditorilor Financiari din Romania a operat 

modificari in Registrul public al auditorilor financiari 
 

In Monitorul Oficial nr. 645 din 11 septembrie 2012 a fost publicata Hotararea nr. 27/2012 pentru modificarea 

si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 2/2012 privind 

aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania. 

Dispozitii procedurale 

Ordonatorii principali de credite ai 

spitalelor publice, respectiv 

ministrii sau conducatorii 

institutiilor pentru spitalele 

apartinand ministerelor si 

institutiilor cu retele sanitare 

proprii si, respectiv, presedintii 

consiliilor judetene ori primarii, 

dupa caz, pentru spitalele din 

reteaua autoritatilor 

administratiei publice locale, au 

obligatia de a verifica realitatea si 

exactitatea datelor din situatiile 

privind executia bugetului de 

venituri si cheltuieli al spitalului 

public, avizata de ordonatorul 

principal de credite. 

Modalitatea de raportare a executiei 

bugetului de venituri si cheltuieli a 

spitalelor publice a fost reglementata 
 

In Monitorul Oficial nr. 644 din 10 septembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 858/1194/2012 al ministrului Sanatatii si al ministrului 

Finantelor Publice privind stabilirea modalitatii de transmitere si 

raportare a executiei bugetului de venituri si cheltuieli in vederea 

monitorizarii cheltuielilor spitalelor publice. 

 

Dintre principalele prevederi ale Ordinului nr. 858/1194/2012: 

 

� Ordonatorii de credite ai spitalelor publice, indiferent de modul de 

subordonare, au obligatia sa afiseze lunar pe pagina de web creata in 

acest scop de Ministerul Sanatatii, pana la data de 20 a lunii curente 

pentru luna anterioara, situatia privind executia bugetului de venituri si 

cheltuieli al spitalului public, avizata de ordonatorul principal de 

credite. Partitia destinata fiecarui spital va fi securizata printr-o parola 

comunicata fiecarui manager de unitate sanitara. 
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In Monitorul Oficial nr. 644 din 10 septembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 2666/C/2012 al ministrului Justitiei privind modificarea si 

completarea Metodologiei de organizare si desfasurare a 

concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor 

de Penitenciare Targu Ocna. 

Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea examenului de absolvire pentru 

evaluarea si certificarea competentelor profesionale pentru calificarea de «agent de penitenciare» 

la Scoala Nationala de Pregatire a Agentilor de Penitenciare Targu Ocna. 

 

 

 

Metodologia concursului de admitere in Scoala Nationala de Pregatire 

a Agentilor de Penitenciare a fost modificata 

Probele de concurs 

pentru profesia de 

„agent de penitenciare” 

Probele scrise si orale pentru 

verificarea teoretica a 

cunostintelor si competentelor 

dobandite in domeniul Teorie si 

practica penitenciara presupun 

evaluarea cunostintelor la: 

a) Supravegherea persoanelor 

private de libertate; 

b) Paza locurilor de detinere; 

c) Escortarea persoanelor private 

de libertate; 

d) Evidenta persoanelor private de 

libertate. 

Probele scrise si orale pentru 

verificarea teoretica a 

cunostintelor si competentelor 

dobandite in domeniul Stiintelor 

juridice si socioumane presupun 

evaluarea cunostintelor la: 

a) Drept penal si procesual penal; 

b) Psihologie penitenciara; 

c) Comunicare. 

Principalele modificari 
 

� Tematica de examen se stabileste pentru fiecare domeniu in functie 

de specificul calificarii de «agent de penitenciare». 

� Pentru verificarea si evaluarea deprinderilor si abilitatilor practice 

din stagiul de practica se constituie comisii de evaluare la nivelul 

fiecarei unitati penitenciare. 

� Comisiile pentru verificarea si evaluarea deprinderilor si abilitatilor 

practice ale elevilor au urmatoarele atributii: 

a) instruiesc elevii repartizati in stagiul de practica cu privire la modul 

de organizare, desfasurare si evaluare a stagiului de practica; 

b) organizeaza stagiul de practica in unitati; 

c) verifica si monitorizeaza permanent activitatea profesionala a 

elevilor aflati in stagiul de practica; 

d) intocmesc documentatia de evaluare individuala a elevilor; 

e) transmit comisiei centrale de absolvire documentatia de evaluare a 

elevilor la termenul stabilit. 

� Pentru a fi declarati promovati la examenul de absolvire, elevii 

trebuie sa obtina cel putin nota 5,00 la fiecare proba scrisa si orala de 

evaluare a cunostintelor, iar media finala trebuie sa fie cel putin 6,00 

si sa fie apreciati cu calificativul «CORESPUNZATOR» in urma stagiului 

de practica pentru verificarea si evaluarea deprinderilor si abilitatilor 

practice. 

� Sesiunea unica de reexaminare se organizeaza si se desfasoara in 

baza deciziei directorului general al Administratiei Nationale a 

Penitenciarelor in termen de cel mult 30 de zile de la data finalizarii 

probelor scrise si orale ale examenului de absolvire. 



   
Actele normative publicate in Romania pana in prezent sunt disponibile integral  
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Structura anului scolar 2012-2013 

� Anul scolar 2012–2013 are 36 de saptamani de cursuri, insumand 178 de zile lucratoare. 

� Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 37 de saptamani. 

� In zilele libere prevazute de lege nu se organizeaza cursuri. 

 

Structura anului scolar 2012-2013 

MECTS a aprobat Programul „Sa stii 

mai multe, sa fii mai bun!“ 
In Monitorul Oficial nr. 651 din 13 septembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 5635/2012 al ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului privind structura anului scolar 2012–2013. 

Prevederi generale 
 

� Saptamana 1–5 aprilie 2013 va fi dedicata activitatilor educative extracurriculare si extrascolare, in cadrul 

programului numit „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!“. In aceasta saptamana nu se organizeaza cursuri conform 

orarului obisnuit al unitatii de invatamant, iar programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!“ se va desfasura in 

conformitate cu un orar special. 

 

� Scopul acestui program este implicarea tuturor copiilor prescolari/elevilor si a cadrelor didactice in activitati care 

sa raspunda intereselor si preocuparilor diverse ale copiilor prescolari/elevilor, sa puna in valoare talentele si 

capacitatile acestora in diferite domenii, nu neaparat in cele prezente in curriculumul national, si sa stimuleze 

participarea lor la actiuni variate, in contexte nonformale. 

 

� In programul „Sa stii mai multe, sa fii mai bun!“, elaborat si organizat de fiecare unitate de invatamant, vor fi 

inclusi toti copiii prescolari/elevii si toate cadrele didactice care nu participa la etapa nationala a olimpiadelor si 

concursurilor scolare. 

 

Tipurile de activitati care pot fi organizate in cadrul programului 
activitati culturale; activitati tehnico-stiintifice; activitati sportive; activitati de educatie pentru cetatenie 

democratica, pentru promovarea valorilor umanitare; activitati de educatie pentru sanatate si stil de viata sanatos; 

activitati de educatie ecologica si de protectie a mediului; activitati de educatie rutiera, PSI, educatie pentru reactii 

corecte in situatii de urgenta etc. 

 

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale a fost 

aprobat de Ministerul Educatiei 

Calendarul de desfasurare a evaluarii nationale 

• 14 iunie 2013 - Incheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a 

• 17–19 iunie 2013 - Inscrierea la evaluarea nationala 

• 25 iunie 2013 - Limba si literatura romana – proba scrisa 

• 26 iunie 2013 - Limba si literatura materna – proba scrisa 

• 27 iunie 2013 - Matematica – proba scrisa 

• 29 iunie 2013 - Afisarea rezultatelor (pana la ora 16,00) 

• 29 iunie 2013 - Depunerea contestatiilor (orele 16,00 - 20,00) 

• 30 iunie–2 iulie 2013 - Rezolvarea contestatiilor 

• 3 iulie 2013 - Afisarea rezultatelor finale dupa contestatii 

In Monitorul Oficial nr. 654 din  

14 septembrie 2012 a fost publicat  

Ordinul 5606/2012 al ministrului 

Educatiei, Cercetarii, Tineretului si 

Sportului privind organizarea si 

desfasurarea evaluarii nationale pentru 

absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 

2012–2013. 
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In Monitorul Oficial nr. 654 din 14 septembrie 2012 a fost 

publicata H.G. nr. 914/2012 pentru modificarea si completarea 

unor acte normative in domeniul muncii, familiei si protectiei 

sociale. 

 

Posturile din cadrul Inspectiei Muncii au fost suplimentate 

Ministerul Muncii va supraveghea derularea Strategiei 

Guvernului de incluziune a minoritatii romilor  

H.G. nr. 11/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, publicata in 

Monitorul Oficial nr. 41 din 23 ianuarie 2009 se modifica si se completeaza astfel: 

 In exercitarea functiilor sale, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va realiza si monitorizarea si evaluarea 

implementarii Strategiei Guvernului Romaniei de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor pentru 

perioada 2012–2020, aprobata prin H.G. nr. 1221/2011. 

Numarul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului este de 538 de posturi finantate de la bugetul de 

stat, exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului si ministrului delegat. 

Se suplimenteaza cu 56 numarul maxim de posturi aprobate, potrivit legii, Agentiei, prin preluarea a 56 de posturi de 

la Inspectia Muncii. 

Agentia functioneaza cu un numar maxim de 1.494 de posturi, finantate de la bugetul de stat, functionari publici si 

personal contractual, din care 87 de posturi pentru aparatul central si 1.407 posturi pentru agentiile teritoriale. 

Termenul de reorganizare a 

ANPC a fost prelungit 
 

Prin H.G. nr. 912/2012 pentru modificarea H.G.nr. 

700/2012 privind organizarea si functionarea 

Autoritatii Nationale pentru Protectia 

Consumatorilor a fost prelungit termenul de 

reorganizare al Autoritatii. 

Hotararea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 

654 din 14 septembrie 2012. 

Prin H.G. nr. 912/2012 a fost modificat art. 14  

alin. (1) din H.G. nr. 700/2012 in sensul ca: 

Autoritatea se reorganizeaza in conformitate cu 

prevederile prezentei hotarari, in termen de 90 de 

zile de la data intrarii in vigoare a acesteia. 

Anterior era prevazut un termen de 60 de zile 

pentru reorganizarea ANPC. 

Guvernul a aprobat 

suplimentarea posturilor 

pentru ICCJ 
 

In Monitorul Oficial nr. 655 din 14 septembrie 2012 

a fost publicata H.G. nr. 913/2012 privind stabilirea 

numarului maxim de posturi pentru Inalta Curte de 

Casatie si Justitie. 

In cadrul H.G. nr. 913/2012 se arata ca: 

Inalta Curte de Casatie si Justitie functioneaza cu 

un numar maxim de 499 de posturi. 

Finantarea posturilor e asigurata in limita bugetului 

aprobat prin legile bugetare anuale si de 

rectificare. 

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, H.G. 

nr. 108/2012 privind stabilirea numarului maxim 

de posturi pentru ICCJ, publicata in Monitorul 

Oficial nr. 140 din 1 martie 2012, se abroga. 
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Legea privind protectia persoanelor cu tulburari psihice a fost republicata 

In Monitorul Oficial nr. 652 din 13 septembrie 2012 a fost republicata Legea 

nr. 487/2002 a sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari 

psihice. 

 

Evaluarea 

sanatatii mintale si 

proceduri de 

diagnostic 

� Evaluarea sanatatii 

mintale se efectueaza, 

prin examinare directa 

a persoanei in cauza, 

numai de catre medicul 

psihiatru. 

� Evaluarea se va 

realiza in institutii de 

sanatate mintala, 

autorizate si acreditate 

conform legii. 

� Obiectivul evaluarii 

este stabilirea 

diagnosticului. 

 

Principalele prevederi 

 
In cadrul actului normativ se arata, printre altele: 

� Sanatatea mintala reprezinta o componenta fundamentala a sanatatii 

individuale si constituie un obiectiv major al politicii de sanatate publica. 

� Guvernul Romaniei, prin organismele sale abilitate, intreprinde masuri 

pentru promovarea si apararea sanatatii mintale, prevenirea si tratamentul 

tulburarilor psihice. 

Promovarea si apararea sanatatii mintale si prevenirea imbolnavirilor 

psihice 

Promovarea sanatatii mintale vizeaza modele de conduita si un mod de viata 

sanatos, care cresc rezistenta la factorii perturbatori si reduc riscul de 

aparitie a bolilor psihice. 

Promovarea sanatatii mintale se realizeaza prin mijloace educationale si 

informationale specifice celor utilizate pentru promovarea bunastarii fizice. 

Prevenirea imbolnavirilor psihice se realizeaza prin programe stiintifice, 

medicale, educationale si sociale, destinate: 

a) intregii populatii – prevenire generala; 

b) grupurilor de populatie cu risc semnificativ mai mare decat restul 

populatiei de a dezvolta tulburari psihice – prevenire selectiva; 

c) grupurilor de populatie cu risc inalt de imbolnavire psihica – prevenire 

focalizata. 

Legea nr. 487/2002 a fost republicata in temeiul art. II din Legea nr. 129/2012 pentru 

modificarea si completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice 

nr. 487/2002, publicata in Monitorul Oficial nr. 487 din 17 iulie 2012. 

Ministerul Sanatatii, Academia de Stiinte Medicale si institutele de sanatate publica stabilesc masuri 

specifice de identificare a factorilor de risc biologic, psihologic si social la nivelul intregii populatii si 
al diverselor grupuri de populatie. 



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

  

 

 

 

 

In Monitorul Oficial nr. 654 din 14 septembrie 2012 a fost publicat 

Ordinul nr. 1352/2012 al ministrului Finantelor Publice si al Agentiei 

Nationale de Administrare Fiscala privind stabilirea unor competente de 

exercitare a inspectiei fiscale pentru Directia verificari fiscale. 

In cadrul Ordinului se arata ca Directia verificari fiscale este una dintre structurile din cadrul 

aparatului propriu al ANAF competente in exercitarea inspectiei fiscale partiale privind obligatia 

de stabilire, retinere si plata a impozitului pe venit, asa cum este acesta prevazut de lege, asupra 

tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, pe intregul teritoriu al tarii, conform 

prevederilor titlului VII din Codul de procedura fiscala. 

ANAF a reglementat atributiile Directiei de verificari fiscale 

MECTS a aprobat Calendarul privind admiterea in 

invatamantul liceal de stat  
 
Ordinul nr. 5608/2012 a fost publicat in Monitorul Oficial nr. 654 din data de 14 septembrie 2012. 

 

Pregatirea admiterii 
31 ianuarie 2013 Elaborarea planului de masuri judetean/al municipiului Bucuresti pentru pregatirea si organizarea admiterii 

1 martie 2013 Anuntarea de catre inspectoratele scolare a metodologiei de organizare a probei de verificare a 

cunostintelor de limba materna 

Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere a modelului fisei de inscriere in clasa a IX-a si a anexei 

acesteia, pentru elevii care doresc sa participe la probele de aptitudini sau la probele de verificare a 

cunostintelor de limba moderna sau materna 

1 mai 2013 Afisarea ofertei de scolarizare/ofertei de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari 

profesionale, pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica 

Stabilirea codurilor pentru fiecare unitate de invatamant liceal sau profesional pe filiere, profiluri, 

specializari/domenii de pregatire, limba de predare 

Crearea bazei de date la nivelul fiecarei unitati de invatamant gimnazial si la nivel judetean, cuprinzand 

datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a 

Tiparirea brosurii care cuprinde informatiile despre admitere 

7 mai 2013 Transmiterea la unitatile de invatamant gimnazial a brosurilor cuprinzand informatiile legate de admitere 

Transmiterea de catre inspectorate la scolile gimnaziale a listei centrelor de inscriere, precum si a scolilor 

arondate fiecarui centru 

Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a graficului sedintelor de completare a optiunilor de catre 

absolventii clasei a VIII-a si parintii acestora 

17 mai 2013 Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a brosurilor de admitere ale fiecarui 

judet, in versiune electronica si tiparita 

13–31 mai 2013 Sedinte de instruire cu parintii si elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere si a planului de 

scolarizare 

19 iunie 2013 Transmiterea de catre fiecare unitate de invatamant gimnazial catre comisia de admitere judeteana/a 

municipiului Bucuresti a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a 

VIII-a, precum si a listei elevilor corigenti, repetenti, cu situatia neincheiata sau exmatriculati 

21 iunie 2013 Transmiterea de catre comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti catre Comisia Nationala de 

Admitere a bazei de date cuprinzand mediile generale de absolvire ale absolventilor clasei a VIII-a 

4 iulie 2013 Transmiterea de catre Comisia Nationala de Admitere catre comisiile judetene a bazei de date cu mediile de 

admitere si a ierarhiei judetene 

5 iulie 2013 Afisarea in fiecare unitate de invatamant gimnazial a listei candidatilor, in ordinea descrescatoare a mediilor 

de admitere 

Completarea de catre secretariatele scolilor a fiselor de inscriere cu numele/codul unitatii de invatamant 

gimnazial, cu datele personale ale absolventilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele 

si mediile obtinute la evaluarea nationala din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere 

Anuntarea ierarhiei la nivel judetean/al municipiului Bucuresti a absolventilor claselor a VIII-a 

18 iulie 2013 Eliberarea fiselor de inscriere pentru candidatii care solicita sa participe la admitere in alt judet 
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Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

 
Recrutare de personal pentru Agentia Europeana pentru Medicamente (Londra) 
In Jurnalul Oficial nr. C 278A din 14 septembrie 2012 a fost publicat anuntul de recrutare al Agentiei Europene 

pentru Medicamente. 

 

Prioritatile Comitetului Regiunilor pentru anul 2013 
In Jurnalul Oficial nr. C 277 din 13 septembrie 2012 a fost publicata Rezolutia privind Prioritatile Comitetului 

Regiunilor pentru anul 2013, in vederea programului de lucru al Comisiei Europene. 

 

Conditiile in care poate fi utilizata emblema europeana de catre terti 
In Jurnalul Oficial nr. C 271 din 8 septembrie 2012 a fost publicat Acordul administrativ cu Consiliul Europei 

privind utilizarea emblemei europene de catre terti. 

 

Directiva Solvabilitate II a fost modificata 
In Jurnalul Oficial nr. L 249 din 14 septembrie 2012 a fost publicata Directiva 2012/23/UE A Parlamentului 

European si a Consiliului din 12 septembrie 2012 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) in ceea 

ce priveste termenul de transpunere, data de aplicare a acesteia si data de abrogare a anumitor directive. 

 

Noi norme de inregistrare in sistem si declaratii de TVA in vederea combaterii fraudei 
In Jurnalul Oficial nr. L 249 din 14 septembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 

815/2012 al Comisiei din 13 septembrie 2012 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 904/2010 al Consiliului in ceea ce priveste regimurile speciale pentru persoanele impozabile nestabilite care 

presteaza servicii de telecomunicatii, servicii de radiodifuziune si de televiziune sau servicii electronice catre 

persoane neimpozabile. 

 

BCE impune noi cerinte privind schimbul de date pentru serviciile de numerar 
In Jurnalul Oficial nr. L245 din 11 septembrie 2012 a fost publicata Orientarea Bancii Centrale Europene din 20 

iulie 2012 privind schimbul de date pentru serviciile de numerar (BCE/2012/16). 

 

 

Actualitate europeana 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte inregistrate la Camera Deputatilor 

�    Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 

� Proiect de Lege privind regimul juridic al averilor ilicite 

� Proiect de Lege privind modificarea art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal   

� Proiect de Lege privind modificarea Codului fiscal 

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital 

� Proiect de Lege pentru completarea art. 256 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

� Proiect de Lege pentru modificarea si completarea art. 8 din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea 

ministeriala  

� Proiect de Lege privind completarea O.U.G. nr. 58/2010 - modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind 

Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale  

� Propunere legislativa privind completarea Legii nr. 1/2011 privind educatia nationala 

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile 

preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989  

� Proiect de Lege pentru completarea art. 22 din O.U.G. nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 

2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale  

� Proiect de Lege privind modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri 

financiar-fiscale  

� Proiect de Lege privind acordarea unor facilitati fiscale pentru tinerii casatoriti precum si pentru mamele sau, 

dupa caz, persoanele care au in intretinere doi sau mai multi copii minori  

� Proiect de Lege pentru modificarea alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul  

� Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile 

ulterioare  

� Proiect de Lege pentru completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal  

� Propunere legislativa pentru completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor  

Proiecte inregistrate la Senat 

� Propunere legislativa pentru infiintarea Corpului de Asistenta Juridica Militara   
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Proiecte in lucru la Camera Deputatilor la Comisiile permanente 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor 

de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii  

- termen depunere raport 10.09.2008 

� Propunere legislativa privind modificarea si completarea Legii nr. 1/2011, a educatiei nationale 

- termen depunere raport 14.09.2012 

� Propunere legislativa privind modificarea Legii nr. 194/2011 privind combaterea operatiunilor cu produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decat cele prevazute de acte normative in vigoare  

- termen depunere raport 11.09.2012 

� Propunere legislativa pentru modificarea O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

- termen depunere raport 11.09.2012 

� Propunere legislativa pentru modificarea alin. (2) al art. 30 din O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea 

activitatii practicienilor in insolventa 

- termen depunere raport 11.09.2012 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 514/2003 pentru organizarea si exercitarea 

profesiei de consilier juridic 

- termen depunere raport 12.09.2012 

� Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor 

publici si a Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si 

completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, a Legii administratiei 

publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali  

- termen depunere raport 12.09.2012 

� Propunere legislativa privind abrogarea Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de 

la autovehicule 

- termen depunere raport 11.09.2012 

Proiecte de lege si propuneri legislative primite la Senat 

pentru dezbatere si adoptare 

 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.U.G. nr. 36/2012 privind unele masuri de reorganizare si pentru 

modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei  

- termen pentru depunerea amendamentelor 11.09.2012 

- termen depunere raport 18.09.2012 

� Proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 16/2012 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 

privind Codul de procedura fiscala 

- termen pentru depunerea amendamentelor 11.09.2012 

- termen depunere raport 19.09.2012 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

MAI propune schimbarea regulilor privind luarea in spatiu 

 
Ministerul Administratiei si Internelor a lansat in dezbatere publica un proiect de lege 

pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, 

resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, cu scopul de a limita cazurile in 

care persoanele au obtinut actele de identitate declarand un domiciliu/o resedinta 

fictiv/a. 

MDRT doreste extinderea programului de reabilitare termica a locuintelor 

 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a lansat in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta 

pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de 

locuinte. Prin proiectul propus se urmareste cresterea numarului de cladiri de locuit la a caror anvelopa se executa 

lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice, precum si cresterea gradului de eficientizare a 

masurilor aplicate. 

� Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 11 septembrie, iar termenul limita pana la care se pot trimite 

propuneri este 21 septembrie 2012. 

O serie de masuri de implementare conditiilor armonizate pentru 

comercializarea produselor pentru constructii au fost elaborate 

 
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a lansat in dezbatere publica un proiect privind stabilirea cadrului 

institutional si a unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea 

produselor pentru constructii si de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. 

� Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 11 septembrie, iar termenul limita pana la care se pot trimite 

propuneri este 21 septembrie 2012. 

 

Ministerul Justitiei va transpune Directiva UE privind combaterea intarzierii 

platii in tranzactiile comerciale 

 
Ministerul Justitiei a elaborat un proiect de lege privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea 

obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si 

autoritati publice. 

� Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 11 septembrie 2012. 

In cadrul expunerii de motive se arata ca proiectul a fost elaborat tinand seama si de faptul ca, in ultimii ani, se 

inregistreaza tot mai multe situatii cu privire la stabilirea sau schimbarea domiciliului si/sau a resedintei de catre 

cetatenii romani fara intentia de a avea locuinta principala/secundara la adresa declarata, astfel cum prevad 

dispozitiile legale in vigoare, beneficiind in demersul privind obtinerea actului de identitate la noua adresa si de 

suportul interesat al detinatorilor de spatii locative (gazduitori) care dau declaratia de primire in spatiu, in fata 

lucratorilor de evidenta a persoanelor, desi solicitantii nu locuiesc in mod efectiv la adresa declarata ca domiciliu 

sau resedinta. 

 

� Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 11 septembrie, iar termenul limita pana la care se pot trimite 

propuneri este 21 septembrie 2012. 
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