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Normele metodologice privind controlul financiar de gestiune au fost aprobate 

Prin H.G. nr. 1151/2012 au fost aprobate normele metodologice aplicabile in derularea 
controlului financiar de gestiune in cadrul operatorilor economici. 

In Monitorul Oficial nr. 808 din 3 decembrie 2012 a fost publicata 

H.G. nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de 

gestiune. 

 

Principalele prevederi 

 Activitatea de control financiar de gestiune se organizeaza in cadrul urmatorilor operatori 
economici: 

 regiile autonome, infiintate de stat sau de o unitate administrativ-teritoriala; 

 companiile si societatile nationale, precum si societatile comerciale la care statul sau o 
unitate administrativ-teritoriala este actionar unic; 

 societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala detine o 
participatie majoritara; 

 societatile comerciale si regiile autonome la care persoanele juridice prevazute anterior 
detin direct sau indirect o participatie majoritara; 

 institutele nationale de cercetare-dezvoltare, altele decat cele care functioneaza ca institutii 
publice. 

 Activitatea de control financiar de gestiune are, in principal, urmatoarele obiective: 

 asigurarea integritatii patrimoniului operatorului economic, precum si a bunurilor din 
domeniul public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale aflate in 
administrarea, in concesiunea sau in inchirierea acestora; 

 respectarea prevederilor legale si a reglementarilor interne, incidente activitatii economico-
financiare a operatorului economic; 

 cresterea eficientei in utilizarea resurselor alocate. 

 Controlul financiar de gestiune se exercita sub urmatoarele forme: 

 controlul preventiv, care consta in verificarea fundamentarii bugetelor de venituri si 
cheltuieli si a anexelor la acestea; 

 controlul operativ, care consta in verificarea unor operatiuni economico-financiare 
desfasurate in cursul exercitiului financiar curent. 



 

   
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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In Monitorul Oficial nr. 808 din 3 decembrie 2012 a fost publicata 

Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 11 octombrie 

2011, definitiva la 11 ianuarie 2012, in Cauza Fane Ciobanu 

impotriva Romaniei. 

Romania a fost condamnata la CEDO pentru  
nerespectarea conditiilor materiale de detentie 

 Reclamantul se plange de conditiile de detentie necorespunzatoare din penitenciarele Craiova, 
Giurgiu si Bucuresti-Jilava, de faptul ca in penitenciar nu a beneficiat de un tratament medical 
continuu pentru bolile sale si de faptul ca a fost supus la rele tratamente, fara ca autoritatile sa 
efectueze o ancheta efectiva. 

 Curtea reaminteste ca masurile privative de libertate sunt insotite de obicei de suferinte si 
umilire. Cu toate acestea, art. 3 din Conventie impune statului sa se asigure ca orice prizonier este 
detinut in conditii care sunt compatibile cu respectarea demnitatii umane, ca modalitatile de 
executare a pedepsei nu supun persoana in cauza unei suferinte sau unei incercari de o intensitate 
care depaseste nivelul inevitabil de suferinta inerent detentiei si ca, tinand seama de cerintele 
practice ale privarii de libertate, sanatatea si confortul persoanei private de libertate sunt asigurate 
in mod corespunzator. 

 In ceea ce priveste conditiile de detentie, trebuie luate in considerare efectele cumulative ale 
acestora, precum si sustinerile specifice ale reclamantului. Perioada de timp in care o persoana a 
fost detinuta in conditiile denuntate reprezinta un factor important care trebuie luat in considerare. 

 Desi Curtea ia act de faptul ca reclamantul a fost diagnosticat cu tuberculoza in cursul 
detentiei, nu considera necesar sa examineze, in prezenta speta, argumentele reclamantului in 
acest sens. De altfel, Curtea observa ca reclamantul a beneficiat de supraveghere medicala, astfel 
incat, in prezent, este vindecat de aceasta boala. 

Curtea ajunge la concluzia ca a fost incalcat art. 3 din Conventie. 

 

Cu privire la celelalte pretinse incalcari 

 In temeiul art. 6 §1 din Conventie, reclamantul se plange de solutia data in mai multe proceduri 
civile si penale pe care le-a intentat impotriva unor terti sau care i-au fost intentate. Invocand, in 
fond, art. 8 din Conventie, acesta pretinde de asemenea ca autoritatile penitenciarelor nu i-au 
acordat rapid, constant si in numar suficient timbre pentru corespondenta sa cu Curtea. 

 Invocand art. 1 din Protocolul nr. 1, acesta se plange de faptul ca autoritatile nu i-au restituit un 
atelaj cu cai confiscat in timpul regimului comunist. 

Curtea, in unanimitate: 

 declara cererea admisibila in ceea ce priveste capetele de cerere intemeiate pe art. 3 din 
Conventie, referitoare la conditiile materiale de detentie si neacordarea tratamentului 
stomatologic, si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere; 

 hotaraste ca a fost incalcat art. 3 din Conventie in ceea ce priveste conditiile materiale de 
detentie si neacordarea tratamentului stomatologic. 

CEDO a condamnat Statul roman in cauza Fane Ciobanu impotriva Romaniei pentru 
incalcarea articolului 3 din Conventie privind interzicerea torturii. 
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MFP a modificat normele privind administrarea contribuabililor mijlocii 

In Monitorul Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 1822/2012 al MFP si al ANAF pentru modificarea 
Ordinului presedintelui ANAF nr. 2731/2010 privind organizarea 
activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la 
administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din 
cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a 
municipiului Bucuresti. 

Prin Ordinul nr. 1822/2012 al MFP si al ANAF au fost aduse modificari organizarii 

activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii. 

 

Principalele prevederi 
 

 Contribuabilii mijlocii, persoane juridice romane, vor fi administrati incepand cu data de  
1 ianuarie 2013 de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii. 

 Lista contribuabililor mijlocii se intocmeste pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, se 
aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in 
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de internet a Ministerului 
Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

Marii contribuabili vor fi administrati printr-o Directie generala 

In Monitorul Oficial nr. 809 din 3 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 1823/2012 al MFP si al ANAF pentru modificarea 
Ordinului presedintelui ANAF nr. 2730/2010 privind organizarea 
activitatii de administrare a marilor contribuabili. 

Principalele prevederi 
 

 Incepand cu data de 1 ianuarie 2013, Directia generala de administrare a marilor 

contribuabili administreaza contribuabilii, persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate 

in urma fuziunii cu alti contribuabili, denumiti contribuabili mari, aflati la data intrarii in vigoare 

a prezentului ordin in administrarea sa. 

 Lista marilor contribuabili se intocmeste pana la data de 30 noiembrie a fiecarui an, se 

aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se publica in 

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si pe pagina de internet a Ministerului 

Finantelor Publice – portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. 

 

Prin Ordinul nr. 1823/2012 al MFP si al ANAF au fost aduse modificari activitatii de 

administrare fiscala a marilor contribuabili. 
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Guvernul a stabilit corectiile financiare pentru  
Programul Operational Sectorial Mediu 

In Monitorul Oficial nr. 810 din 3 decembrie 2012 a fost publicata H.G. 
nr. 1157/2012 privind aplicarea corectiilor financiare solicitate de 
Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din Programul 
Operational Sectorial Mediu. 

Principalele prevederi 
 

  Indicatori care sunt in evidentele Autoritatii de Management pentru POS Mediu: 

 valoarea totala a cheltuielilor incluse de Autoritatea de Management pentru POS 

Mediu in Declaratii de Cheltuieli transmise la Autoritatea de Certificare si Plata; 

 valoarea totala a reducerilor individuale, ca urmare a procesului de verificare a cererilor 

de rambursare, inclusiv a celor aplicate pana la emiterea/ca urmare a emiterii unor note 

de constatare, aplicate in urma identificarii unor abateri de la reglementarile domeniul 

achizitiilor publice; 

 valoarea totala a cheltuielilor autorizate, neincluse temporar in declaratiile de cheltuieli 

transmise de catre Autoritatea de Management pentru POS Mediu la Autoritatea de 

Certificare si Plata, operate ca urmare a unor suspiciuni de neregula in aplicarea 

reglementarilor in domeniul achizitiilor publice.  

Au fost aplicate corectiile financiare solicitate de CE pentru  
Programul operational regional 

In Monitorul Oficial nr. 813 din 4 decembrie 2012 a fost publicata 
H.G. nr. 1160/2012 privind aplicarea corectiilor financiare solicitate 
de Comisia Europeana asupra cheltuielilor finantate din Programul 
operational regional. 
 
 

Principalele prevederi 
 

 Se aproba aplicarea procentului de 10% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplica 

decertificarea definitiva si deducerea procentuala definitiva pentru cheltuielile certificate pana la 

data de 30 iunie 2012, respectiv pentru cheltuielile care se vor declara Comisiei Europene, 

pentru perioada de programare 2007–2013, realizate in cadrul contractelor de achizitie publica, 

pentru care procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica au fost lansate in SEAP 

inainte de data de 1 octombrie 2011. 

 Se autorizeaza Autoritatea de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice sa 

efectueze decertificarea prin reducerea din sumele declarate in prima declaratie de cheltuieli 

transmisa la Comisia Europeana ulterior intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pentru 

urmatoarele sume: 

 suma de 302.065,75 euro pentru axa prioritara 1; 

 suma de 12.391.650,98 euro pentru axa prioritara 3; 

 suma de 2.239.102,32 euro pentru axa prioritara 5. 
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Cum se calculeaza termenul in care angajatorul  
poate aplica sanctiuni disciplinare 

In Monitorul Oficial nr. 817 din 5 decembrie 2012 a fost publicata 
Decizia nr. 16/2012 a ICCJ privind recursul in interesul legii formulat 
de catre Avocatul Poporului si procurorul general al Parchetului de pe 
langa ICCJ cu privire la modul de calcul al termenului de 30 de zile in 
care angajatorul poate aplica o sanctiune disciplinara angajatului. 
 

Problema de drept ce a generat practica neunitara 

 Analiza cuprinsului sesizarilor Avocatului Poporului si procurorului general al Parchetului de 

pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie releva ca obiectul recursurilor in interesul legii 

priveste calcularea termenului de 30 de zile in care trebuie aplicata sanctiunea disciplinara 

conform dispozitiilor art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, respectiv momentul de la 

care incepe sa curga acest termen. 

 

Solutiile pronuntate de instantele judecatoresti 

 Intr-o prima orientare, instantele au apreciat ca data la care angajatorul a luat cunostinta 

despre savarsirea abaterii disciplinare si de la care incepe sa curga termenul de 30 de zile 

prevazut la art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, este data la care nota/procesul-verbal 

de sesizare/raportul de informare/referatul de prezentare a situatiei a fost inregistrat in 

registrul general al angajatorului si a dobandit data certa. 

 Intr-o a doua interpretare, alte instante, in aceleasi ipoteze, au respins exceptia prescriptiei 

dreptului angajatorului de a emite decizii de sanctionare, considerand ca momentul de la care 

incepe sa curga termenul de 30 de zile prevazut la art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, 

este data la care reprezentantul angajatorului, abilitat sa aplice sanctiuni disciplinare, a luat la 

cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare din raportul de cercetare disciplinara 

prealabila, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei. 

 

Inalta Curte 

 Art. 252 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, impune conditia ca 

aplicarea sanctiunii disciplinare sa se dispuna de catre angajator „printr-o decizie emisa in forma 

scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea 

abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei“. 

 Termenul de 30 de zile nu poate curge decat de la data la care, in urma finalizarii cercetarii 

disciplinare prealabile, fapta salariatului a fost calificata ca abatere disciplinara si a fost adusa la 

cunostinta reprezentantului angajatorului abilitat sa aplice sanctiuni disciplinare, prin 

inregistrarea raportului final asupra cercetarii disciplinare la registratura unitatii. 

 Ca urmare, ICCJ a admis recursurile in interesul legii declarate de Avocatul Poporului si 

procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si a stabilit ca: 

In interpretarea si aplicarea art. 252 alin. (1) din Codul muncii, republicat, momentul de la care 

incepe sa curga termenul de 30 de zile calendaristice pentru aplicarea sanctiunii disciplinare 

este data inregistrarii raportului final al cercetarii disciplinare prealabile la registratura 

unitatii. 
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Consiliul Concurentei poate cerceta faptele de concurenta neloiala 

In Monitorul Oficial nr. 818 din 5 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 1098/2012 al Consiliului Concurentei pentru punerea in 
aplicare a Regulamentului privind procedura de identificare si 
sanctionare a faptelor de concurenta neloiala. 
 
 

Principalele prevederi 

  Punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, cu 
modificarile si completarile ulterioare este incredintata Consiliului Concurentei, in calitate de 
autoritate administrativa autonoma nationala in domeniul concurentei, cu exceptia faptelor care, 
potrivit legii, constituie infractiuni. 

  Regulamentul stabileste procedura referitoare la etapele si modalitatile de identificare si 
sanctionare de catre Consiliul Concurentei a faptelor de concurenta neloiala din Legea concurentei 
neloiale in urma sesizarilor sau din oficiu, fiind aplicabil faptelor de concurenta neloiala savarsite de 
persoane fizice sau juridice, romane ori straine, pe teritoriul Romaniei. 

Procedura de analiza din oficiu sau la sesizare 

  In scopul interventiei Consiliului Concurentei, o sesizare inaintata poate avea ca obiect doar 
contraventiile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea concurentei neloiale. 

  Consiliul Concurentei va aduce la cunostinta organelor de urmarire penala cazurile prevazute la 
art. 5 din Legea concurentei neloiale doar atunci cand, analizand o fapta ce ar putea constitui 
contraventie potrivit prevederilor art. 4 din Legea concurentei neloiale, constata ca aceasta 
excedeaza sfera sa de competenta, fiind o posibila fapta de natura penala. 

Aplicarea sanctiunilor 

  Constatarea si aplicarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute de Legea concurentei 
neloiale se fac de catre inspectorii de concurenta din cadrul personalului imputernicit desemnati sa 
intocmeasca procesul-verbal de constatare si sanctionare de catre superiorul ierarhic prin nota de 
concluzii. 

Guvernul a adoptat Strategia nationala pentru  
prevenirea si combaterea violentei in familie 

In Monitorul Oficial nr. 819 din 6 decembrie 2012 a fost publicata 
H.G. nr. 1156/2012 privind aprobarea Strategiei nationale pentru 
prevenirea si combaterea fenomenului violentei in familie pentru 
perioada 2013-2017 si a Planului operational pentru implementarea 
Strategiei. 
 
 

  Violenta in familie este una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta societatea 
contemporana, atat la nivel international, cat si la nivelul Romaniei. 

  In ciuda faptului ca violenta in familie si, in special, violenta impotriva femeii constituie de cateva 
decenii un subiect de dezbatere, comunitatea internationala nu a reusit, pana in prezent, sa puna 
capat acestei forme de violenta extrem de distructive. 
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Strategia nationala impotriva traficului de persoane pentru  
perioada 2012–2016 a fost adoptata 

In Monitorul Oficial nr. 820 din 6 decembrie 2012 a fost publicata 
H.G. nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei nationale impotriva 
traficului de persoane pentru perioada 2012–2016 si a Planului 
national de actiune 2012–2014 pentru implementarea Strategiei. 
 

  Traficul de persoane constituie o incalcare a drepturilor omului si o atingere adusa demnitatii si 
integritatii fiintei umane, o amenintare asupra securitatii individului si a valorilor sociale si morale. 

  Acest tip de infractionalitate afecteaza in mod direct individul prin impactul pe care il are asupra 
unuia dintre drepturile individuale fundamentale, libertatea individuala, societatea suportand, in 
acelasi timp, influente negative generate de amplificarea fenomenului coruptiei, a faptelor 
antisociale si violente, crearea unor mecanisme criminale care obtin profituri substantiale din acest 
tip de activitate, afectand stabilitatea economica si securitatea regionala. 

RIL admis. Incompatibilitatea judecatorului in privinta procedurii speciale 
instituite de art. 3201 din Codul de procedura penala 

In Monitorul Oficial nr. 820 din 6 decembrie 2012 a fost publicata 
Decizia nr. 17/2012 a ICCJ privind recursul in interesul legii formulat 
de catre procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ in privinta 
unor aspecte legate de aplicabilitatea art. 320

1
 din Codul de 

procedura penala. 
 
 

ICCJ, Completul competent sa judece recursul in interesul legii  

  A luat in examinare recursul in interesul legii pentru a se stabili daca judecatorul care a judecat 
cauza prin aplicarea dispozitiilor art. 3201 din Codul de procedura penala cu privire la unii dintre 
inculpati devine sau nu incompatibil, conform art. 47 alin. (2) din Codul de procedura penala, sa 
solutioneze actiunea penala si civila cu privire la ceilalti inculpati, in ipoteza in care trimiterea in 
judecata a tuturor inculpatilor s-a facut prin acelasi rechizitoriu, pentru infractiuni intre care exista 
stare de conexitate sau indivizibilitate. 

  Intr-o prima orientare a practicii, unele instante au considerat ca judecatorul care a solutionat 
cauza prin aplicarea procedurii simplificate, prevazuta de art. 3201 din Codul de procedura penala, 
este incompatibil, intrucat si-a exprimat parerea referitoare la solutia care s-ar putea pronunta in 
cauza respectiva privindu-i pe ceilalti inculpati. 

 Intr-o a doua orientare a practicii, alte instante au apreciat ca judecatorul nu este incompatibil, 
potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Codul de procedura penala, sa judece cauza disjunsa. 

Inalta Curte 

 Judecatorul care a solutionat cauza conform procedurii prevazute de art. 3201 din Codul de 
procedura penala cu privire la unii dintre inculpati nu devine incompatibil sa judece actiunea 
penala si civila cu privire la ceilalti inculpati, in ipoteza in care trimiterea in judecata a tuturor 
inculpatilor s-a facut prin acelasi rechizitoriu, pentru infractiuni intre care exista stare de conexitate 
sau indivizibilitate. 

 Judecatorul devine incompatibil doar daca in considerentele hotararii pronuntate conform art. 
3201 din Codul de procedura penala si-a exprimat parerea cu privire la solutia ce ar putea fi data in 
cauza disjunsa. 
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CNVM a adus modificari normelor privind ofertele publice 

In Monitorul Oficial nr. 822 din 6 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 136-2012 al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 
privind aprobarea Regulamentului nr. 10/2012 pentru modificarea si 
completarea unor regulamente ale CNVM. 
 
 

Principalele prevederi 
 

  Ulterior aprobarii prospectului de catre C.N.V.M., acesta este comunicat de catre emitent, 
ofertant sau persoana care solicita admiterea la tranzactionare, dupa caz, operatorului pietei 
reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza ori se 
intentioneaza admiterea la tranzactionare a valorilor mobiliare respective, la data publicarii 
anuntului de oferta sau cu cel mult o zi lucratoare anterior publicarii anuntului de oferta, pe suport 
hartie si suport electronic. 

  Dupa aprobarea prospectului, respectiv a documentului de oferta de catre C.N.V.M., ofertantul 
face cunoscuta oferta prin publicarea unui anunt de oferta. Anuntul se publica cu respectarea Legii 
nr. 297/2004 si a prezentului regulament si, in cazul ofertelor publice de vanzare, si cu respectarea 
prevederilor Regulamentului (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere in aplicare 
a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste informatiile 
continute in prospectele, structura prospectelor, includerea de informatii prin trimiteri, publicarea 
prospectelor si difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar. 

  In cazul ofertelor publice de cumparare/preluare, anuntul de oferta se publica cel putin intr-un 
cotidian de circulatie nationala. 

 

ANPC a introdus telefonul consumatorului 

In Monitorul Oficial nr. 823 din 7 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 473/2012 al ANPC pentru modificarea Ordinului 
presedintelui ANPC nr. 72/2010 privind unele masuri de informare a 
consumatorilor. 
 
 

Principalele prevederi 
 

  Pentru corecta informare a consumatorilor si pentru a le da acestora posibilitatea sa afle 
informatii referitoare la modul in care pot face sesizari ori reclamatii cu privire la produsele si/sau 
serviciile ce le sunt puse la dispozitie, operatorii economici au obligatia sa afiseze numarul de 
telefon denumit TELEFONUL CONSUMATORULUI – INFOCONS – 021.9551, linie telefonica cu tarif 
normal, adresa si numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor regionale pentru 
protectia consumatorilor si comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, in a caror 
raza teritoriala se afla operatorul economic, precum si adresa site-ului ANPC: www.anpc.gov.ro 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Statele membre trebuie sa se conformeze Directivei privind transportul interior de mărfuri 
periculoase pana la 30 iunie 2013 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 332 din 4 decembrie 2012 a fost publicata Directiva 2012/45/UE a Comisiei din 3 
decembrie 2012 de adaptare, pentru a doua oara, la progresul stiintific si tehnic a anexelor la Directiva 
2008/68/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind transportul interior de marfuri periculoase. 
Directiva 2008/68/CE face trimitere la dispozitiile acordurilor internationale cu privire la transportul interior al 
marfurilor periculoase pe cale rutiera, feroviara si pe caile navigabile interioare. Masurile prevazute in Directiva 
2012/45/UE sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul marfurilor periculoase. 
 

Au fost stabilite unele norme de aplicare a Directive privind cooperarea administrativa in 
domeniul fiscal 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 335 din 7 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
1156/2012 al Comisiei din 6 decembrie 2012 de stabilire a normelor de aplicare a anumitor dispozitii din 
Directiva 2011/16/UE a Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal. 
Directiva 2011/16/UE inlocuieste Directiva 77/799/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1977 privind asistenta 
reciprocă acordata de autoritatile competente din statele membre in domeniul impozitării directe. S-a realizat o 
serie de adaptari importante ale normelor privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, in special in ceea 
ce priveste schimbul de informatii intre statele membre, cu scopul de a imbunatati eficienta si eficacitatea 
schimbului transfrontalier de informatii. Pentru a facilita acest schimb, Directiva 2011/16/UE impune ca schimbul 
respectiv sa se faca pe baza unor formulare standard. In conformitate cu Directiva 2011/16/UE, informatiile 
trebuie sa fie comunicate, in masura in care este posibil, prin intermediul retelei comune de comunicatii 
(Common Communication Network – „CCN”). Masurile prevazute in prezentul regulament sunt conforme cu 
avizul Comitetului pentru cooperare administrativa in domeniul fiscal. 
 

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European si al 
Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 374 din 4 decembrie 2012 a fost publicat Avizul Bancii Centrale Europene din 6 noiembrie 
2012 cu privire la o propunere de regulamentde modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind 
statisticile europene. 
BCE apreciaza imbunatatirea cadrului juridic al SSE care va spori eficacitatea acestuia si, in special, ii va permite 
sa atinga un nivel de independenta similar cu cel al SEBC. Mai exact, BCE sustine obiectivul de consolidare a 
guvernantei SSE prin: (a) consolidarea rolului institutelor nationale de statistica (INS) in coordonarea activitatilor 
statistice ale altor autoritati nationale in ceea ce priveste statisticile europene sub responsabilitatea exclusiva a 
SSE; (b) consolidarea independentei profesionale a presedintilor INS si a presedintelui Eurostat; (c) consolidarea 
implementarii Codului de bune practici al statisticilor europene prin impunerea obligatiei statelor membre de a 
adopta masuri specifice de politica pe baza „Angajamentului privind fiabilitatea statisticilor” (Commitment on 
Confidence in Statistics), al carei progres urmeaza a fi monitorizat de Comisie; și (d) imbunatatirea accesului la si 
utilizarii datelor administrative de INS. 
 

Promovarea cetateniei europene active 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 377 din 7 decembrie 2012 a fost publicata Cererea de propuneri 2012 a Comisiei 
Europene – Programul „Europa pentru cetateni” (2007-2013). Punerea in aplicare a actiunilor programului: 
Conditiile detaliate ale prezentei cereri de propuneri pot fi gasite in Ghidul programului „Europa pentru cetateni”, 
publicat pe site-ul internet Europa. Ghidul programului constituie parte integranta din prezenta cerere de 
propuneri. 
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Actualitate europeana 
 

Curtea de Justitie a Uniunii Europene  
 

 Ultima publicatie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene 

In Jurnalul Oficial nr. C 373 din 1 decembrie 2012 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 1952-2012: A saizecea aniversare a Curtii de Justitie a Uniunii Europene, 4 decembrie 2012 

La sediul Curtii de Justitie a Uniunii Europene din Luxemburg a avut loc astazi o sedinta solemna pentru a 

celebra cea de a saizecea aniversare a institutiei. Pentru a marca cea de a saizecea aniversare, Curtea a decis 

de asemenea sa publice o lucrare. Aceasta, intitulata „Curtea de Justitie si construirea Europei: analize si 

perspective in saizeci de ani de jurisprudenta”, a fost prezentata cu ocazia unei sedinte de lucru care a avut 

loc dupa sedinta solemna.  

Lucrarea poate fi accesata la adresa 

http://www.springer.com/about+springer/media/pressreleases?SGWID=0-11002-6-1397348-0 

 Hotararea Curtii in cauza C-430/11, Md Sagor 

Directiva privind returnarea imigrantilor aflati in situatie de sedere ilegala nu se opune ca un stat membru sa 

sanctioneze sederea ilegala cu pedeapsa amenzii care poate, in anumite conditii, sa fie inlocuita cu masura 

expulzarii. In schimb, aceasta directiva se opune ca un stat membru sa sanctioneze sederea ilegala cu 

masura domiciliului fortat, atunci cand nu se garanteaza ca aceasta sanctiune trebuie sa inceteze in 

momentul in care este posibil transferul fizic al persoanei interesate in afara statului membru in cauza. 

 Hotararea Curtii in cauza C-152/11, Johann Odar/Baxter Deutschland GmbH 

Un plan social poate sa prevada reducerea compensatiei de concediere pentru lucratorii care se apropie de 

varsta de pensionare. Cu toate acestea, a lua in considerare in calculul acestei reduceri posibilitatea unei 

pensionari anticipate ca urmare a unui handicap constituie o discriminare interzisa de dreptul Uniunii. 

 

Concursuri europene 
 

Inainte de a va depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, 
trebuie sa cititi cu atentie Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat in Jurnalul Oficial 
nr. C 270A din 7 septembrie 2012, precum si pe site-ul internet al EPSO.  

 

 
 

  Anunt post vacant director CEDEFOP, JOUE nr. 372 din 1 decembrie 2012 

Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale este un organism al Uniunii Europene cu sediul 

la Salonic, Grecia. Rolul acestuia este de a sprijini Comisia Europeana si alte parti interesate in incurajarea 

promovarii si dezvoltarii educatiei si formarii profesionale. 

Cerintele privind calificarile si experienta sunt descrise in detaliu in anuntul pentru postul vacant. 

Formularul de candidatura este inclus in anuntul pentru postul vacant, disponibil pe site-ul internet al 

CEDEFOP: http://www.cedefop.europa.eu 

Candidaturile trebuie prezentate cel tarziu la 25 ianuarie 2013, data stampilei postei. 
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Procesul legislativ la Camera Deputatilor 

Proiecte in lucru la Camera Deputatilor la Comisiile permanente 
 

 Propunere legislativa privind infiintarea tribunalelor specializate pentru conflicte de munca si asigurari 
sociale 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 80/1995 privind statutul 
cadrelor militare 
 
 Propunere legislativa pentru infiintarea Corpului de Asistenta Juridica Militara 
 
 Propunere legislativa pentru modificarea art. 277 din Legea nr. 1/2011 – Legea educatiei nationale 
 

 
 
 
 

 

Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Acordul cu BERD privind proiectele finantate prin 
Instrumente Structurale UE este in curs de aprobare 
 
Ministerul Afacerilor Europene a publicat un proiect de Hotarare de Guvern 
pentru aprobarea Acordului intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana pentru 
Reconstructie si Dezvoltare privind asistenta pentru implementarea proiectelor 
finantate prin intermediul Instrumentelor Structurale ale UE, semnat la Bucuresti 
la 21 noiembrie 2012.  

In cadrul notei de fundamentare se arata ca Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) sau 
Instrumentele Structurale sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza 
pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii 
economice si sociale. Acestea nu actioneaza insa singure, necesitand asigurarea unei contributii din 
partea Statelor Membre implicate si sunt co-finantate, in principal, din resursele publice ale statului 
membru, insa in multe domenii este necesara si contributia financiara privata, aceasta fiind incurajata 
in cele mai multe cazuri. 
 
Absorbtia fondurilor structurale si de coeziune reprezinta una dintre prioritatile fundamentale ale 
Romaniei. Alocarea substantiala de fonduri din partea Uniunii Europene in actuala perioada de 
programare trebuie valorificata optim, reprezentand o resursa cheie pentru dezvoltarea pe termen 
scurt, mediu si lung a economiei si societatii romanesti, precum si un element central al sustenabilitatii 
bugetare prin prisma strategiei investitionale si a caracterului nerambursabil al acestor fonduri. 
 
Acordul semnat cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare creeaza cadrul general 
pentru furnizarea de catre BERD a asistentei tehnice in vederea accelerarii implementarii programelor 
operationale finantate din Fondurile Structurale si de Coeziune si, implicit, a absorbtiei acestor fonduri 
si pregatirea urmatoarei perioade de programare 2014-2020.  
 
 Proiectul a fost publicat pe data de 5 decembrie 2012. 
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Normele metodologice ale Legii ANL vor fi modificate 

 

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a publicat un proiect de hotarare 
privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in 
aplicare a Legii nr. 152/1998 privind infiintarea ANL, aprobate prin H.G. nr. 962/2001. 
 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca pentru a pune in aplicare 
modificarile aduse prin O.U.G. nr. 112/2010 si O.U.G. nr. 121/2011 si pentru 
corelarea articolelor renumerotate prin republicarea Legii nr. 152/1998 se 
impune actualizarea Normelor metodologice ale Legii nr. 152/1998. 
 

Schimbari preconizate 
 

 stabilirea valorii de inlocuire a locuintelor se va face prin ordin al ministrului cel mai tarziu pana la 31 
martie a anului urmator, avand in vedere ca situatia financiara a obiectivelor de investitii receptionate 
intr-un an calendaristic nu se finalizeaza in cursul anului respectiv; 

 a fost modificata si completata Anexa nr. 13 pentru conformitate cu prevederile Legii administratiei 
publice locale nr. 215/2001, sintagma „consiliul local/ judetean” fiind inlocuita cu sintagma „unitatea 
administrativ-teritoriala”, fiind reprezentata de autoritatile administratiei publice locale; in contract au fost 
introduse obligatii ale partilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare; 

 normele metodologice au fost completate cu doua anexe noi, reprezentand doua modele de protocol 
de predare primire a locuintelor, unul in baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 152/1998 si unul in 
baza prevederilor art. 8 alin. (2) si art. 9. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc pe adresa MDRT, la adresele de e-
mail: iulia.matei@mdrt.ro si elena.mihaila@mdrt.ro, pana la data de 17.12.2012. 

Ministerul Finantelor Publice a publicat un proiect de ordin al presedintelui 
ANAF pentru modificarea Ordinului nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului 
si continutului unor formulare prevazute la Titlul III din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare. 
 

Prin proiectul de ordin se aduc clarificari referitoare la intocmirea situatiilor financiare anuale 
aferente exercitiului financiar 2012 si a raportarilor contabile anuale la 31 decembrie 2012, 
precum si la depunerea acestora la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. 
 
Proiectul este structurat in prevederi aplicabile entitatilor care intocmesc situatii financiare 
anuale, respectiv prevederi aplicabile entitatilor care intocmesc raportari contabile anuale. 
 
Se prezinta separat tipurile de situatii intocmite, in functie de reglementarile contabile aplicabile, 
respectiv Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice 
Europene sau Sistemul simplificat de contabilitate.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa publicinfo@mfinante.ro. 

MFP aduce clarificari referitoare la intocmirea 
 situatiilor financiare anuale pentru 2012 

 



 

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

  

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17  decembrie Depunerea Situatia livrarilor 
de tigarete in luna .. anul .. 
pentru luna precendenta 
Formular 

Antrepozitarii autorizati, 
operatorii inregistrati/ 

destinatarii inregistrati si 
importatorii autorizati de 

astfel de produse. 

HG 1620/2009 
alin. (1) al pct. 52 

17  decembrie Depunerea Situatiei 
centralizatoare privind 
achizitiile/utilizarile de 
produse accizabile si livrarile 
de produse finite rezultate in 
luna pentru luna precendenta 
Formular 

Operatorii economici care 
detin autorizatie de utilizator 

final.(alcoolul etilic si alte 
produse alcoolice) 

CF art. 20658 

17  decembrie Depunerea Situatiei 
centralizatoare privind 
achizitiile si livrarile de 
produse accizabile pentru 
luna precendenta Formular 

Destinatarii inregistrati si 
reprezentantii fiscali pentru 

achizitiile si livrarile 
intracomunitare de produse 

accizabile 

CF art. 20650 

17  decembrie Depunerea Situatiei 
centralizatoare privind 
achizitiile si livrarile de 
produse energetice pentru 
luna precendenta Formular 

Operatorii economici care 
detin autorizatii de utilizator 

final 

CF art. 20620 

HG 1620/2009 alin. 
(22) al pct. 82 

17  decembrie Depunerea Evidentei 
achizitionarii, utilizarii si 
returnarii marcajelor pentru 
luna precendenta Formular 

Antrepozitarii autorizati, 
destinatarii inregistrati si 
importatorii autorizati de 
produse supuse marcãrii 

CF art. 20664 
HG 1620/2009 alin. (9) 

al pct. 117.2 

17  decembrie Depunerea situatiei cu 
privire la produsele 
accizabile pentru luna 
precendenta Formular 

Antrepozitarii autorizati 
pentru productie si pentru 

depozitare produse 
accizabile, precum si 

terminalul petrolier cu iesire 
in port autorizat ca 

antrepozit fiscal pentru 
operatiunile desfasurate in 

incinta acestuia 

CF art. 20655  
HG 44/2004 pct. 109 

17  decembrie Depunerea jurnalelor privind 
livrarile de combustibil 
destinat utilizarii exclusiv 
pentru 
aviatie/navigatiepentru luna 
precendentaFormular 

Antrepozitarii autorizati 
pentru productie/depozitare 

HG 1620/2009 alin. 
(11) al pct. 113.1 

17  decembrie Depunerea jurnalelor privind 
achizitiile/ livrarile de 
combustibil destinat utilizarii 
exclusiv pentru aviatie/ 
navigatie pentru luna 
precendenta Formular (anexa 
53) 

Antrepozitarii autorizati 
pentru depozitare 

HG 1620/2009 alin. 
(13) al pct. 113.1 de la 

titlul VII 

Va prezentam agenda obligatiilor fiscale pe luna 
Decembrie 2012, in functie de data, de tipul obligatiei, 

de categoria de contribuabili, precum si baza legala. 
 

 

Agenda obligatiilor fiscale - Decembrie 

 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_tigarete_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_35_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_47_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Situatie_central_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Evid_marcaje_HG_1620_2009.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_48.1_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Anexa_52.1_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Jurnal_anexa53.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Jurnal_anexa53.pdf
http://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fiscale/
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Analogia este o modalitate sau un procedeu de interpretare a dreptului 
atunci cand se constata o „lacuna” legislativa. 

 

Analogia ca procedeu de interpretare a dreptului 

 

 In acest sens, Codul civil prevede ca in 
cazurile neprevazute de lege (adica 
nereglementate de aceasta) se aplica 
uzantele, iar in lipsa acestora, dispozitiile 
legale privitoare la situatii asemanatoare, 
iar cand nu exista asemenea dispozitii, 
principiile generale ale dreptului [art. 1 alin. 
(2)]. 

 Este evident, deci, ca analogia nu este un 
izvor de drept, ci ea indica numai un 
algoritm recunoscut de lege, care are drept 
rezultat aplicabilitatea „dispozitiilor legale 
privitoare la situatii asemanatoare”. 

 Prin urmare, desi nu este izvor de drept, 
analogia faciliteaza utilizarea, ca izvor de 
drept, in speta respectiva, a prevederilor 
legale analoge sau similare din alta parte. 

 

Analogia este un procedeu logico-juridic, care deriva din formula generica „Ubi 
eadem ratio, ibi eadem solutio”, iar pentru drept are forma aplicata „Ubi eadem 
ratio, ibi idem ius”. 
 
Pentru mai multe detalii 
 
A se vedea Simona-Maya Teodoroiu, Elemente de drept civil, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2012 

http://www.beckshop.ro/drept_procesual_penal_partea_generala-p6138.html?utm_source=infolegal&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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