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Au fost aduse modificari legislatiei privind atribuirea  

contractelor de achizitie publica 

Prin O.U.G. nr. 77/2012 au fost aduse modificari legislatiei privind atribuirea contractelor 
de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii. 

In Monitorul Oficial nr. 827 din 10 decembrie 2012 a fost publicata 

O.U.G. nr. 77/2012 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. 

 

Principalele prevederi 

 Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza regimul juridic al contractului de achizitie 
publica, al contractului de concesiune de lucrari publice si al contractului de concesiune de 
servicii, procedurile de atribuire a acestor contracte, precum si modalitatile de solutionare a 
contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri. 

 Contractul de achizitie publica este contractul, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, care 
include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu 
oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul ori 
mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de 
produse sau prestarea de servicii. 

 Atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract 
de lucrari, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

 respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 
50%, de catre o autoritate contractanta; 

 valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decat echivalentul in lei 
al sumei de 5.000.000 euro; 

 Atribuirea, de catre o entitate juridica fara calitate de autoritate contractanta, a unui contract de 
servicii, in cazul in care se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii: 

 respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 
50%, de catre o autoritate contractanta; 

 valoarea estimata a respectivului contract este egala sau mai mare decat echivalentul in lei 
al sumei de 200.000 euro. 

 Autoritatea contractanta atribuie contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de 
licitatie deschisa sau licitatie restransa. 

Documentatia de atribuire cuprinde: 

 fisa de date; 

 caietul de sarcini sau documentatia descriptiva, aceasta din urma fiind utilizata in cazul 
aplicarii procedurii de dialog competitiv ori de negociere; 

 informatii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. 
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In Monitorul Oficial nr. 828 din 10 decembrie 2012 a fost 

publicata Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 10 

iulie 2012 in Cauza Ilie Serban impotriva Romaniei. 

CEDO a condamnat Romania in cauza Ilie Serban  

pe taramul art. 6 § 1 din Conventie 

Circumstantele cauzei 

 La 20 decembrie 2000, reclamantul a solicitat Consiliului Baroului Hunedoara inscrierea sa in 
barou fara examen. Acesta sustinea ca exercita profesia de jurist intr-o intreprindere de peste 10 
ani si ca, in conformitate cu art. 14 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea 
profesiei de avocat, avea dreptul de a fi inscris in profesie cu scutire de examen. 

 La 1 august 2001, consiliul baroului a emis un aviz negativ cu privire la admiterea cu scutire de 
examen a reclamantului in Baroul Hunedoara. Contestatiile formulate de reclamant in fata Comisiei 
permanente a Uniunii Avocatilor si a Consiliului Uniunii Avocatilor  au fost respinse la date 
neprecizate de reclamant. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 § 1 din Conventie 

 Reclamantul denunta o atingere adusa principiului securitatii juridice. 

Cu privire la admisibilitate 

 Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 § 3 din 
Conventie. De asemenea, Curtea subliniaza ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de 
inadmisibilitate. Prin urmare, este necesar sa fie declarat admisibil. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 14 coroborat cu art. 6 din Conventie 

 Reclamantul denunta un tratament discriminatoriu in raport cu alte persoane care se afla intr-o 
situatie similara cu a sa. 

 Curtea concluzioneaza ca acest capat de cerere trebuie declarat admisibil, dar ca nu sunt motive 
sa se pronunte cu privire la fond. 

Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie 

Curtea: 

 declara cererea admisibila; 

 hotaraste ca a fost incalcat art. 6 § 1 din Conventie; 

 hotaraste ca nu este necesar sa examineze capatul de cerere intemeiat pe art. 14 coroborat 
cu art. 6 din Conventie. 

 Curtea a mai hotarat ca statul parat sa ii plateasca reclamantului, in termen de 3 luni de la data 
ramanerii definitive a hotararii, in conformitate cu art. 44 § 2 din Conventie, suma de 3.000 euro, 
plus orice suma ce poate fi datorata cu titlu de impozit, care va fi convertita in moneda statului 
parat la rata de schimb aplicabila la data platii, pentru prejudiciul moral. 

 

CEDO a condamnat Statul roman in cauza Ilie Serban impotriva Romaniei pentru 
incalcarea art. 6 § 1 din Conventie privind atingerea adusa principiului securitatii juridice. 
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Hotararea CEDO in cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei 

In Monitorul Oficial nr. 831 din 11 decembrie 2012 a fost publicata 
Hotararea CEDO din 27 septembrie 2011, in cauza Lipanescu si altii 
impotriva Romaniei. 

CEDO a condamnat Statul roman in cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei 
pentru incalcarea art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie. 

 

Circumstantele cauzei 

 La originea cauzelor se afla 7 cereri indreptate impotriva Romaniei, prin care resortisantii 
acestui stat (reclamantii) au sesizat Curtea in temeiul art. 34 din Conventia pentru apararea 
drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. 

 Reclamantii sunt resortisanti romani care au obtinut hotarari judecatoresti in favoarea lor in 
diverse proceduri civile referitoare la diverse bunuri. Aceste decizii definitive au fost anulate 
printr-un recurs in anulare introdus de procurorul general al Romaniei. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
Conventie 

Cu privire la admisibilitate 

 Cererea nr. 36.487/04 - Analiza dosarului indica faptul ca, tinand seama de problemele de 
comunicare intre instantele romane, reclamantul a avut posibilitatea de a-si consulta dosarul 
abia incepand cu 23 martie 2004. Avand in vedere ca prezenta cerere a fost introdusa la 6 
septembrie 2004, Curtea constata ca termenul de 6 luni a fost respectat. 

 Cererea nr. 1.359/06 - Curtea remarca faptul ca, in speta, hotararea Inaltei Curti de Casatie 
si Justitie din 20 octombrie 2005 este opozabila reclamantei si, de altfel, statul a solicitat 
inscrierea dreptului sau de proprietate in registrul funciar.  

 In consecinta, nu numai ca statul nu a recunoscut si reparat incalcarea pretinsa, dar 
intentioneaza sa asigure efecte depline hotararii in cauza. Curtea observa ca, in cauza, 
capetele de cerere ale reclamantei nu se limiteaza la ingerinta, prin hotararea Inaltei Curti, in 
dreptul sau de proprietate, ci se refera, de asemenea, la incalcarea art. 6 § 1 din Conventie 
prin aceeasi hotarare. Or, reclamanta poate pretinde in mod incontestabil ca este victima 
anularii unei hotarari judecatoresti definitive in favoarea sa. 

Concluzie 

 Curtea constata, de altfel, ca aceste cereri nu sunt in mod vadit nefondate, in sensul art. 35 
§ 3 din Conventie. Prin urmare, este necesar sa fie declarate admisibile. 

Cu privire la aplicarea art. 41 din Conventie 

Prejudiciu 

 In prezentele cauze, Curtea reaminteste faptul ca a concluzionat ca a existat o incalcare a 
art. 6 din Conventie si a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie, datorita anularii hotararilor 
judecatoresti definitive prin care li s-au recunoscut reclamantilor valorile patrimoniale, ca 
urmare a recursului in anulare formulat de procurorul general. 

 In temeiul hotararii pronuntate in cadrul recursului in anulare, reclamantii au fost obligati 
sa restituie statului roman diverse sume de bani sau imobile.  

 In consecinta, Curtea considera ca, in cazul in care statul parat nu va proceda la o astfel de 
restituire in termen de 6 luni de la pronuntarea prezentei hotarari, acesta va fi obligat sa 
plateasca reclamantilor, cu titlu de prejudiciu material, valoarea actuala a bunurilor in litigiu. 
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RIL admis. Acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista 

In Monitorul Oficial nr. 837 din 12 decembrie 2012 a fost publicata 
Decizia nr. 15/2012 a ICCJ privind recursul in interesul legii promovat 
de procurorul general de pe langa ICCJ privind acordarea calitatii de 
luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru 
infractiuni savarsite din motive politice. 

Principalele prevederi 
 

 Obiectul recursului in interesul legii priveste interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. 

(2) din Legea nr. 221/2009, raportat la art. 1 alin. (3) din acelasi act normativ si art. 2 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista 

persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice persoanelor impotriva 

carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor 

care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului 

comunist instaurat in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu 

modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste stabilirea caracterului politic al 

deportarii si prizonieratului in fosta U.R.S.S. anterior datei de 6 martie 1945. 

Examenul jurisprudential 

 In urma verificarii jurisprudentei la nivelul intregii tari s-a constatat ca interpretarea 

dispozitiilor legale mai sus indicate s-a realizat in mod diferit de catre instantele de judecata, 

ceea ce a condus la aplicarea lor diferita si la pronuntarea unor solutii neunitare. 

 Potrivit primei orientari jurisprudentiale, deportarea si prizonieratul in fosta U.R.S.S. anterior 

datei de 6 martie 1945 nu sunt masuri administrative cu caracter politic in sensul Legii nr. 

221/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 Potrivit celei de-a doua orientari a practicii judiciare, deportarea la munca in reconstructia 

U.R.S.S. si prizonieratul de razboi sunt masuri administrative cu caracter politic in sensul Legii nr. 

221/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Inalta Curte 

 Recunoasterea drepturilor prevazute de acest act normativ presupune constatarea 

caracterului politic al masurilor la care au fost supuse persoanele beneficiare, legiuitorul 

extinzand aplicarea prevederilor decretului-lege mentionat si asupra celor doua situatii ce sunt 

supuse analizei in prezenta cauza, respectiv deportarea in strainatate dupa 23 august 1944 si 

prizonieratul dupa razboi. 

 Astfel, ICCJ a decis admiterea recursului in interesul legii declarat de procurorul general al 

Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. 

 ICCJ a decis ca in interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 

raportat la art. 1 alin. (3) din acelasi act normativ si art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 214/1999, 

deportarea si prizonieratul in fosta U.R.S.S. anterior datei de 6 martie 1945 nu reprezinta 

masuri administrative cu caracter politic, in sensul Legii nr. 221/2009. 
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Au fost aduse modificari in domeniul evidentei persoanelor 

In Monitorul Oficial nr. 838 din 12 decembrie 2012 a fost publicata 
O.U.G. nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte 
normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale 
cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic 
European rezidenti in Romania. 
 

Principalele prevederi 

 Evidenta cetatenilor romani reprezinta un sistem national de inregistrare si actualizare a datelor 

cu caracter personal ale acestora, necesar cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe 

teritoriul tarii si furnizarii de date in interesul cetatenilor, al statului si al institutiilor publice. 

 Evidenta cetatenilor romani cu domiciliul in Romania se tine dupa principiul locului de domiciliu al 

acestora de catre Ministerul Administratiei si Internelor, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si 

Administrarea Bazelor de Date, denumita in continuare D.E.P.A.B.D., impreuna cu serviciile publice 

comunitare de evidenta a persoanelor organizate potrivit legii. 

 Integrarea si administrarea bazelor de date privind evidenta persoanelor, a actelor de stare civila, 

a cartilor de identitate, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate provizorii, a 

cartilor de alegator si a celorlalte documente necesare persoanei in relatiile cu statul se realizeaza 

de D.E.P.A.B.D. 

 In vederea realizarii evidentei cetatenilor romani, fiecarei persoane fizice i se atribuie, incepand 

de la nastere, un cod numeric personal, denumit in continuare C.N.P., care se inscrie in actele si 

certificatele de stare civila si se preia in celelalte acte cu caracter oficial, emise pe numele persoanei 

respective, precum si in Registrul national de evidenta a persoanelor, denumit in continuare R.N.E.P. 

 C.N.P. reprezinta un numar semnificativ ce individualizeaza in mod unic o persoana fizica si 

constituie un instrument de verificare a datelor de stare civila ale acesteia si de identificare in 

anumite sisteme informatice de catre persoanele autorizate. 

 

Guvernul a stabilit nivelul salariilor din sectorul bugetar pentru anul 2013 

In Monitorul Oficial nr. 845 din 13 decembrie 2012 a fost publicata 
O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din 
sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte 
normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare. 
 

Principalele prevederi 

 In anul 2013 se mentin in plata la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile salariale. 

Masuri fiscal-bugetare 

 Creantele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi, scadenta si termenul de 

declarare se implinesc la 25 decembrie sunt scadente si se declara pana la data de 21 decembrie.  

 In situatia in care data de 21 decembrie este zi nelucratoare, creantele fiscale sunt scadente si se 

declara pana in ultima zi lucratoare anterioara datei de 21 decembrie. 
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Conditiile de acordare a autorizatiei pentru  
activitati de schimb valutar au suferit modificari 

In Monitorul Oficial nr. 838 din 12 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 1659/2012 al MFP pentru modificarea si completarea 
Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 
664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care 
desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele 
decat cele care fac obiectul supravegherii BNR. 
 
 

Principalele prevederi 

  Pentru a solicita autorizarea entitatile trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 

 existenta de disponibilitati banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in echivalent 
de minimum 75.000 euro atat la infiintare, cat si pe parcursul desfasurarii activitatii de 
schimb valutar.  

 dovada se face printr-un extras de cont bancar in original, eliberat cu cel mult 5 zile 
lucratoare inainte de data depunerii solicitarii de autorizare. 

  La stabilirea nivelului disponibilitatilor banesti in echivalent euro vor fi utilizate cursurile de 
schimb ale pietei valutare comunicate de Banca Nationala a Romaniei in fiecare zi de joi. Acest curs 
de schimb se utilizeaza pe toata durata saptamanii urmatoare pentru stabilirea nivelului 
disponibilitatilor banesti in echivalent euro in cursul acelei saptamani. 

  Nu se acorda autorizatie de schimb valutar daca entitatea si/sau asociatii, actionarii semnificativi 
si reprezentantii legali ai acestora au savarsit fapte sanctionate de legile fiscale, financiare, vamale, 
precum si de cele care privesc discipljna financiara, fapte care se regasesc in cazierul fiscal. 

 

MFP a adus modificari continutului ordinelor de plata pentru  

Trezoreria Statului 

In Monitorul Oficial nr. 842 din 13 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 1662/2012 al MFP pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu 
in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului. 
 

Principalele prevederi 

  Orice modificare si/sau completare a conturilor prevazute in anexa la conventia incheiata cu 
institutia de credit se comunica institutiilor de credit cu care sunt incheiate conventii si se publica 
pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, fara a fi necesara incheierea de acte aditionale. 

  Institutiile de credit confirma in sistem informatic MFP receptionarea mesajului primit in sistem 
informatic in termen de maximum doua zile lucratoare de la data receptionarii acestuia, printr-o 
adresa semnata de persoanele autorizate, care atesta faptul ca institutia de credit a luat cunostinta 
de respectivele modificari.  

  Modificarea clauzelor conventiei se poate face numai cu acordul scris al partilor semnatare, 
prin act aditional, exceptie facand modificarile si/sau completarile conturilor prevazute in anexa la 
prezenta conventie in care contribuabilii dispun plati catre bugetul general consolidat prin 
intermediul contului tranzitoriu si ale caror modificari/completari se realizeaza fara a fi necesara 
incheierea unor acte aditionale. 
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La incheierea RCA asiguratorul este obligat sa emita  
asiguratului polita de asigurare 

In Monitorul Oficial nr. 840 din 13 decembrie 2012 a fost publicat 
Ordinul nr. 22/2012 al CSA pentru modificarea si completarea 
Normelor privind asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru 
prejudicii produse prin accidente de vehicule, puse in aplicare prin 
Ordinul presedintelui CSA nr. 14/2011. 
 

  Asiguratorii RCA au obligatia de a intocmi evidente lunare privind asigurarea obligatorie RCA. 

 Concomitent cu virarea sumelor datorate, asiguratorii vor transmite CSA, pana in ultima zi 
lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, atat in scris, cat si in format 
electronic, raportarile elaborate. 

 La incheierea asigurarii obligatorii RCA, asiguratorul este obligat sa emita asiguratului polita de 
asigurare obligatorie de raspundere civila a vehiculelor, impreuna cu vigneta si documentul 
international de asigurare. 

 

Statutul familial nu poate constitui motiv de discriminare 

In Monitorul Oficial nr. 839 din 13 decembrie 2012 a fost publicata 
O.U.G. nr. 83/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si 
barbati. 
 
 

Principalele prevederi 

  Masurile pentru promovarea egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati si pentru 
eliminarea tuturor formelor de discriminare bazate pe criteriul de sex se aplica in sectorul public si 
privat, in domeniul muncii, educatiei, sanatatii, culturii si informarii, politicii, participarii la decizie, 
furnizarii si accesului la bunuri si servicii, cu privire la constituirea, echiparea sau extinderea unei 
intreprinderi ori inceperea sau extinderea oricarei altei forme de activitate independenta, precum si 
in alte domenii reglementate prin legi speciale. 

  Toate institutiile cu atributii in domeniul egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, 
fiecare pentru domeniul sau de activitate, au obligatia de a aduce prin toate mijloacele adecvate in 
atentia persoanelor in cauza dispozitiile adoptate in temeiul prezentei legi, impreuna cu 
dispozitiile relevante care sunt deja in vigoare. 

  Prin discriminare bazata pe criteriul de sex se intelege discriminarea directa si discriminarea 
indirecta, hartuirea si hartuirea sexuala a unei persoane de catre o alta persoana la locul de munca 
sau in alt loc in care aceasta isi desfasoara activitatea, precum si orice tratament mai putin favorabil 
cauzat de respingerea unor astfel de comportamente de catre persoana respectiva ori de supunerea 
sa la acestea. 

Nu sunt considerate discriminari: 

 masurile speciale prevazute de lege pentru protectia maternitatii, nasterii, lauziei, alaptarii 
si cresterii copilului; 

 actiunile pozitive pentru protectia anumitor categorii de femei sau barbati; 

 o diferenta de tratament bazata pe o caracteristica de sex cand, datorita naturii 
activitatilor profesionale specifice avute in vedere sau a cadrului in care acestea se 
desfasoara, constituie o cerinta profesionala autentica si determinanta atat timp cat 
obiectivul e legitim si cerinta proportionala. 
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Normele privind auditul public intern au fost aprobate 

In Monitorul Oficial nr. 839 din 13 decembrie 2012 a fost publicata 
H.G. nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de 
cooperare pentru asigurarea functiei de audit public intern. 
 

Principalele prevederi 

 Exercitarea activitatii de audit public intern in sistem de cooperare respecta urmatoarele principii: 

 independenta – sistemul de cooperare in realizarea activitatii de audit intern respecta 
independenta juridica, decizionala si financiara a fiecarei entitati publice partenere; 

 confidentialitatea – auditorii interni angajati in cadrul entitatilor publice/structurilor 
asociative organizatoare nu vor divulga date, fapte sau situatii pe care le-au constatat in 
cursul ori in legatura cu indeplinirea competentelor; beneficiarul unic al informatiilor 
colectate, analizate si prelucrate, precum si al documentelor elaborate pe perioada de 
derulare a unei misiuni de audit intern este entitatea publica locala la nivelul careia s-a 
realizat misiunea de audit intern; 

 competenta profesionala – auditorii interni isi indeplinesc atributiile de serviciu cu 
profesionalism, obiectivitate si impartialitate, aplicand cunostintele, aptitudinile si 
experienta dobanRealizarea activitatii de audit intern prin sistemul de cooperare se face pe 
baza acordului de cooperare liber-consimtit al tuturor partilor semnatare. 

 Realizarea activitatii de audit intern prin sistemul de cooperare se face pe baza acordului de 
cooperare liber-consimtit al tuturor partilor semnatare. 

CEDO a condamnat Romania in cauza Mihai Toma 

In Monitorul Oficial nr. 839 din 13 decembrie 2012 a fost publicata 
Hotararea CEDO din 24 ianuarie 2012 in Cauza Mihai Toma impotriva 
Romaniei. 
 
 

Principalele prevederi 

  Reclamantul a sustinut ca i-au fost incalcate drepturile garantate la art. 6 si 7 din Conventie, in 
masura in care permisul sau de conducere i-a fost anulat la aproape 10 ani dupa evenimentele care 
ar fi putut determina acea masura si in temeiul unei legi care nu exista la data evenimentelor. 

  Curtea a constatat ca a fost incalcat art. 7 din Conventie. 

  Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 § 1 din Conventie Curtea a considerat ca acest capat de 
cerere este admisibil, dar ca nu este necesar sa se analizeze. 

  Cu privire la pretinsa incalcare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventie Curtea constata ca 
acestea nu prezinta nicio aparenta de incalcare a drepturilor. 

Astfel, Curtea in unanimitate: 

 a declarat capetele de cerere intemeiate pe art. 6 § 1 si art. 7 din Conventie admisibile si 
celelalte capete de cerere inadmisibile; 

 a hotarat ca a fost incalcat art. 7 din Conventie; 

 a hotarat ca nu este necesar sa se examineze capatul de cerere intemeiat pe art. 6 § 1 din 
Conventie. 
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Romania a fost condamnata la CEDO pentru incalcarea  
dreptului la libera exprimare 

In Monitorul Oficial nr. 846 din 14 decembrie 2012 a fost publicata 
Hotararea CEDO din 24 noiembrie 2009 in Cauza Ieremeiov impotriva 
Romaniei – nr. 1. 
 

Reclamantul a pretins ca procedura penala pornita impotriva sa pentru 

calomnie a fost inechitabila 

 In acelasi timp reclamantul a considerat ca impunerea unei amenzi si a unei obligatii de a plati 
pentru prejudiciu moral i-au incalcat dreptul la libertatea de exprimare. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 6 § 1 din Conventie 

 Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 § 3 din 
Conventie. De asemenea, Curtea constata ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. 
Prin urmare, este necesar sa fie declarat admisibil. 

Cu privire la pretinsa incalcare a art. 10 din Conventie 

 Curtea constata ca acest capat de cerere nu este in mod vadit nefondat in sensul art. 35 § 3 din 
Conventie. De asemenea, Curtea constata ca acesta nu prezinta niciun alt motiv de inadmisibilitate. 
Prin urmare, este necesar sa fie declarat admisibil. 

 Curtea acorda reclamantului 3.000 euro pentru prejudiciul moral. 

 Astfel, in unanimitate, Curtea: 

 declara cererea admisibila in ceea ce priveste capetele de cerere intemeiate pe art. 6 § 1 si 
pe art. 10 din Conventie si inadmisibila pentru celelalte capete de cerere; 

 hotaraste ca a fost incalcat art. 6 § 1 din Conventie; 

 hotaraste ca a fost incalcat art. 10 din Conventie. 

RIL admis. Executarea mandatului de arestare preventiva 

In Monitorul Oficial nr. 849 din 14 decembrie 2012 a fost publicata 
Decizia nr. 14/2012 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie pronuntata in 
cadrul recursului in interesul legii promovat de catre procurorul 
general al Parchetului de pe langa ICCJ privind executarea 
mandatului de arestare preventiva. 
 

Procurorul general al Parchetului de pe langa ICCJ a aratat ca: 

 In practica judiciara nationala, nu exista un punct de vedere unitar vizand executarea mandatului 

de arestare preventiva, dupa cum inculpatul prezent (si ascultat) la solutionarea propunerii de 

arestare preventiva a lipsit in activitatea de ducere la indeplinire a mandatului, precum si cazurile ce 

se circumscriu ipotezei legale a dispunerii masurii arestarii preventive in lipsa inculpatului, in 

procedura de executare a mandatului. 

ICCJ a admis recursul in interesul legii 
 Astfel, in interpretarea si aplicarea unitara a dispozitiilor art. 152 din Codul de procedura penala, 
vizand executarea mandatului de arestare preventiva, stabileste ca in toate cazurile in care 
mandatul de arestare a fost emis dupa ascultarea inculpatului, insa procedura de executare nu s-a 
putut realiza potrivit art. 152 alin. 1 din Codul de procedura penala, nu sunt incidente dispozitiile 
privind masura arestarii preventive in lipsa inculpatului. 
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Actualitate europeana 
 

Acte publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a 
Codului vamal comunitar 

In Jurnalul Oficial nr. L 336 din 8 decembrie 2012 a fost publicat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 
1159/2012 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a 
Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar. 
Regulamentul nr. 2454/93 al Comisiei stabileste conditiile in care poate fi stabilit statutul comunitar pentru 
marfurile care au fost introduse intr-un stat membru din alt stat membru. Regulamentul nu prevede insa, in 
prezent, posibilitatea de a stabili statutul comunitar al marfurilor care au circulat de la un punct dintr-un stat 
membru catre un alt punct din acelasi stat membru cu tranzitarea teritoriului unei tari terte. 
 

Comisia face recomandari tarilor terte de a aplica standarde minime de buna guvernanta in 
chestiuni fiscale 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 338 din 12 decembrie 2012 a fost publicata Recomandarea Comisiei privind masuri 
menite sa incurajeze tarile terte sa aplice standarde minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale. 
Prezenta recomandare prevede criterii care sa permita identificarea tarilor terte care nu respecta standardele 
minime de buna guvernanta in chestiuni fiscale. De asemenea, prezenta recomandare enumera o serie de masuri 
pe care le pot lua statele membre impotriva tarilor terte care nu respecta standardele respective si in favoarea 
tarilor terte care le respecta. 
 

Recomandare privind planificarea fisala agresiva 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 338 din 12 decembrie 2012 a fost publicata Recomandarea Comisiei din 6 decembrie 
2012 privind planificarea fiscala agresiva. 
Prezenta recomandare vizeaza problema planificarii fiscale agresive in domeniul impozitarii directe. Aceasta nu 
acopera domeniul de aplicare al actelor Uniunii a caror functionare ar putea fi afectata de dispozitiile sale. 
 

Participarea tinerilor la viata democratica in Europa 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 380 din 11 decembrie 2012 a fost publicata Rezolutia Consiliului si a reprezentantilor 
guvernelor statelor membre, reuniti in cadrul Consiliului, privind prezentarea generala a dialogului structurat cu 
tinerii pe tema participarii tinerilor la viata democratica in Europa. 
Prioritatea tematica generala pentru cooperarea europeana in domeniul tineretului pentru perioada 1 ianuarie 
2013-30 iunie 2014 va fi incluziunea sociala.  
 

Au fost publicate Rezolutiile Parlamentului European din sesiunea 2011-2012 
 

In Jurnalul Oficial nr. L 380E din 11 decembrie 2012 au fost publicate Rezolutiile Parlamentului European din 
Sesiunea 2011-2012, Sedintele dintre 7 si 9 iunie 2011. 
 

Curtea de Conturi saluta propunerea Comisiei privind instituirea protectiei echivalente si 
eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene in toate statele membre 
 

In Jurnalul Oficial nr. C 383 din 12 decembrie 2012 a fost publicat Avizul Curtii de Conturi nr. 8/2012 referitor la 
propunerea de directiva a Parlamentului European si a Consiliului privind combaterea fraudelor indreptate 
impotriva intereselor financiare ale Uniunii prin intermediul dreptului penal. 
Asa cum a recomandat in avizele sale anterioare, Curtea considera ca notiunea de „interese financiare ale 
Uniunii”, care este esentiala in orice legislatie legata de lupta antifrauda, trebuie definita in mod clar. Prin 
urmare, Curtea saluta propunerea Comisiei de a introduce o astfel de definitie. 
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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 379 din 8 decembrie 2012 a fost publicata ultima publicatie CJUE. 

 Concluziile avocatului general in cauzele conexate C-274/11 si C-295/11, Spania si Italia/Consiliul 

Avocatul general Bot propune Curtii sa respinga actiunile formulate de Spania si de Italia impotriva deciziei 

Consiliului de autorizare a cooperarii consolidate in domeniul brevetului unitar. 

 Concluziile avocatului general in cauzele C-201/11 P, C-204/11 P si C-205/11 PUEFA si FIFA/Comisia 

Avocatul general Jaaskinen propune Curtii sa respinga recursurile formulate de FIFA si de UEFA impotriva 

hotararilor Tribunalului privind difuzarea la televiziune a Campionatului Mondial si a EURO. In cazul in care 

statele membre considera aceste competitii drept evenimente de importanta majora pentru societatea lor, 

ele pot impune, pentru a asigura accesul unui public larg la acestea, ca respectivele competitii sa fie difuzate 

la o televiziune gratuita. 

 Hotararea in cauza C-215/11, Iwona Szyrocka/SiGer Technologie GmbH 

Dreptul Uniunii reglementeaza exhaustiv conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o cerere de somatie 

europeana de plata. Creditorul trebuie sa poata solicita totalitatea dobanzilor scadente pana la data platii 

creantei principale. 

 Hotararea in cauzele conexate C-237/11 si C-238/11, Franta/Parlamentul European 

Curtea anuleaza deliberarile Parlamentului European privind calendarul perioadelor de sesiuni parlamentare 

pentru anii 2012 si 2013. Perioadele de sesiuni plenare din luna octombrie a anilor 2012 si 2013, impartite in 

doua de Parlamentul European, nu pot fi calificate, privite individual, drept perioade de sesiuni plenare 

lunare. 

 Concluziile avocatului general in cauzele conexate C-512/10, C-545/10, C-625/10, C-627/10 si C-412/11, 

Comisia/Polonia, Republica Ceha, Franta, Slovenia, Luxemburg 

Potrivit avocatului general Jaaskinen, cinci state membre nu si-au indeplinit obligatiile care decurg din 

directivele privind transportul feroviar. Acesta propune Curtii sa declare ca Polonia, Republica Ceha, Franta, 

Slovenia si Luxemburg au incalcat dreptul Uniunii in materie. 
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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 de concurs general, JOUE nr. 384 din 13 decembrie 2012 

Oficiul European pentru Selectia Personalului (EPSO) organizeaza următorul concurs general: 

PSO/AST/125/12 – Asistenti (AST 3) in urmatoarele domenii: 

1. Audit; 2. Finante/Contabilitate; 3. Economie/Statistica. 

Anuntul de concurs este publicat în Jurnalul Oficial C 384 A din 6 decembrie 2012, in 23 de limbi. 

Puteti obtine informatii suplimentare pe site-ul EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

 

  Recrutare de personal pentru Agenția Europeană pentru Medicamente (LONDRA) 

Textul complet al conditiilor de angajare si fisa postului trebuie descarcate de pe site-ul web al agentiei: 

http://www.ema.europa.eu/htms/general/admin/recruit/recruitnew.htm  

Cererile de candidatura trebuie completate electronic folosind formularul disponibil pe site-ul web al 

agentiei. Termenul de depunere a formularelor de candidatură este 14 ianuarie 2013, ora 24:00. 

 

Concursuri europene 
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Transparenta decizionala: proiecte in dezbatere publica 

Reglementarile contabile privind contabilitatea in 
partida simpla sunt in curs de aprobare 
 
Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 14 decembrie un proiect de ordin pentru 
aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla.  

In cadrul referatului de aprobare se arata ca persoanele fizice care desfasoara activitati 
producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile 
contabilitatii in partida simpla, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Aceste persoane 
intocmesc Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul inventar.  
 

Proiectul prevede: 
 

 contribuabilii au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real incepand cu anul fiscal 
urmator, in cazul in care au inregistrat in anul fiscal anterior un venit brut anual mai mare decat 
echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro si determina venitul net anual din activitati independente si 
din activitati agricole pe baza de norme de venit, precum si cei pentru care impozitul se calculeaza prin 
retinere la sursa, de catre unitati specializate, prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii produselor 
agricole livrate, impozitul fiind final; 

 excluderea de la calcularea venitului brut anual determinat pe baza contabilitatii in partida simpla, a 
veniturilor neimpozabile si a celor care nu sunt incluse in venitul brut si a sumelor reprezentand TVA, 
precum si evidentierea in Fisele pentru operatiuni diverse numai a cheltuielilor efectuate in cadrul 
activitatii desfasurate in scopul realizarii de venituri, respectiv numai a cheltuielilor deductibile integral 
si a cheltuielilor deductibile limitat; 

 regulile generale privind stabilirea veniturilor si cheltuielilor pentru contribuabilii inregistrati/ 
neinregistrati ca platitori de TVA; 

  prevederile de natura fiscala aplicabile entitatilor care sunt supuse regimului transparentei fiscale, 
respectiv persoanelor juridice care conduc contabilitate in partida simpla si pentru care plata 
impozitului pe venit se face de catre fiecare asociat, pentru venitul sau propriu.  
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
 

Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei  
medicale 2011-2012 ar putea fi prelungit  

 
 

Ministerul Sanatatii a publicat pe 11 decembrie un proiect privind prelungirea pana 
la data de 28 februarie 2013 a aplicarii prevederilor H.G. nr. 1389/2010 pentru 
aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in 
cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012. 
 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca masura se impune pentru  ca 
bugetul pentru anul 2013 nu a fost aprobat, fapt care conduce la necunoas-
terea dimensiunii Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. 
 

 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
propuneri@ms.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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MFP ia masuri pentru continuarea programului „Prima casa” in 2013 
 

 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 13 decembrie un proiect de hotarare 
pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 717/2009 privind aprobarea 
normelor de implementare a programului „Prima casa”. 
 

In cadrul notei de fundamentare se arata ca , intrucat unii finantatori si-au 
epuizat plafonul reutilizat si sunt pe cale sa epuizeze cota din plafonul 
suplimentar de 200 milioane euro, stabilit in anul 2012, se propune 
asigurarea continuarii programului Prima casa si in anul 2013. 
 

Astfel, se doreste ca in anul 2013 sa se poata emite garantii potrivit art. 1 alin. (3) din O.U.G. nr. 
60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile 
ulterioare, cu incadrarea in limita diferentei ramase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2012.  

De asemenea pentru anul 2013, se propune alocarea unui plafon suplimentar de 200 milioane euro al 
garantiilor care pot fi emise, care sa permita continuarea programului pana la cel putin mijlocul anului 
2013, in conditiile actuale. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 

Salariile personalului bugetar pe anul 2013 urmeaza sa fie stabilite 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 12 decembrie un proiect de 
ordonanta de urgenta privind stabilirea salariilor personalului din sectorul 
bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si 
unele masuri fiscal-bugetare. 
 

Reglementari privind salarizarea personalului bugetar pe anul 2013 
 

 cuantumul brut al salariilor de baza/soldelor functiei de baza/salariilor functiei de 
baza/indemnizatiilor de incadrare/salariilor de incadrare, sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si 
al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul platit din fonduri 
publice se mentine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012; 

 cuantumul compensatiei banesti, respectiv al alocatiei valorice pentru drepturile de hrana si, respectiv, 
valoarea financiara anuala a normelor de echipare, valoarea financiara a drepturilor de echipament 
precum si precum si alte drepturi se mentine la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2012; 

 valoarea de referinta se mentine la 600 lei. Valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare 
corespunzatori claselor de salarizare nu se aplica; 

 aplicarea in mod corespunzator in anul 2013 a prevederilor O.U.G. nr. 19/2012 si O.U.G. nr. 80/2010 
si amanarea, in continuare, a aplicarii prevederilor art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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Legislatia privind antrepozitele fiscale va fi armonizata cu prevederile europene 

 

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 12 decembrie un proiect de 
ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Codului fiscal pentru 
armonizarea legislatiei nationale cu prevederile europene in domeniul 
antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile. 

Schimbari preconizate 
 

 va fi permisa autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea alcoolului etilic si bauturilor 
alcoolice; 

 vor fi eliminate restrictiile privind autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor 
energetice si produselor din tutun prelucrat; 

 volumul mediu trimestrial al iesirilor de produse accizabile aproximate la nivelul unui an calendaristic 
trebuie sa fie mai mare decat limitele prevazute in normele metodologice, diferentiate in functie de 
grupa de produse depozitate si de accizele aferente produselor depozitate; 

 termenul de valabilitate al autorizatiei de antrepozit fiscal va fi de 3 ani. In cazul antrepozitarilor 
autorizati care detin autorizatii cu valabilitate de 1 an, valabilitatea acestor autorizatii va fi prelungita 
automat cu 2 ani; 

 garantia pentru antrepozitele fiscale de depozitare nou infiintate va reprezenta 6% din valoarea 
accizelor aferente tuturor intrarilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an pentru 
antrepozitul fiscal de depozitare nou infiintat; 

 se va institui si un nivel minim al garantiei in vederea corelarii cu obligatiile instituite pentru 
antrepozitele fiscale de productie; 

 se va modifica termenul de plata a accizelor in cazul destinatarilor inregistrati, respectiv revenirea la 
termenul de pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care accizele devin exigibile; 

 se vizeaza atingerea nivelului minim al accizelor la motorina incepand cu 1 ianuarie 2013, conform 
graficului asumat prin documentul de pozitie adoptat in cadrul negocierilor de aderare la UE. 
 
 Propunerile, sugestiile si opiniile privind proiectul de act normativ se primesc la adresa de e-mail: 
publicinfo@mfinante.ro, in termen de 10 zile de la publicare. 
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20  decembrie Plata taxei pentru licenta 
de organizare a jocurilor de 
noroc, aferenta anului 2012 

Organizatorii de jocuri de 
noroc 

OUG 77/2009  
art. 14 alin. (2) lit. a 
pct. ii 

27 decembrie Efectuarea platilor 
anticipate privind impozitul 
pe venit aferente trim. IV 
2012 

Contribuabilii care realizeaza 
venituri din activitati 
independente, din cedarea 
folosintei bunurilor, cu 
exceptia veniturilor din 
arendare, precum si venituri 
din activitati agricole conform 
CF art. 71 

C.F.  
art. 82 alin. (3) 

27 decembrie Plata taxei anuale pentru 
autorizatia de exploatare a 
jocurilor de noroc, aferenta 
trimestrului urmator 

Organizatorii de jocuri de 
noroc caracteristice activitatii 
cazinourilor si jocurile tip 
slot-machine 

OUG 77/2009  
art. 14 alin. (2) lit. b) 
pct. i 

27 decembrie Plata impozitului pe 
reprezentanta, transa a II-a 

Persoanele juridice straine cu 
reprezentanta in Romania 

C.F.  
art. 124 alin. (1) 

27 decembrie Plata impozitului retinut 
la sursa in luna 
precedenta 

Platitorii de urmatoarele 
venituri: 
a) din drepturi de proprietate 
intelectuala; 
b) din activitati desfasurate in 
baza 
contractelor/conventiilor 
civile si a contractelor de 
agent; 
c) din activitatea de expertiza 
contabila si tehnica, judiciara 
si extrajudiciara; 
d) obtinut de o persoana fizica 
dintr-o asociere cu o persoana 
juridica contribuabil, potrivit 
Titlului IV1, care nu genereaza 
o persoana juridica 
 

C.F.  
art. 52 alin. (3) 

27 decembrie Plata contributiei de 
asigurari sociale de 
sanatate 

Contribuabilii prevazuti la art. 
29621 alin. (1) lit. a)-e), adica: 
a) intreprinzatorii titulari ai 
unei intreprinderi individuale; 
b) membrii intreprinderii 
familiale; c) persoanele cu 
statut de persoana fizica 
autorizata sa desfasoare 
activitati economice; d) 
persoanele care realizeaza 
venituri din profesii libere; e) 
persoanele care realizeaza 
venituri din drepturi de 
proprietate intelectuala, la 
care impozitul pe venit se 
determina pe baza datelor din 
evidenta contabila in partida 
simpla 

C.F.  
art. 29624 alin. (4) 

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://www.infolegal.ro/agenda-obligatiilor-fiscale-aprilie/2012/04/04/agenda-obligatiilor-fiscale/


 

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

  

18 

27 decembrie  Depunerea Declaratiei 
privind obligatiile de 
plata la bugetul de stat 
Formular 100  (format 
electronic)  

- lunar 

Contribuabilii prevazuti in 
anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 
1.1 

OPANAF 70/2012, 
modificat prin  
OPANAF 1135/2012 

- alte termene Contribuabilii prevazuti in 
anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 
1.3 

27 decembrie Depunerea Declaratiei 
privind obligatiile de 
plata a contributiilor 
sociale, impozitului pe 
venit si evidenta 
nominala a persoanelor 
asigurate Formular 112 
 pentru luna precedenta 

Persoanele fizice si juridice 
care au calitatea de angajatori, 
precum si entitatile asimilate 
angajatorului, care au 
calitatea de platitori de 
venituri din activitati 
dependente;- Institutiile 
publice care calculeaza, retin, 
platesc si suporta contributii 
sociale obligatorii in numele 
asiguratului 

C.F.  
art. 29619O  
MFP 1045/2012 

27 decembrie Depunerea Declaratiei 
privind veniturile sub 
forma de salarii din 
strainatate obtinute de 
persoane fizice care 
desfasoara activitate in 
Romania si de persoanele 
fizice romane angajate ale 
misiunilor diplomatice si 
posturilor consulare 
acreditate in Romania 
pentru luna precedenta 
Formular 224 

Persoanele fizice care obtin 
salarii din strainatate pentru 
activitati in Romania si 
persoanele fizice romane 
angajate ale misiunilor 
diplomatice si posturilor 
consulare acreditate in 
Romania 

C.F.  
art. 60 alin. (2) 
OMEF 2371/2007 

27 decembrie Depunerea Decontului de 
taxa pe valoarea adaugata 
Formular 300 (format 
electronic) 

Persoanele impozabile 
inregistrate ca platitori de 
TVA conform art. 153 C.F. 
Lunar, trimestrial, 
semestrial, anual – dupa caz 
(vezi instructiunile de 
completare din formular) 

C.F. 
art.1562 alin. (1) 
OPANAF 183/2011 

27 decembrie Depunerea Decontului 
special de taxa pe 
valoarea adaugata pentru 
luna precedenta Formular 
301 (format electronic) 

Persoanele mentionate in 
instructiunile de completare a 
formularului , pentru fiecare 
sectiune. 

C.F.  
art. 1563 alin. (2) 
OPANAF 30/2011 

27 decembrie Depunerea Declaratiei 
recapitulative privind 
livrarile / achizitiile 
/prestarile intracomunitare 
de bunuri pentru luna 
trecuta  Formular 390 VIES  

Contribuabilii inregistrati in 
scopuri de TVA conform art. 
153 sau 153^1 din C.F. 

C.F. 
art. 1564 

OPANAF 76/2010 

27 decembrie Depunerea Declaratiei 
informative privind 
livrarile/prestarile si 
achizitiile efectuate pe 
teritoriul national aferente 
perioadei de raportare 
precedente (luna, trim. etc. ; 
perioada de raportare este 
cea declarata pentru 
depunerea decontului de 
TVA, prevazuta la art. 1561 
C.F.) Formular 394 

 Pers. impozabile 
inreg. in scopuri de 
TVA in Romania, cf. 
art. 153 din C.F. 
obligate la plata 
taxei, cf. art. 150 alin. 
(1) si alin. (7) din 
C.F., pt. operatiuni 
impozabile in 
Romania, cf. art. 126 
alin. (1). 

 Pers. impozabile 
inregistrate in 
scopuri de TVA in 
Romania, cf. art. 153 

OPANAF 3596/2011 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_100_2012_aug.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_112_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_224_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_300_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2010.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/decont_301_2010.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsitentaContribuabili_r/programeutile/DF/df.html
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_390_2011.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/dec_394_2011.pdf
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din C.F., care 
realizeaza in 
Romania, de la pers. 
impozabile inreg. in 
scopuri deTVA in 
Romania, achizitii de 
bunuri sau servicii 
taxabile. 

 
27 decembrie Depunerea Chestionarului 

pentru stabilirea 
rezidentei fiscale a 
persoanei fizice la sosirea 
in Romania Formular 

Persoanele fizice care au sosit 
in Romania dupa 1 ianuarie 
2009 si care continua sa fie 
prezente in Romania si dupa 1 
ianuarie 2012. Persoanele 
fizice care sosesc in Romania 
si au o sedere in statul roman 
o perioada sau mai multe 
perioade ce depasesc in total 
183 de zile, pe parcursul 
oricarui interval de 12 luni 
consecutive, care se incheie in 
anul calendaristic vizat. 

OMFP 74/2012 

27 decembrie Depunerea Chestionarului 
pentru stabilirea 
rezidentei fiscale a 
persoanei fizice la sosirea 
in Romania Formular 

Persoanele fizice care au sosit 
in Romania dupa 1 ianuarie 
2009 si care continua sa fie 
prezente in Romania si dupa 1 
ianuarie 2012. Persoanele 
fizice care sosesc in Romania 
si au o sedere in statul roman 
o perioada sau mai multe 
perioade ce depasesc in total 
183 de zile, pe parcursul 
oricarui interval de 12 luni 
consecutive, care se incheie in 
anul calendaristic vizat. 

OMFP 74/2012 

 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_74_2012.pdf
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_74_2012.pdf
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In practica a fost afirmata lipsa calitatii de functionar public sau alt 
functionar, in sensul art. 147 C.pen., a avocatului. 

Problema pledoariilor avocatilor ca element material  
al infractiunilor de insulta si calomnie 

 

 Avocatul beneficiaza de un statut juridic 
si profesional propriu si autonom, de liber 
profesionist, avand drepturile si obligatiile 
stabilite de lege si normele de deontologie 
profesionala, ce au drept scop asigurarea 
unei aparari obiective si libere a 
justitiabililor, in cadrul legal, dar fara a fi in 
raport de subordonare fata de vreo 
autoritate publica. 

 Curtea Constitutionala a retinut ca 
„avocatura este un serviciu public” 
organizat si care functioneaza in baza unei 
legi speciale  

 In acelasi sens, CEDO, decizia de 
inadmisibilitate din 12 octombrie 2004, in 
cauza Bota c. Romania – „profesiile liberale 
sunt institutii de drept public, reglementate 
de lege si urmaresc scopuri de interes 
general”. 

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat contine norme 
de conduita ce se adreseaza avocatilor, in exercitarea profesiei. Astfel, dispozitiile art. 39 
alin. (6) din Lege fac referire la obligatia ce le revine acestora de a respecta 
solemnitatea sedintei de judecata, de a nu folosi cuvinte sau expresii de natura a 
aduce atingere autoritatii, demnitatii, onoarei completului de judecata. 
 
Pentru mai multe detalii 
 
A se vedea Carmen Moldovan, Libertatea de exprimare. Reglementare. Principii. Jurisprudenţă, 
Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012 

http://www.beckshop.ro/libertatea_de_exprimare-p6141.html?utm_source=Infolegalis&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
http://www.beckshop.ro/libertatea_de_exprimare-p6141.html?utm_source=Infolegalis&utm_medium=news&utm_content=carte%2Brecomandata&utm_campaign=promo%2Bbeckshop
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