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Proiectele Ministerului Mediului Roman care depasesc termenul-limita cu sase luni, au fost 
contractate de autoritatile locale.   
 
Potrivit Ministrului, cinci proiecte de gestionare a deseurilor  finantate de UE , care au primit o pre- 
finantare din partea Ministerului in urma cu sase luni, nu au fost inca incepute.   S-a hotarat ca 
autoritatile locale care au contractat proiectele respective sa demareze proiectele pana in data de 1 
septembrie, altfel risca sa piarda două treimi din pre-finanţare.  Printr-un ordin recent al Ministrului de 
Finante, plafonul de pre-finanţare pentru proiectele finanţate de UE a fost redus drastic, de la 10% pana 
la 30%. 
 
Ministerul Transporturilor va aloca aproximativ 360 mil. lei (84.7 milioane euro) pentru reparaţii pe 
cinci segmente de drum, în judeţele Caraş-Severin, Timis, Ialomita, Tulcea si Brasov. 
 
Cu suma de 133.14 milioane RON, se va finanţa consolidarea de poduri şi structuri rutiere a DN57 
Oravita-Moravita (Caras-Severin, Timis), avand o lungime de 48 km.  Lucrarile vor dura doi ani.  
Ministerul va investi 93.65 milioane de Ron pentru modernizarea segmentului de drum de 49 km pe 
DN22 dintre Tulcea şi Constanţa.  Acest proiect se va derula timp de trei ani. Pentru DN 73A, între 
Predeal şi Şercaia, în judeţul Braşov, ministerul va aloca 85.74 de milioane RON pentru modernizarea 
drumului pe două secţiuni, cu o lungime totală de 69.5 km.  Acest drum leagă DN1 Bucuresti-Predeal de 
DN1 Brasov-Sibiu. Proiectul ar trebui să dureze trei luni.  De asemenea, Ministerul doreşte să 
modernizeze DN21 cu aproape 46.66 milioane RON,între Iazu şi Noua Slobozia, judeţul Ialomiţa.  Se 
estimeaza ca lucrarile pentru o sectiune 17 km sunt programate sa dureze un an.  
 
Guvernul României va menţine în 2012 impozite mai mari pentru proprietarii a două sau mai multe 
clădiri. 
 
Ordonanţa elaborata de Ministerul Finanţelor, prin care se modifică Codul Fiscal, creează cadrul legal 
pentru aplicarea taxelor şi impozitelor care va continua şi după 31 decembrie 2011.   În 2010, Guvernul a 
dublat taxa pe vehiculele cu o capacitate a motorului de peste 2.000 cc şi a marit impozitele plătite de 
către proprietarii a mai multor clădiri astfel : cu 65% pentru prima cladire, alta decât reşedinţa lor, cu 
150% pentru a doua clădire şi cu 300% pentru alte cladiri detinute. 
 
Societatiile româneşti vor plăti contribuţiile de asigurări sociale pentru personalul independent. 
 
În cazul în care societatea şi personalul independent au semnat un contract de muncă, şi au semnat de 
asemenea un raport juridic prin care activitatea de independent se desfăşoară, atunci această activitate 
este considerată salariată de către autorităţile fiscale.  Aceasta re-evaluare se va aplica, de asemenea, în 
cazul în care contractul de muncă este semnat cu o companie, iar contractul care acoperă activitatea 
independenta este semnat cu un alt membru al aceluiaşi grup de societăţi, atâta timp cât activităţile 
sunt similare. 



 
Acest proiect adaugă o nouă condiţie pentru activitatea care urmează să fie luata în considerare de 
independenţi: beneficiarul trebuie să lucreze pentru mai mult de o companie.  De asemenea, lucrătorul 
independent trebuie să aibă posibilitatea de a-si alege programul şi locul de muncă.  Veniturile provenite 
dintr-o activitate independenta re-evaluata se impozitează ca si salariul.  Impozitele pe venit şi 
contribuţiile sociale obligatorii vor fi recalculate şi plătite in conformitate cu Codul de procedură fiscală, 
atat de către angajator cat şi de beneficiar.  Persoanele cu un câştig salarial individual mai mare de 
119.000 lei (28.000 euro) pe an provenit din drepturile de autor, prin activitati independente, vor fi 
obligate să plătească TVA. 
 
Guvernul va ceda maxim 20% din acţiunile Tarom pe Bursă sau le va vinde unui investitor strategic. 
 
Guvernul a emis o decizie de aprobare a strategiei de privatizare TAROM SA.  Ministerul Transporturilor 
va pune în aplicare strategia şi vanzarea participatiei printr-o oferta publica initial in Bursa de Valori 
Bucuresti.  Timpul de vânzare va fi decis de către executiv. 
 
Firmele care care comit fapte ilegale sancţionate doar cu amendă, nefiind considerate infracţiuni, vor 
putea cere radierea faptei din cazierul fiscal în interval de un an. 

Această schimbare a fost aprobata de Guvern.  Conform legii, faptele săvârşite de către persoane fizice 
şi juridice, precum şi  de către asociaţi, acţionari şi reprezentanţi legali ai persoanelor juridice, care sunt 
de natura infracţiunilor şi contravenţiilor incriminate de legile fiscale, financiare, vamale, sunt înscrise în 
cazierul fiscal al acestora şi radiate într-o perioadă de cinci ani, în mod nediferenţiat. 

Termenul de radiere din cazierul fiscal trebuie  calculat în mod diferenţiat, în funcţie de gravitatea faptei 
săvârşite de către contribuabil, considerându-se că faptele contravenţionale prezintă riscuri şi 
consecinţe mai mici din punct de vedere al evaziunii fiscale decât infracţiunile. 
 
Firmele şi persoanele fizice care au comis fapte sancţionate contravenţional din sfera fiscală, financiară, 
vamală vor putea beneficia de ştergerea acestora din cazierul fiscal într-o perioadă de un an de la data 
rămânerii definitive a actului de sancţionare. 

O altă modificare va fi radierea din cazierul fiscal la data reactivării în cazul firmelor declarate anterior ca 
inactive pentru că nu şi-au îndeplinit, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie 
declarativă prevăzută de lege.  Dacă firma a fost declarată inactivă deoarece s-a sustras de la efectuarea 
inspecţiei fiscale prin declararea unor date false de identificare a sediului social sau pentru că organele 
fiscale au constatat că nu funcţionează la sediul social sau la domiciliul fiscal declarat, radierea din 
cazierul fiscal va fi posibilă doar după expirarea unui termen de trei luni de la data reactivării. 

Guvernul nu va modifica şi prevederile actuale care stabilesc că datele înscrise în cazierul fiscal pot fi 
scoase din evidenţă dacă nu mai sunt sancţionate de lege, dacă între timp a intervenit reabilitarea de 
drept sau judecătorească sau la data decesului contribuabilului. 
 
Gramajul minim al pâinii va fi de la 15 septembrie de 300 de grame.  

Acest ordin va aparea in Monitorul Oficial si a fost conceput în urma nenumăratelor nereguli constatate 
la gramajul pâinilor în timpul controalelor şi după o colaborare "foarte apropiată" cu reprezentanţii din 



cadrul patronatului pâinii.  Diferenţele ajungeau şi la 70 - 80 de grame între cantitatea declarată şi 
cantitatea reală a pâinii respective. 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ar putea pastra aplicarea preturilor 
actuale pentru electricitate si gaze pana dupa anul 2015.   
 
Informatiile sunt incluse intr-o ordonanta de urgenta in forma proiect de catre Autoritatea Nationala de 
Reglementare in domeniul Energiei pentru implementarea catorva directive europene.  Potrivit 
documentului, reglementarea preturilor pentru toate categoriile de clienti vor fi mentinute pana la 
sfarsitul lui 2015, si, la nevoie, va fi extinsa pentru anumite categorii de clienti.   
 
Creditele de consum in Romania nu vor avea scadenta mai mare de cinci ani, si clientii vor garanta cu 
133% din valoarea imprumutului. 
   
Banca Centrala planuieste sa limiteze scadenta pentru creditele de consum de la 20 de ani cat e in 
prezent la 5 ani.  Banca Centrala doreste o distinctie clara intre creditele imobiliare, care vor include 
credite ipotecare destinate constructiei de cladiri, achizitionarii unei cladiri sau renovarii/ extinderii unei 
cladiri.  Aceeasi politica se va aplica pentru imprumuturile de refinantare a creditelor ipotecare. 
 
Creditele de consum cu ipoteca vor fi considerate credite de consum regulat.  Pentru creditele de 
consum folosite pentru achizitionarea de produse, clientul trebuie sa depuna o garantie de 133% din 
valoarea bunurilor imprumutate.  Exceptiile de la garantia de 133% includ imprumuturile pentru 
tratamente medicale si cele pentru studii.   
 
Pentru creditele ipotecare in moneda locala clientul va plati un avans de cel putin 15% din valoarea 
cladirii.  Pentru creditele ipotecare in valuta straina, clientul va plati 30% in avans din imprumuturile in 
euro si 40% avans pentru imprumuturile in alta valuta straina. 
 
Hidroelectrica, Oltchim, Tarom si CFR Marfa sunt companiile de stat unde atat FMI cat si autoritatile 
romane au convenit sa numeasca management privat. 

Ministrul Economiei a propus o lista cu sapte companii care vor avea management privat, respectiv 
Compania Nationala a Huilei si Societatea Nationala a Lignitului Oltenia, Elcen, Hidroelectrica, Electrica 
Furnizare, Romaero si Oltchim.  Hidroelectrica si Oltchim sunt de asemenea pe lista de propuneri a FMI 
pentru management privat impreuna cu Nuclearelectrica, Transgaz, Romarm, Romgaz, si Transelectrica. 
Pentru companiile din subordinea Ministerului Transporturilor, FMI a propus management privat la 
Tarom CFR Marfă, Metrorex, CFR Călători şi CFR Infrastructură.  Dintre acestea, doar Tarom şi CFR Marfă 
se află pe lista Ministerului Transportului.   

Noul Cod Civil Roman privind relatiile patrimoniale si non-patrimoniale intre persoane fizice va intra in 
vigoare in data de 1 octombrie 2011 
 
Noul Cod civil prevede ca interceptarea fara drept a unei convorbiri private comisa prin orice mijloace 
tehnice sau utilizarea in cunostinta de cauza a unei asemenea interceptari, precum si tinerea vietii sub 
observatie, prin orice mijloace, constituie atingeri ale vietii private.  Noul Cod civil protejeaza de 
asemenea drepturile individuale.  Noul Cod civil prevede ca persoanele disparute pot fi declarate in mod 
legal decedate dupa doi ani, sau dupa sase luni daca persoana a disparut in circumstante speciale 



(inundatii, cutremur, accident aviatic sau feroviar, naufragiu sau razboi) sau mai devreme, daca exista 
dovezi privind moartea respectivei persoane, chiar daca niciun cadavru nu a fost descoperit. 

Noul Cod civil interzice casatoria intre persoane de acelasi sex.  Parteneriatele civile dintre persoane de 
sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de 
cetăţeni străini, nu sunt recunoscute în România.  Minorii cu varsta peste 16 ani se pot casatori cu 
permisiunea parintilor sau a tutorelui legal.  Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se 
află sub tutela sa, la fel ca si casatoria intre rude.   Încheierea căsătoriei nu este condiţionată de 
încheierea logodnei.  Incheierea logodnei nu este supusă niciunei formalităţi.  Partea care rupe logodna 
în mod abuziv poate fi obligată la despăgubiri pentru cheltuielile făcute sau contractate în vederea 
căsătoriei, în măsura în care au fost potrivite cu împrejurările, precum şi pentru orice alte prejudicii 
cauzate. 

Agentia romana pentru intreprinderile mici si mijlocii a primit 46 de cereri din partea firmelor pentru 
inregistrare in cadrul programului “Mihail Kogalniceanu”, prin care Guvernul garanteaza imprumuturi 
pentru intreprinderile mici si mijlocii si subventioneaza rata dobanzii.  
 
Prin programul “Mihail Kogalniceanu” statul garanteaza 80% din valoarea imprumuturilor facute de 
catre intreprinderile mici si mijlocii si subventioneaza pana la 50% din rata dobanzii.  Garantia statutului 
se ridica la 100.000 lei (23.500 euro) si subventia se ridica la 125.000 Ron pe an  penru beneficiar.  Suma 
prevazuta este egala cu 50% din cifra de afaceri a companiei in ultimele 12 luni si nu mai mare de 30% 
daca compania beneficiaza de alte stimulente de creditare.  Au fost inregistrate zece banci pentru acest 
program : BRD Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, Bancpost, CEC Bank, Banca Comerciala 
Carpatica, Alpha Bank, Garanti Bank, OTP Bank Romania, Pro Credit Bank si Unicredit Tiriac Bank. 
 
Ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului a declarant că doreşte ca hotelurile Regiei Autonome-
Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) să fie scoase la vânzare. 

Vanzarea acestor hoteluri trebuie să se facă transparent, prin licitaţie publică, naţională sau 
internationala, cat mai repede posibil, a declarat Ministrul.  Ea a adăugat că Bulgaria a privatizat litoralul 
vânzând acum 20 de ani către investitorii germani.  Ea a vorbit şi despre vilele de protocol ale "foştilor şi 
actualilor nomenclaturişti", aflate în proprietatea statului, şi pentru care aceştia nu plătesc chirie.  Acesti 
chiriaşi ar trebui să fie obligaţi să cumpere casele sau sa se mute. 

Guvernul a anunţat saptamana trecuta că pregăteşte vânzarea unor locuinţe de serviciu aflate în 
administrarea Regiei Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS) care nu sunt grevate de sarcini, 
susţinând că procedura va fi derulată prin licitaţie deschisă cu strigare, iar casele vor fi cedate la un preţ 
care nu va coborî sub cel al pieţei stabilit de un evaluator. 

Guvernul a aprobat memorandumul privind renegocierea contractului dintre Metrorex şi Alstom.  

Contractul renegociat va ajuta Metrorex sa economiseasca aproximativ 83.87 milioane lei (RRON) prin 
cheltuielile de întreţinere.  Parcul de metrouri al Metrorex este compus din trenuri vechi de tip Astra 
Arad şi trenuri noi de tip Bombardier.  În acelaşi timp, Metrorex şi Alstom au convenit îmbunătăţirea 
planurilor de mentenanţă pentru ambele tipuri de vagoane.  Memorandumul elimină formula de 
ajustare a preţului contractului prin renunţarea la actualizare şi revizuire, astfel că preţul va fi actualizat 
anual cu indicele general al inflaţiei publicat de Institutul Naţional de Statistică.  Tot în urma negocierilor, 



Alstom va monta pe cheltuiala sa geamuri rabatabile pentru parcul de tip Bombardier, în scopul creşterii 
confortului călătorilor, costurile estimate fiind de 16,9 milioane lei. 

Totodată, cele două companii au convenit ca Metrorex să nu plătească penalităţi de 20,6 milioane lei 
aferente datoriilor din perioada 2007-2010.  Alstom Transport România, subsidiara companiei franceze 
Alstom, are un contract de 240 milioane de euro cu Metrorex, încheiat în 2003, cu o durată de 15 ani, 
pentru asigurarea serviciilor de mentenanţă a trenurilor de metrou.  Anual sunt încheiate acte adiţionale 
prin care se stabileşte costul prestaţiilor.  

În primii trei ani, contractul a fost finanţat cu bani de la instituţii financiare.  Din 2007 finanţarea a trecut 
la bugetul de stat, iar operatorul de metrou a început să acumuleze datorii şi penalităţi.  

 
*  Hammond, Bogaru si Asociatii (HBA) este un cabinet de avocatura cu sediul in Bucuresti, Romania.  
Pentru mai multe detalii privind  cabinetul nostru de avocatura sau informatii juridice, puteti accesa site-
ul nostru www.hbalaw.eu. sau sa ne contactati la numarul de telefon +40/21/326 6053.  
 
** Disclaimer.  The information given in this note is for general information only, should not be relied 
upon as specific legal advice given by Hammond, Bogaru & Associates on any matter, and should not be 
relied upon in relation to any transaction or legal problem.  If specific legal advice is required, you are 
asked to contact Hammond, Bogaru & Associates and discuss it with them.   
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