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Companiilor amendate li se poate sterge aceasta mentiune din cazierul fiscal dupa o perioada 
de un an in loc de cinci ani. 
 
Anterior, faptele comise de persoanele fizice sau juridice, erau notate in cazierul fiscal al 
acestora, ulterior fiind sterse dupa o perioada de cinci ani. In prezent s-a propus ca aceste fapte 
sa fie sterse dupa diferite perioade de timp, in functie de gravitatea infractiunii.  
 
In prezent persoanele fizice sau companiile care au comis contraventii prevazute de legea 
fiscala, financiara si vamala ar putea solicita ca acestea sa fie sterse din cazierul fiscal la un an 
dupa ce decizia a devenit definitiva. Daca amenda nu este platita in decursul unui an, atunci 
inregistrarea va fi stearsa la momentul platii, dar nu mai tarziu de cinci ani de la decizia finala.  
 
Infractiunile cuprinse de legea financiara, fiscala si vamala pot fi sterse din inregistrari dupa cinci 
ani. Guvernul doreste sa schimbe regulile ce se aplica firmelor declarate inactive. O firma care a 
fost declarata inactiva, deoarce a evitat un control fiscal declarand o adresa falsa drept sediu 
social, poate avea aceasta abatere stearsa la trei luni dupa ce este reactivata.  

Guvernul a aprobat înfiinţarea Autorităţii Metropolitane de Transport Bucureşti. 

Autoritatea va fi finanţata de  bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi 
Infrastructurii, din venituri proprii, din fonduri externe şi din alte surse legal constituite. Planul 
anuntat anterior este acela de a crea o autoritate pentru toate tipurile de transport public -
 cu metroul, autobuze, microbuze, tramvaie, troleibuze sau trenuri regionale.  

Camera Deputatiilor a adoptat un proiect de lege cerand companiilor de radiodifuziune 
detinute de stat sa aiba management privat. 

Proiectele de lege, care modifica legea 41/1994 si care reglementeaza organizarea si 
functionarea celor doua companii detinute de stat, solicita pentru postul de manager, cinci ani 
de experienta in televiziune, si de asemenea solicita diferentierea intre managerul general si 
presedintele comitetului executiv. Proiectul de lege stabileşte competenţele directorului 
general, care trebuie să fie exercitate de către management privat. 

In Romania, creditele de consum vor avea o scadenta maxima de cinci ani. 

Banca Centrala intentioneaza sa limiteze scadenta creditelor de consum la cinci ani.  Banca 
Nationala doreste o diferentiere clara intre creditele imobiliare, care vor include credite 
ipotecare pentru constructia unei cladiri, renovarea/extinderea ei precum si pentru cumpararea 
acesteia.  Aceeasi politica va fi aplicata imprumuturilor de refinantare a creditelor imobiliare. 
Creditele de cosum cu ipoteca vor fi considerate credite de consum standard.  



Pentru creditele de consum, clientul va trebui sa depuna o garantie in valoare de 133%  din 
totalul sumei imprumutate. Printre altele, exceptie vor face creditele pentru tratamentele 
medicale si pentru studii. Pentru creditele imobiliare va fi necesar un avans de cel putin 15% din 
valoarea cladirii. Pentru un imprumut in valuta, cuantumul avansului poate urca pana la 40%.  

CFR SA vrea să modernizeze trei poduri feroviare. 

Cea mai mare suma, 37.84 milioane Ron fara TVA va fi alocata pentru modernizarea unui pod de 
128 metri lungime intre Iernut si Ludus, in judetul Mures.  O alta investitie de aproximativ 32,08 
milioane Ron, vizeaza un pod in Mogosoaia, judetul Ilfov, unde calea ferata se intersecteaza cu 
DN 1A. Lucrarile sunt programate sa dureze 29 de luni. A treia investitie de 30,81 milioane Ron 
este pentru modernizarea unui pod feroviar de 67 metri lungime intre Brazi si Ploiesti Sud, in 
judetul Prahova.  Se estimeaza ca lucrarile vor dura 19 luni.  Toate cele trei proiecte de 
modernizare vor fi finantate de Comisia Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare 
Regionala si de la bugetul de stat. 

Institutiile publice romane vor avea posibilitatea de a contracta servicii de consultanta pentru 
proiecte care au fost deja acordate, prin oferte restrictionate „ accelerate”. 

In present, legea specifica faptul ca ofertele pot fi accelerate numai din “motive de urgenta”. 
Perioada cuprinsă între expedierea anunţului de participare şi oferta poate fi redusa de la 37 de 
zile, la 5 zile. Ofertele restrictionate pot fi folosite pentru a contracta servicii de consultanta 
pentru un proiect aflat deja in desfasurare sau pentru obtinerea unei finantari pentru investitii 
publice locale. Schimbarea este necesara pentru „ a preveni posibile corectii financiare din 
partea Comisiei Europene” potrivit articolului.  Cand se ia decizia de a accelera o oferta 
restrictionata autoritatea contractanta trebuie sa ia in considerare complexitatea proiectului si 
birocratia necesara, astfel incat decizia sa nu devina un obstacol major in primirea ofertelor de 
la un  numar destul de mare de furnizori. 

Guvernul Roman va desemna manageri privati pentru noua companii detinute de stat.  

Conform documentului, primele companii de stat pentru care vor fi angajaţi manageri privaţi 
sunt Poşta Română, Tarom, CFR Marfă, Electrificare CFR, Societatea Naţională a Lignitului 
Oltenia, Electrica Furnizare, Hidroelectrica, Romarm şi Oltchim.  Acelaşi document relevă că anul 
viitor vor fi numiţi manageri privaţi la alte şase companii, respectiv CFR, CFR Călători, 
Nuclearelectrica, Transgaz, Transelectrica şi Romgaz. 

Guvernul a aprobat, Ordonanta de Urgenta care reglementează mecanismul de clawback, prin 
care firmele de medicamente vor fi obligate să plătească o taxă trimestrială raportat la 
valoarea consumului de medicamente. 

Noile reguli vor intra in vigoare de la 1 Octombrie 2011. Conform actului normativ, deţinătorii 
autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora vor avea 
obligaţia de a plăti o contribuţie trimestrială care se calculează prin aplicarea unui procent 
asupra valorii consumului de medicamente, suportate din Fondul naţional unic de asigurări 
sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii. 



Contribuţia trimestrială se va calcula şi aplica pentru acele volume de vânzări care depăşesc 
media trimestrială a sumelor aprobate prin buget pentru medicamentele incluse în programele 
naţionale de sănătate, precum şi pentru cele folosite în tratamentul ambulatoriu pe bază de 
prescripţie medicală prin farmaciile cu circuit deschis, tratament spitalicesc şi pentru centrele de 
dializă. 

Sumele încasate din această contribuţie vor fi venituri la bugetul Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate şi vor fi folosite pentru asigurarea medicamentelor incluse în 
programele naţionale de sănătate, pentru medicamentele cu sau fără contribuţie personală şi 
pentru servicii medicale. 

Guvernul va limita asistenţa medicală socială pentru a exclude serviciile considerate 
"neesenţiale". 

Pachetul de servicii sociale din sistemul medical va fi revizuit, astfel încât să nu mai fie finanţate 
acele costuri cu sănătatea considerate "neesenţiale".  

Noul pachet de asigurari de sanatate va fi implementat anul viitor iar serviciile excedentare vor 
fi furnizate cu asigurări suplimentare, inclusiv asigurări private".  Guvernul intenţionează să 
aplice noile reguli până la sfârşitul lunii martie 2012. 

Romania a primit un aviz motivat din partea Comisiei Europene, din cauza esecului de a 
transpune legislatia europeana de management al deseurilor in legislatia nationala. 

Obligaţia de a transpune legislaţia europeană în privinţa gestionării deşeurilor în actele 
normative interne trebuia îndeplinită de toate statele membre până în 12 decembrie 2010. 
Romania are acum doua luni la dispozitie pentru a se alinia sau va fi deferita Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene.  

Statele membre ale Uniunii Europene au trebuit sa impuna legile, regulile si masurile 
administrative necesare pentru a se alinia cu directivele cadru ale managementului deseurilor, 
care introduc principii ale acestuia cum ar fi principiul ”poluatorul plateste”. Romania a informat 
Comisia ca se va alinia pana in Aprilie 2011. In cazul in care statele membre vor esua sa 
transpuna legislatia europeana in legislatia nationala pana la termenul limita solicitat Comisia 
poate cere Curtii sa impuna sancţiuni financiare pentru statele reclamate încă de la prima 
sesizare. 

Ministrul Mediului, Laszlo Borbely, a declarat, miercuri, că în opinia sa legea privind 
managementul deşeurilor va fi adoptată în termen de o lună, moment în care atenţionările CE 
pentru nerespectarea dispoziţiilor comunitare nu vor mai avea obiect. 

Şoferii cu domiciliul în România nu vor mai putea conduce maşini înmatriculate în alte state, 
inclusiv în Bulgaria, decât pentru o perioadă de 90 de zile şi nu mai mult de trei luni pe an.  

Modificările actului normativ vin în contextul în care, după aderarea României la Uniunea 
Europeană numărul autoturismelor înmatriculate în alte state care circulă pe teritoriul României 



a crescut simţitor, se arată în expunerea de motive a actului normativ de modificare a legii 
circulaţiei pe drumurile publice.  

Fenomenul a devenit mai pregnant în ultimii doi ani, când, cetăţenii români au indentificat 
posibilitatea înmatriculării facile cu costuri mici a autovehiculelor pe numele unor persoane 
fizice sau juridice în special din Republica Bulgaria.  

Utilizatorii unor astfel de vehicule înmatriculate în alte state sunt tentaţi să încalce în mod 
frecvent normele rutiere şi chiar să comită accidente de circulaţie şi să părăsească locul faptei 
mizând pe dificultăţile întâmpinare de autorităţi pentru identificarea şi sancţiunarea sau 
tragerea lor la răspundere.  

CE lansează o nouă procedură de infringement împotriva României, pentru nepreluarea în 
legislaţie a două directive europene, privind pieţele de electricitate şi gaze naturale.  

Comisia Europeană a anunţat lansarea primei etape a procedurii de infringement, respectiv 
avizul motivat. Până în prezent România nu a primit oficial avizul motivat.  Procedura a fost 
lansată simultan pentru alte 17 state membre pentru netranspunerea directivei 2009/73 pe 
pietele de gaz natural şi în cazul a 16 state membre pentru netranspunerea directivei 2009/72 
pe piata interna de electricitate.  

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei, a inaintat proiectele de acte 
normative care preiau directivele respective, iar propunerile legislative au fost transmise spre 
evaluare Comisiei Europene.  

Cele două proiecte vor fi prezentate Guvernului pentru aprobare după ce Comisia Europeană va 
transmite ANRE şi MECMA opinii referitoare la compatibilitatea propunerilor cu prevederile 
dreptului UE. 

Fondul Monetar International face plata unei noi transe de 480 mil Eur.  

In martie Romania si FMI au semnat un acord de tip preventiv, succesor al unui pachet de 
bailout primit in intervalul 2009-2011. Noul acord cu FMI este însoţit de un sprijin preventiv de 
1,4 miliarde euro de la Uniunea Europeană şi de un împrumut de 400 milioane de euro de la 
Banca Mondială. Până în prezent fondurile puse la dispoziţia autorităţilor române, în caz de 
urgenţă, însumeaza peste un miliard de euro, dar autoritatile de la Bucuresti nu s-au folosit inca 
de aceste fonduri.  

Guvernul anunţă CE că suspectează înţelegeri între companii privind stabilirea preţului la 
benzină, potrivit Consiliului Concurentei.  

Consiliul a transmis Comisiei Europene un document care relevă că există suspiciuni legate de 
înţelegeri pe piaţa de carburanţi pentru stabilirea preţului de vânzare a benzinei fără plumb. 
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a precizat doar că documentul a fost 
înaintat Executivului de la Bruxelles dar a refuzat sa faca orice fel de comentariu asupra 
continutului sau.  



Investigaţia pe piaţa comercializării carburanţilor a început în 2005, dupa cresteri repetate de 
preturi ale distribuitorilor locali. Ancheta a fost reluată în 2009, când a fost schimbată echipa 
care lucra la acest caz. 

Codul Fiscal din România, considerat instabil. 

Codul fiscal al Bulgariei este considerat stabil de aproape fiecare afacere existenta in regiune.  

Majoritatea covârşitoare (92%) a companiilor care îşi derulează activitatea şi în România 
consideră că sistemul fiscal actual nu le permite construirea de strategii de business coerente pe 
termen lung, în timp ce bulgarii consideră că au toate condiţiile pentru a realiza acest lucru. 
Companiile prezente în Slovacia de asemenea înclină spre un răspuns pozitiv, 67% având 
încredere că sistemul fiscal local le permite planificarea pe termen lung şi o dezvoltare susţinută 
a afacerilor, aceeaşi opinie fiind dominantă şi în rândul companiilor din Cehia (63%)" în timp ce 
în România doar 25% dintre companii sunt mulţumite cu acest nivel. 

Contribuţiile sociale sunt văzute ca principala problemă cu care se confruntă companiile în urma 
modificărilor aduse Codului fiscal, toţi participanţii la studiu indicând ca motiv de îngrijorare 
ambiguităţile privind modalitatea de stabilire a nivelului respectivelor contribuţii. 

Deşi studiul relevă că sistemul fiscal local şi modificările legislative dese reprezintă o problemă 
pentru companiile care activează şi în România, reprezentanţii acestora sunt cel mai puţin la 
curent cu prevederile Codului Fiscal (75% nu cunosc prevederile sau modificările aduse). Situaţia 
este echilibrată în Bulgaria şi Cehia, în timp ce în Slovacia 57% dintre companii au cunoştinţe 
superficiale privind modificările aduse sistemului fiscal. 

"În România, schimbările frecvente ale legislaţiei privind contabilitatea şi taxele reprezintă o 
problemă reală şi identificată de companii şi, din păcate, acestea descurajează strategiile pe 
termen lung. Soluţii de depăşire a acestor obstacole există însă, una dintre ele fiind plafonarea, 
simplificarea şi consolidarea contribuţiilor sociale (plafonarea bazei impozabile ar duce la un 
nivel mai redus al taxelor şi implicit la creşterea gradului de conformare voluntară şi ulterior 
colectare). De asemenea, extinderea reglementărilor fiscale privind grupul de TVA la toate 
categoriile de contribuabili poate constitui o altă măsură care să încurajeze investitorii", a 
declarat Mihaela Virlan, managing director Accace România şi Bulgaria. 

Guvernul încheie sapte acorduri de exploatare cu investitori straini, în zone unde Petrom şi 
Romgaz au renunţat. 

Noile acorduri de exploatare au fost încheiate cu firmele irlandeze Blackstairs Energy şi Moesia 
Oil and Gas, caracterizate de conducerea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM) 
drept "firme specializate în creşterea gradului de recuperare din zăcămintele vechi". 

Deciziile au fost prezentate drept preocupări guvernamentale pentru investiţii şi locuri de 
muncă. Un act adiţional va fi încheiat cu Romgaz si presupune investiţii minime obligatorii în 
cercetare de 520 milioane dolari într-un interval de cinci ani, iar prin cele şapte acorduri cu noii 
investitori vor fi atrase investiţii de 5 milioane dolari într-un interval de doi ani. După această 



perioadă de doi ani, investitorii au posibilitatea să renunţe sau să continue exploatarea pentru 
încă trei ani, cu investiţii suplimentare de circa 20 milioane dolari. 

Guvernul are cinci proiecte mari pe care doreşte să le realizeze în parteneriat public-privat. 

Aceste proiecte pot fi folositoare in construcţia tronsoanelor de autostradă între Sibiu şi Piteşti 
şi Comarnic-Braşov, fiind în pregătire tronsoanele Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni şi Ploieşti-Albiţa-
Suceava. 

 Parteneriatul public-privat va aduce soluţii la nivel regional, pentru ceea ce înseamnă spitale 
regionale de urgenţă, modernizarea infrastructurii de mediu, din agricultură. 

Autoritatea Fiscala Romana anuleaza penalitatile datoriilor daca sunt platite pana la sfarsitul 
anului.  

ANAF a avut la dispozitie pana pe 15 octombrie sa trimita scrisori de notificare catre persoane 
fizice sau juridice care au datorii la bugetul de stat pentru a ii informa despre noua masura in 
vigoare. Statul va injumatati dobanda pentru platile intarziate ale datoriilor, platite pana la 
sfarsitul lui 2011.  Contribuabilii care platesc datoriile pana la mijlocul lui 2012 vor avea 
penalitatile reduse cu 50% si dobanziile pentru platile intarziate reduse cu 25%. 

Comerciantii de electricitate si gaz trebuie sa raporteze Agentiei tranzactiile efectuate.  

Noile norme au rolul de a imbunatati transparenta si de a ajuta la stabilirea de preturi corecte 
pentru energie, a spus reprezentantul UE, Gunther Oettinger. Comerciantii de energie vor 
raporta catre ACER fie direct sau prin intermediul unor terte parti. Noile reguli vor fi aplicate 
incepand cu 2012 si au ca obiectiv prevenirea tranzactiilor interne si manipularea pietei.  

Jucătorii online pe site-uri neautorizate pot face până la 2 ani de închisoare.  

În România sunt 450.000 de oameni care pariaza online, dar este dificil de arătat că o persoană a 
pariat pe un site neautorizat. Legea a lăsat o portiţă în ceea ce priveşte monitorizarea jocurilor 
de noroc online. Legea spune că ar putea exista o autoritate de stat sau agenţi economici din 
privat. Nu este clar cine va monitoriza jocurile de noroc online în România. Ar putea fi o 
autoritate de stat sau o companie privata. Legislaţia din România permite organizarea tuturor 
tipurilor de jocuri de noroc online, însă nu există nicio companie autorizată local să deruleze 
astfel de operaţiuni pentru că nu există reglementări de aplicare a legislaţiei. Fanii jocurilor de 
noroc pot pune pariuri online cu companii romane. Legea romana nici nu permite si nici nu 
interzice organizarea de jocuri online in afara granitelor, dar obisnuia sa interzica comaniilor 
inregistrate in Romania sa organizeze jocuri online.  Noile reguli permit ca jocurile sa fie 
organizate in Romania prin intermediul telefonului sau prin internet. 

Comisia pentru centrala Tarnita-Lapustesti va include 10 membri.  

Comisia va avea şi rolul de constituire a societăţii. Hidrocentrala de la Tarniţa ar urma să fie pusă 
în funcţiune în 2019, după o investiţie estimată la 1,028 miliarde euro, şi va fi realizată de o 
societate mixtă în care compania de stat Hidroelectrica va deţine 51% din acţiuni. Procesul de 



atragere a investitorilor va fi derulat în perioada iunie 2011 - ianuarie 2012, iar societatea de 
proiect va fi constituită în februarie 2012. În luna mai un director din Hidroelectrica afirma că 
autorităţile au avut discuţii cu 150 investitori potenţiali interesaţi de proiect, dintre care în lista 
scurtă se regăsesc peste 10 companii.  

Investitor in Posta Romana care să contribuie financiar la majorarea capitalului social al 
companiei. 

Compania Naţională Poşta Română este controlată în prezent de Ministerul Comunicaţiilor, care 
deţine 75% din acţiuni, şi de Fondul Proprietatea, cu 25%. Ca urmare a majorarii de capital la 
Poşta Română, statul va detine minim 51% din acţiuni si va continua sa fie actionarul majoritar. 
Fondul Proprietatea va detine minim 15% numai daca acesta nu participa la cresterea capitalului 
social al companiei.  Investitorului i se va permite sa desemneze o echipa care sa conduca 
compania pentru cel putin 10 ani 

*  Hammond, Bogaru si Asociatii (HBA) este un cabinet de avocatura cu sediul in Bucuresti, Romania.  Pentru mai 
multe detalii privind  cabinetul nostru sau informatii juridice, puteti accesa site-ul nostru www.hbalaw.eu. sau sa ne 
contactati la numarul de telefon +40/21/326 6053.  
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