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În data de 16 octombrie 2014 a fost publicată
Legea nr. 138/2014 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative conexe.

Prin adoptarea acestei legi s-au adus modificări și
completări importante în ceea ce privește
competența instanțelor de judecată. În acest
sens, a fost statuat că instanței învestite cu
regularizarea cererii îi revine cu prioritate obligaţia
verificării propriei competențe. De asemenea,
noile prevederi au reglementat remediul aplicabil
conflictului de competență între secții specializate
ale aceleiași instanțe, acesta urmând a fi rezolvat
prin pronunțarea unei încheieri. O nouă
modificare constă în posibilitatea conexării unor
dosare aflate pe rolul unor instanțe de grad diferit.

O nouă modificare vizează reintroducerea
formalităţii de învestire cu formulă executorie.
Astfel, în privința altor titluri executorii decât
hotărârile judecătorești, este obligatorie învestirea
cu formulă executorie de către judecătoria din
circumscripția domiciliului sau sediului creditorului
ori al debitorului.

Expert Opinion Piețe de Capital

Procedura legală de urmat pentru calificarea situației acțiunilor
tranzacționate pe Piața RASDAQ

În data de 21 octombrie 2014 a fost promulgată Legea nr. 151/22.10.2014
privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe
Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate („Legea RASDAQ”).
Legea RASDAQ reglementează procedura legală de urmat pentru clarificarea
situaţiei acţiunilor tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ, precum şi a acţiunilor
tranzacţionate pe piaţa acţiunilor necotate.

Conform dispoziţiilor art. 2 ale Legii RASDAQ, conducerile societăţilor ale căror
acţiuni sunt tranzacţionate pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa acţiunilor necotate
au obligaţia să convoace adunările generale extraordinare ale acţionarilor, în
termen de 120 zile de la intrarea în vigoare a legii. Acționarii trebuie să ia o
decizie privind efectuarea de către societate a demersurilor necesare pentru
admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emise pe o piață reglementată sau a
tranzacţionării acestora în cadrul unui sistem alternativ.

În cazul în care adunarea generală a acţionarilor hotărăşte să nu efectueze
demersurile legale menţionate mai sus, acţionarii au dreptul de a se retrage din
societate în condiţiile art. 134 din Legea nr. 31/1990. Această dispoziţie nu se
aplică în cazul societăţilor ale căror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa
acţiunilor necotate. Totodată, potrivit art. 7 din Legea RASDAQ, acţionarii
societăţii au dreptul de a se retrage din societate şi în situaţia în care, analizând
documentaţia înaintată de către societate în susţinerea cererii de admitere a
acţiunilor emise de către aceasta pe o piaţă reglementată, ASF nu admite
tranzacţionarea acţiunilor pe piaţa reglementată.

Potrivit dispoziţiilor Legii RASDAQ, în cazul în care adunarea generală a
acţionarilor aprobă iniţierea demersurilor pentru admiterea la tranzacţionare pe
o piaţă reglementată autorizată de ASF, societatea reglementată de Legea
nr. 31/1990 are obligaţia să transmită la ASF, în termen de cel mult 90 de zile
de la data adoptării hotărârii adunării generale a acţionarilor, prospectul de
admitere la tranzacţionare.

Potrivit art. 9, activitatea Pieței RASDAQ şi a pieţei valorilor mobiliare necotate
încetează de drept la 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii RASDAQ.

Noul act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 774 din data de
24 octombrie 2014 şi a intrat în vigoare la data de 27 octombrie 2014.
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Procedura este una necontradictorie, fără citarea
părților și are loc în cameră de consiliu. De
asemenea, învestirea cu formulă executorie se
aplică și hotărârilor arbitrale, cu diferența că
atribuţia de soluţionare revine în acest caz
tribunalului în circumscripția căruia a avut loc
arbitrajul.

Noile prevederi aduc de asemenea modificări
în materia executării silite, stabilind că instanța
de executare va fi judecătoria în a cărei
circumscripție se află, la data sesizării organului
de executare, domiciliul sau sediul debitorului, în
afara cazurilor în care legea dispune altfel. Dacă
domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se
află în ţară, este competentă judecătoria în a
cărei circumscripţie se află, la data sesizării
organului de executare, domiciliul sau, după caz,
sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în
ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află
sediul biroului executorului judecătoresc învestit
de creditor. Orice schimbare ulterioară a sediului
sau domiciliului acestuia nu va duce la
schimbarea competenței instanței.

De asemenea, au intervenit o serie de schimbări
în ceea ce privește competența executorului
judecătoresc. Potrivit noilor reglementări, acesta
este cel care încuviințează executarea, nu
instanța. Încheierea emisă de executorul
judecătoresc poate fi contestată în fața instanței
de executare pe calea contestației la executare.
Mai mult, părțile interesate pot cere, tot pe calea
contestației la executare anularea încheierii de
învestire cu formulă executorie și a încheierii prin
care s-a admis cererea de încuviințare a
executării silite, dacă acestea au fost date fără
respectarea prevederilor legale. În plus, dacă
titlul executoriu nu cuprinde dobânzi, penalităţi
sau alte sume, însă ele se cuvin de plin drept
creditorului, acestea vor fi stabilite de către
instanţa de executare la cererea creditorului,
prin încheiere dată cu citarea părţilor.

Noul act normativ a fost publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 753 din data de 16
octombrie 2014.

Drept Financiar și Bancar

Procedura de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC
România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism 
a emis Ordinul nr. 942/2014 privind aprobarea Procedurii de implementare a 
Programului UNCTAD/EM PRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii.

Potrivit noului ordin, în vederea sprijinirii dezvoltării întreprinderilor mici şi
mijlocii se va implementa programul internaţional EMPRETEC („Programul”) -
un program integrat de pregătire, ce oferă întreprinzătorilor instruire şi
asistenţă tehnică, precum şi un cadru instituţional pentru dezvoltarea
capacităţilor antreprenoriale şi creşterea competitivităţii pe piaţa locală şi
internaţională a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Programul se desfăşoară sub egida Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ
şi Dezvoltare (UNCTAD – Geneva), fiind operaţional în 32 de ţări din America
Centrală, America Latină, Africa şi Orientul Mijlociu, România fiind prima ţară
din Europa în care acesta a fost implementat.

Programul se finanţează din bugetul pe anul 2014, alocându-se pentru acesta
suma de 500.000 lei.

Printre obiectivele Programului se numără susţinerea dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, crearea de noi locuri de muncă, precum şi
creşterea numărului de întreprinderi mici şi mijlocii capabile să facă faţă
competiţiei şi forţelor concurenţiale în condiţiile globalizării pieţelor.

Conform noilor dispoziţii, pot beneficia de prevederile Programului persoanele
fizice care îndeplinesc cumulativ, la data depunerii formularului de înscriere în
Program (prevăzut în anexa 1 la noul ordin), următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt cetăţeni români;

b) au studii medii sau superioare definitivate cu diplomă de
bacalaureat/licenţă ori adeverinţă care să ateste finalizarea studiilor;

c) se înscriu la activităţile prevăzute în Program prin completarea
formularului de înscriere.

Ordinul nr. 942/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 728 din data de 6
octombrie 2014 şi a intrat în vigoare la data publicării.

Modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti
în monedă naţională

Banca Naţională a României a emis circulara privind modificarea ratei
rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională.
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Astfel, începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2014, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti
în monedă naţională cu scadenţă mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în monedă naţională cu
scadenţă mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri,
transferări anticipate se stabileşte la un nivel de 10%.



Circulara nr. 33/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 746 din data de 13 octombrie 2014 şi a intrat în vigoare la data publicării.

Modificarea ratei dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu
perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2014

Recent, Banca Naţională a României a emis circulara privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii
în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2014.

Astfel, începând cu perioada de aplicare 24 octombrie – 23 noiembrie 2014, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve
mimime obligatorii constituite în monedă naţională este de 8,75% pe an.

Circulara nr. 34/2014 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 746 din data de 13 octombrie 2014 şi a intrat în vigoare la data publicării.

Proprietate Imobiliară și Construcții

Ordin privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a
infrastructurii de îmbunătățiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenția Națională de Îmbunătățiri
Funciare la Organizația de Îmbunătățiri Funciare sau Federația de Organizații de Îmbunătățirii Funciare.

Prin Ordinul nr. 1426/2014 sunt aprobate normele metodologice pentru elaborarea protocoalelor de transmitere/predare-preluare a
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
(„Agenţia”) la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii de îmbunătăţiri funciare. Acestea sunt prevăzute în anexa
care face parte din ordinul mai sus menţionat şi reprezintă cadrul general pentru elaborarea protocoalelor prevăzute la art. 27 alin. 11 şi
art. 28 alin. 2 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 şi la art. 73 din normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor
funciare nr. 138/2004.

Tipurile de protocol sunt prevăzute la capitolul II din norme şi au fost diferenţiate având în
vedere infrastructura de îmbunătăţiri funciare din domeniul public şi privat al statului,
administrată de Agenţie şi prevăzută la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 82/2011.

Ordinul nr. 1426/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 747 din data de 14 octombrie
2014 şi a intrat în vigoare la aceeaşi dată. Pentru mai multe detalii, a se vedea Ordinul
nr. 1426/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea protocoalelor de
transmitere/predare-preluare a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare din domeniul public
sau privat al statului de la Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare la organizaţia de îmbunătăţiri funciare sau federaţia de organizaţii
de îmbunătăţiri funciare.

Transporturi și Aviație

Ordin pentru modificarea și completarea anexei privind aprobarea tarifelor percepute de regia autonomă „Autoritatea
Aeronautică Civilă Română”

Prin Ordinul nr. 1444/2014 este aprobată modificarea şi completarea anexei privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă
„Autoritatea Aeronautică Civilă Română” pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii.

Una dintre modificări se referă la capitolul 9, litera A, poziţia tarifară 9.16: „Emiterea de avize la documentaţii pentru construcţii şi
amenajări de orice fel în interiorul/exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice” preţurile fiind între 50 – 770 euro sau mai mari, în funcţie
de numărul de obiective şi/sau de amplasamentul în perimetrul aerodromului/aeroportului.

Ordinul nr. 1444/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 780 din data de 27 octombrie 2014 şi a intrat în vigoare la aceeaşi dată.
Pentru mai multe detalii, a se vedea Ordinul nr. 1444/2014 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor
şi infrastructurii nr. 1305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică civilă română” pentru
prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
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Aprobarea reglementării aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agenților aeronautici civili în domeniul
aeroportuar sau conex

Prin Ordinul nr. 1448/2014 este aprobată reglementarea aeronautică civilă română privind autorizarea sau acceptarea agenţilor
aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex. Această reglementare este anexată ordinului mai sus menţionat.

Scopul reglementării de aeronautică civilă este reprezentat de stabilirea cadrului
reglementat necesar pentru aplicarea prevederilor Codului aerian civil referitoare la
evaluarea, autorizarea, acceptarea şi supravegherea organizaţiilor care desfăşoară
activităţi sau furnizează servicii în domeniul aeroportuar sau conex pe teritoriul României.

Reglementarea stabileşte cerinţele şi condiţiile pentru autorizarea agenţilor aeronautici
civili din domeniul aeroportuar sau conex, acordarea sau modificarea certificatului de
autorizare, prelungirea perioadei de autorizare, supravegherea activităţii agenţilor
aeronautici autorizaţi, precum şi regulile generale de acceptare a agenţilor aeronautici
civili în domeniul aeroportuar sau conex.

Ordinul nr. 1448/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 791 din data de 30 octombrie 2014 şi intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării. Pentru mai multe detalii, a se vedea Ordinul nr. 1448/2014 pentru aprobarea reglementării aeronautice civile române privind
autorizarea sau acceptarea agenţilor aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex.

INFO EU

Comisia Europeană solicită României modificarea prevederilor legale privind impozitarea entităților străine

În cadrul controlului lunar efectuat de Uniunea Europeană, privitor la neîndeplinirea obligațiilor de către statele membre, Comisia
Europeană a emis un aviz motivat statului român solicitând uniformizarea normelor legale din domeniul impozitării cu prevederile de
drept al Uniunii Europene.

Conform Comisiei, legislația română impune un tratament discriminatoriu entităților juridice străine ce au sediul într-un alt stat membru
al Uniunii Europene, în ceea ce priveşte impozitarea veniturilor pe dobânzi. Astfel, societățile rezidente beneficiază de o deducere a
cheltuielilor indirecte legate de generarea de venituri din dobânzi, așadar pe baza veniturilor nete, pe când societățile nerezidente, care
nu au un sediu permanent în România, sunt impozitate pe baza veniturilor brute din dobânzile obținute în mod direct din România.

Comisia Europeană afirmă că această segregație periclitează prestarea liberă de servicii precum și libera circulație a capitalurilor pe
piața unică, România neavând nicio justificare pentru o asemenea reglementare discriminatorie. Pe această cale, Comisia Europeană
solicită României modificarea normelor privind impozitarea pentru conformitate cu prevederile Uniunii Europene, statului român
acordându-i-se două luni pentru furnizarea unui răspuns satisfăcător, în lipsa căruia, Comisia Europeană va sesiza Curtea de Justiție a
Uniunii Europene.
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Acest raport este un rezumat al celor mai recent publicate acte legislative pe care le considerăm importante pentru clienţii şi prietenii noştri, precum şi pentru 
mediul de afaceri românesc în general. Raportul nu oferă consiliere legală cu privire la aspecte particulare.

Dacă doriţi informaţii suplimentare şi/sau comentarii referitor la aceste acte legislative sau la aspecte legale specifice, vă rugăm să ne contactaţi:

Luminiţa Popa
luminita.popa@musat.ro
tel: (40-21) 202.59.12

Anca Buta Muşat
anca.buta@musat.ro
tel: (40-21) 202.59.09

Bucureşti
B-dul Aviatorilor nr. 43
Sector 1, Cod 011853
Bucureşti, România

Cluj
Calea Dorobanţilor nr. 18-20, Etaj 6
Cod 400117
Cluj-Napoca, România

Tel: (40-21) 202.59.00; (40-31) 423.29.00
Fax: (40-21) 223.39.57 / 223.04.95
Email: general@musat.ro
Website: www.musat.ro

Tel: (40-264) 40.38.08; (40-21) 202.59.99
Fax: (40-264) 40.38.09
Email: general@musat.ro
Website: www.musat.ro


