
• “Business Catalysts for 10 years”: 
Voicu & Filipescu anunþã cu mândrie cã 
anul 2011 este anul aniversãrii a zece ani 
de la înfiinþarea firmei. Vã mulþumim cã 
ne-aþi fost alãturi pe parcursul acestei 
perioade! 

•   Fuziunea dintre Squire, Sanders & 
Dempsey LLP, firma de avocaturã 
internaþionalã cu care Voicu & Filipescu a 
încheiat o asociere formalã în anul 2001 
ºi Hammonds LLP a intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2011, prin crearea unui jucãtor 
de top pe piaþa globalã a serviciilor de 
avocaturã. 

VF ªtiriArticol de fond: “Legea de modificare a 
ordonanþei privind contractele de credit 
pentru consumatori – pace sau doar 
armistiþiu?”
de Gabriela Tãnase, avocat colaborator senior

Retrospectiva legislativã

Intratã în vigoare în a doua zi a noului an, mult 
aºteptata lege de modificare a O.U.G nr. 50/2010 
privind contractele de credit pentru consumatori 
se doreºte a fi un “tratat de pace” pentru pãrþile 
implicate – instituþiile de credit ºi consumatorii 
serviciilor oferite de acestea. Articolul de fond de 
luna aceasta are drept obiectiv analiza 
principalelor modificãri aduse Ordonanþei prin 
Legea nr. 288/2010, precum ºi a impactului acestor 
modificãri asupra participanþilor la activitatea de 
creditare.

Practica Voicu & Filipescu acoperã toate domeniile 
de expertizã relevante pentru compania 
dumneavoastrã. În aceastã ediþie a buletinului 
legislativ vã sunt prezentate câteva modificãri 
legislative recente în urmãtoarele domenii:

•    Financiar-bancar

•   Dreptul muncii

•   Proprietãþi imobiliare 
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LEGEA DE MODIFICARE A ORDONANÞEI PRIVIND CONTRACTELE DE CREDIT 
PENTRU CONSUMATORI - PACE SAU DOAR ARMISTIÞIU? 

Intratã în vigoare în a doua zi a noului an, mult aºteptata lege de modificare a O.U.G nr. 50/2010 privind 

contractele de credit pentru consumatori (“Ordonanþa”) se doreºte a fi un “tratat de pace” pentru pãrþile 

implicate - instituþiile de credit ºi consumatorii serviciilor oferite de acestea - încercând sã ofere 

satisfacþie ambelor pãrþi combatante. Astfel, dacã debitorii din contractele de credit au obþinut prin 

modificarea Ordonanþei eliminarea unor comisioane precum ºi clarificãri cu privire la costurile creditului 

ºi clauzele contractuale, principala modificare pentru instituþiile de credit constã în faptul cã, exceptând 

câteva cazuri care vor fi analizate în cele ce urmeazã, Ordonanþa nu se va mai aplica contractelor de 

credit aflate în derulare la data intrãrii sale în vigoare, respectiv la 21 iunie 2010.

Prezentul articol are drept obiectiv analiza principalelor modificãri aduse Ordonanþei prin Legea nr. 
288/2010, precum ºi a impactului acestor modificãri asupra participanþilor la activitatea de creditare. 

(1) PRINCIPALELE MODIFICÃRI ADUSE ORDONANÞEI 

1.1 Interzicerea comisioanelor în caz de schimbare a garanþiilor creditului sau a datei 
scadenþei

Începand cu data intrãrii în vigoare a legii, bãncile ºi institutiile financiare nebancare nu mai pot 
percepe comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri în cazurile în care:

(i) Data scadenþei de platã a ratelor este modificatã la cererea consumatorului;  

(ii) Consumatorul solicitã schimbarea garanþiilor creditului, cu condiþia ca acesta sã 
plateascã toate costurile aferente constituirii ºi evaluãrii noilor garanþii. 

1.2 Interzicerea clauzelor de cross-default ºi a celor prin care consumatorul este limitat în 
alegerea asiguratorului  

Creditorul nu va putea declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu ºi-a 
îndeplinit obligaþiile rezultate din contracte de credit încheiate cu alþi creditori. Având în vedere 
cã excepþiile sunt de strictã interpretare ºi aplicare, considerãm cã declararea scadenþei 
anticipate este permisã în cazul în care consumatorul nu îºi onoreazã celelalte contracte de 
credit încheiate cu acelaºi creditor.  
De asemenea, consumatorul devine liber în a-ºi alege asigurãtorul care va asigura bunul adus în 
garanþie, nemaifiind þinut sã apeleze la o societate de asigurare agreatã de bancã. 
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1.3 Reguli diferite de stabilire ºi percepere a unor costuri contractuale 

(i) Comisionul de analizã va avea o suma fixã, aplicabilã tuturor consumatorilor aparþinând 
aceluiaºi creditor ºi având acelaºi tip de credit, fiind interzisã perceperea lui sub forma 
unui procent din valoarea finanþatã; 

(ii) Comisionul de administrare credit, în cazul în care se calculeazã procentual, va fi aplicat 
la soldul creditului, urmând a fi perceput doar pentru acþiuni de monitorizare, 
înregistrare ºi/sau efectuare de operaþiuni în scopul utilizãrii sau rambursãrii creditului; 

(iii) Dobânda penalizatoare, perceputã în caz de întârziere la platã, va fi calculatã ca ºi 
procent fix aplicabil la sumele contractuale restante, mai putin dobânzi (interzicerea 
„dobânzii la dobandã” în cazul creditelor acordate persoanelor fizice). În plus, se 
modificã condiþiile în care bãncile sunt obligate sã perceapã dobânzi penalizatoare 
diminuate în caz de restanþe la platã, prin eliminarea divorþului ºi a concediului de boalã 
prelungit din evenimentele generatoare de reducere a veniturilor ºi prin limitarea 
perioadei de acordare a acestei facilitãþi la maximum 12 luni. În caz de deces, perioada 
de aplicare a dobânzii penalizatoare reduse nu poate fi mai micã de 6 luni; 

(iv) Creditorul are dreptul sã încaseze de la consumator inclusiv costurile percepute de terþi 
în legaturã cu creditul acordat. Se creeazã astfel cadrul legal explicit pentru perceperea, 
de exemplu, de cãtre societãþile de leasing a costurilor ocazionate de înmatricularea 
bunurilor, precum ºi a sumelor pe care, în calitate de proprietar al bunului, societatea de 
leasing le plãteºte terþilor urmare a faptelor utilizatorului (ex: amenzi de circulaþie).  

1.4 Eliminarea condiþionãrilor impuse creditorului la evaluarea bonitãþii consumatorului 
Prin eliminarea din Ordonanþã a pragului de 15 % din valoarea iniþialã a creditului de la care se 
considerã cã majorarea valorii creditului devine semnificativã, bãncile ºi-au recãpãtat libertatea 
de a-ºi stabili prin norme interne limita minimã de la care este necesarã reevaluarea bonitãþii 
consumatorului în cazul majorãrii valorii totale a creditului, intervenitã dupã încheierea 
contractului. 

De asemenea, creditorul are opþiunea (ºi nu obligaþia) de a consulta baze de date relevante (ex: 
Biroul de credit, Centrala Riscurilor Bancare etc.) înainte de încheierea unui contract de credit.

1.5 Interzicerea condiþionãrii rambursãrii anticipate a creditului de plata unei sume minime 
sau a contravalorii unui numãr determinat de rate 

1.6 Obligativitatea redactãrii contractelor de credit în limba românã, cu font de 12 p  
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Atât contractele de credit, cât ºi informaþiile furnizate consumatorului înainte de semnarea 
contractului trebuie scrise cu font Time New Roman, având mãrimea de minimum 12 p (spre 
deosebire de reglementarea actualã, care prevedea un font de 10 p), în limba românã. 

Astfel, contractele de credit vor trebui sã conþinã informaþii complete, clare ºi uºor de înþeles. La 
cererea expresã a consumatorului, aceste informaþii vor fi detaliate ºi explicate suplimentar de 
cãtre bancã, înainte de semnarea contractului, sub forma unei note ce va fi ataºatã la contract. 
Precizãm cã obligaþia de explicare în scris, printr-o notã separata, vizeazã doar acele informaþii 
pe care consumatorul nu le considerã clare sau uºor de înþeles ºi pe care le comunicã în mod 
expres bãncii. În aceastã categorie intrã ºi expresiile tehnice, juridice sau specifice domeniului 
financiar-bancar, inclusiv prescurtãrile consacrate pe piaþa de profil (de exemplu: EURIBOR, 
ROBOR, LIBOR), care urmeazã a fi explicate în scris doar dacã partea interesatã solicitã în mod 
expres. Cu toate acestea, nimic nu împiedicã banca sã introducã din proprie iniþiativã, în nota 
anexã sau chiar în textul contractului, termenii mai puþini uzuali sau care în general pesupun 
cunoºtinþe specifice. Explicitarea nu va putea fi taxatã. 

1.7 Exceptarea creditorilor din contractele de leasing de la obligativitatea încasãrii ratelor în 
moneda de acordare a creditului

Creditorii nu au dreptul sã refuze încasarea ratelor de credit în moneda în care s-a acordat 
creditul, cu excepþia operatorilor economici care încheie contracte de leasing. Exceptarea se 
aplicã ºi bãncilor care încheie contracte de leasing.

(2) NERETROACTIVITATEA DISPOZIÞIILOR ORDONANÞEI 

2.1 Neretroactivitatea Ordonanþei asupra contractelor în derulare. Excepþii 

Prevederile Ordonanþei nu se vor mai aplica contractelor de credit aflate în derulare la 
momentul intrãrii acesteia în vigoare, cu excepþia urmãtoarelor situaþii: 

(i) în cazul în care consumatorul solicitã refinanþarea creditului la aceeaºi bancã, în mãsura 
în care acesta s-a dovedit bun-platnic, banca este obligatã sã examineze cererea ºi, în 
funcþie de situaþia financiarã a acestuia, va decide asupra acordãrii creditului de 
refinanþare. Dacã cererea consumatorului este acceptatã, refinanþarea se va face cu 
respectarea tuturor condiþiilor ofertei de creditare curente a bãncii respective; 

(ii) în caz de rambursare anticipatã a creditului, dispoziþþiile Ordonanþei cu privire la 
condiþiile ºi costurile rambursãrii anticipate (reducerea echitabilã a costului total al 
creditului, interzicerea condiþionãrii rambursãrii anticipate a creditului de plata unei 
sume minime sau a contravalorii unui numãr determinat de rate, eliminarea 
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comisionului de rambursare anticipatã în cazul creditelor cu dobandã variabilã ºi 
limitarea acestuia la maximum 1 % din suma rambursatã anticipat  în cazul creditelor cu 
dobandã fixa) vor fi  aplicabile inclusiv consumatorilor cu contracte în derulare la data 
intrãrii în vigoare a Ordonanþei. 

2.2 Dispoziþii speciale aplicabile actelor adiþionale

              Deºi instituie regula neretroactivitãþii Ordonanþei asupra contractelor în curs de derulare, legea 
de modificare reglementeazã ºi mijloacele de „paralizare” parþialã a aplicãrii acestei reguli, prin 
validarea tuturor actelor adiþionale încheiate ºi semnate de consumatori în vederea asigurãrii 
conformitãþii contractelor lor cu prevederile iniþiale ale Ordonanþei. Altfel spus, legea pleacã de 
la premisa cã aceste acte adiþionale conþin clauze favorabile consumatorilor, acceptate de cãtre 
aceºtia în cunoºtinþã de cauzã ºi, pe cale de consecinþã, le considerã producãtoare de efecte de 
la data semnãrii lor. Se instituie astfel o excepþie de la regula neretroactivitãþii Ordonanþei, având 
în vedere cã prevederile acesteia „subzistã” prin menþinerea valabilitãþii actelor adiþionale deja 
semnate de cãtre consumatori.  

            În  cazul  actelor  adiþionale  nesemnate  de  cãtre consumatori, considerate acceptate tacit în 
virtutea legii, acestea îºi vor produce efectele în conformitate cu termenii în care au fost 
formulate, cu excepþia cazului în care consumatorul sau creditorul notificã cealaltã parte în sens 
contrar, pânã cel mai târziu la începutul lunii martie 2011 (în termen de 60 zile de la data intrãrii 
în vigoare a legii de modificare a Ordonanþei). Altfel spus, plecând de la premisa cã aceste acte 
adiþionale au fost redactate pentru a asigura conformitatea contractelor de credit în derulare cu 
prevederile iniþiale ale Ordonanþei, singurul lor „defect” fiind acela cã nu au fost semnate de cãtre 
consumatori, retroactivitatea Ordonanþei va subzista ºi în ceea ce le priveºte, cu excepþia cazului 
în care ele vor fi contestate de cãtre partea interesatã în termenul legal de 60 de zile. 

          Singurul  caz,  în  concepþia noastrã, în care se poate considera cã Ordonanþa nu acþioneazã 
retroactiv asupra contractelor aflate în derulare în iunie 2010 (cu excepþiile menþionate la 
punctul 1.1 de mai sus) este acela în care banca sau consumatorul, nemulþumit de prevederile 
actului adiþional considerat acceptat tacit, va notifica partea adversã cu privire la refuzul de 
acceptare a aplicãrii acestuia în forma existentã, caz în care ar urma sã redevinã valabile, în 
masura în care pãrþile nu convin altfel, clauzele contractelor de credit în forma lor anterioarã 
intrãrii în vigoare a Ordonanþei.  

(3) IMPACTUL SOCIO-ECONOMIC AL MODIFICÃRII. CONCLUZII 
Modificãrile aduse Ordonanþei au generat inerent costuri suplimentare pentru bãnci, fiind 
necesare reajustarea reglementãrilor interne existente, modificarea grilelor de comisioane, 
adaptarea materialelor publicitare ºi, dupã caz, modificarea actualelor modele ale contractelor 
de credit, în vederea conformãrii lor cu noile prevederi legale. De asemenea, bãncile vor trebui 
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sã decidã dacã intrã în bãtãlia actelor adiþionale, având în vedere cã revenirea la contractele de 
credit anterioare este posibilã doar urmare a demersurilor de notificare efectuate în termenul 
legal. 

Pe de altã parte, analizând legea de modificare a Ordonanþei în litera ei, nici pentru consumator 
apelarea la notificarea de refuz a actului adiþional considerat acceptat tacit, în absenþa unei 
solicitãri concomitente de refinanþare a creditului, nu ar reprezenta un avantaj decât în 
condiþiile în care clauzele anterioare ale contractului de credit i-ar fi mai favorabile acestuia, 
legea nereglementând explicit cã notificarea de refuz dã dreptul la o renegociere a contractului, 
ci doar cã actul adiþional considerat acceptat tacit nu se va mai aplica în forma redactatã de cãtre 
bancã ºi nesemnatã de cãtre consumator. 
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De la ultima ediþie a newsletterului, activitatea de reglementare a Bãncii Naþionale a României („BNR”) s-
a materializat în câteva acte normative privind activitatea entitãþilor supravegheate de aceasta, pe care 
le vom prezenta succint mai jos:

 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme 
cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã, aplicabile instituþiilor de credit, publicat în 
Monitorul Oficial nr. 890 din 30.12.2010;

 privind modificarea ºi completarea Reglementãrilor 
contabile conforme cu directivele europene, aplicabile instituþiilor de credit, instituþiilor financiare 
nebancare ºi Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobate prin Ordinul BNR nr. 
13/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 886 din 29.12.2010;

 privind raportarea situaþiilor referitoare la expunerile din 
credite înregistrate faþã de debitorii din afara sectorului instituþiilor de credit, care au fãcut obiectul 
prevederilor art. 112 alin. (5) din Regulamentul BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a 
activitãþii instituþiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri ºi condiþiile 
de externalizare a activitãþilor acestora.

Ordinul stabileºte forma ºi conþinutul formularelor de raportare a situaþiilor ce se transmit periodic BNR, 
în conformitate cu prevederile art. 1121 alin. (2) din Regulamentul BNR nr. 18/2009, cu modificãrile ºi 
completãrile ulterioare, de cãtre instituþiile de credit ºi sucursalele instituþiilor de credit din state terþe 
prevãzute la art. 1 din cadrul aceluiaºi regulament, precum ºi frecvenþa ºi modalitãþile de transmitere a 
acestor formulare. 

Modelele formularelor de raportare sunt prezentate în anexa ordinului. Acestea se transmit lunar de 
cãtre instituþiile de credit, în termen de 17 zile de la încheierea lunii pentru care se întocmeºte 
raportarea.

Conform ordinului, in cazul reþelelor organizaþiilor cooperatiste de credit, casele centrale ale 
cooperativelor de credit întocmesc ºi raporteazã douã seturi de formulare, respectiv la nivelul casei 
centrale a cooperativelor de credit ºi la nivelul întregii reþele.

 pentru modificarea ºi completarea 
Regulamentului BNR nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitãþii instituþiilor de credit, 
procesul intern de evaluare a adecvãrii capitalului la riscuri ºi condiþiile de externalizare a activitãþilor 
acestora, publicat în Monitorul Oficial nr. 856 din 21.12.2010.

Potrivit noului regulament, în cazul unei instituþii de credit filialã, persoanã juridicã românã, structura de 
conducere a acesteia trebuie sã adere la valorile ºi principiile privind cadrul de administrare a activitãþii 

Ordinul nr. 27 din 16 decembrie 2010

Ordinul nr. 26 din 13 decembrie 2010

Ordinul nr. 25 din 10 decembrie 2010

Regulamentul nr. 25 din 10 decembrie 2010
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stabilite de societatea-mamã ºi sã aibã în vedere obiectivele de afaceri, profilul de risc ºi politicile 
stabilite de cãtre structura de conducere a instituþiei-mamã. În acest sens, structura de conducere a unei 
instituþii de credit filialã trebuie sã stabileascã propriile responsabilitãþi pe linia cadrului de administrare 
a activitãþii ºi trebuie sã evalueze orice decizii sau practici la nivel de grup pentru a asigura cã acestea nu 
determinã ca filiala sã încalce prevederile cadrului de reglementare ori regulile prudenþiale aplicabile la 
nivel individual pe teritoriul României.

În cazul în care o instituþie de credit desfãºoarã activitate în strãinãtate fie prin intermediul unei 
sucursale, fie prin intermediul unei filiale, structura de conducere a instituþiei de credit este responsabilã 
pentru implementarea corespunzãtoare a strategiilor ºi a politicilor stabilite, cu respectarea obligaþiilor 
impuse de legislaþia din þara în care respectiva sucursalã sau filialã îºi desfãºoarã activitatea.

Pentru a permite pãrþilor interesate sã efectueze o evaluare credibilã ºi fidelã a instituþiilor de credit, 
acestea trebuie sã facã publice informaþii referitoare la: organizarea structurii de conducere (atât 
organele cu funcþie de supraveghere, cât ºi organele cu funcþie de conducere); structura organizatoricã; 
structura stimulentelor/remuneraþiei practicate; natura ºi extinderea tranzacþiilor cu persoanele aflate 
în relaþii speciale cu instituþia de credit; si informaþii referitoare la organizarea funcþiilor sistemului de 
control intern. 

Structura de conducere a instituþiilor de credit aprobã ºi revizuieºte periodic (cel puþin o datã pe an) 
strategia de administrare a riscului de credit, precum ºi politicile ºi procesele semnificative de asumare, 
identificare, mãsurare, control ºi raportare pentru riscul de credit - inclusiv riscul de credit al 
contrapartidei. Strategia, politicile ºi procesele respective trebuie sã acopere activitãþile instituþiei de 
credit pentru care expunerea din credite conduce la înregistrarea unui risc semnificativ.

 privind aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 
26/2010 pentru modificarea ºi completarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituþiile de credit ºi adecvarea capitalului ºi a altor acte normative, publicatã în Monitorul Oficial nr. 
826 din 10.12.2010.

Legea vizeazã transpunerea unor prevederi ale Directivei Parlamentului European ºi a Consiliului de 
modificare a directivelor 2006/48 si 2006/49 în ceea ce priveºte cerinþele de capital pentru portofoliul de 
tranzacþionare ºi re-securitizare, precum ºi procesul de supraveghere a politicilor de remunerare, aflatã 
în curs de adoptare.

Astfel, începând cu 01.01.2011, cadrul formal de administrare al instituþiilor de credit trebuie sã conþinã 
politici ºi practici de remunerare concordante cu administrarea eficientã ºi sãnãtoasã a riscurilor. 
Instituþiile de credit trebuie sã adopte politici pentru a evalua dacã informaþiile publicate potrivit art. 159 
(1) din OUG 99/2006 referitoare la activitatea desfãsuratã oferã participanþilor la piaþã o imagine 
completã asupra profilului lor de risc, în caz contrar având obligaþia de a publica unele informaþii 

Legea nr. 231 din 7 decembrie 2010
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suplimentare.

Potrivit noilor modificãri, BNR are autoritate sã dispunã limitarea componentei variabile a remuneraþiei 
la un procentaj din veniturile totale nete ºi sã oblige instituþiile de credit sã utilizeze profiturile nete 
pentru întãrirea bazei de capital, sã impunã unele cerinþe suplimentare de capital pentru instituþiile de 
credit, în vederea protejãrii împotriva riscurilor la care acestea sunt sau ar putea fi expuse, pe baza 
verificãrii cadrului de administrare, a strategiilor, proceselor ºi mecanismelor implementate de fiecare 
instituþie de credit, ºi este abilitatã sã colecteze informaþii cu privire la numãrul persoanelor pe instituþie 
de credit care se încadreazã în categorii de remuneraþie de minim 1 milion de Euro, ºi la principalele 
elemente ale remuneraþiei acestora, utilizand aceste informaþii pentru a determina evoluþia politicilor ºi 
practicilor în materie de remunerare, informaþii care sunt comunicate Comitetului Supraveghetorilor 
Bancari Europeni.

 pentru completarea Ordinului guvernatorului BNR nr. 
34/2008 privind desemnarea sistemelor care intrã sub incidenþa prevederilor Legii nr. 253/2004 privind 
caracterul definitiv al decontãrii în sistemele de plãþi ºi în sistemele de decontare a operaþiunilor cu 
instrumente financiare, adaugand printre acestea sistemul DSClear.

 pentru completarea Ordinului BNR nr. 15/2009 privind 
întocmirea de cãtre instituþiile de credit, în scop informativ, de situaþii financiare anuale individuale 
conforme cu Standardele Internaþionale de Raportare Financiarã, publicat in Monitorul Oficial nr. 834 
din 13.12.2010. Ordinul reglementeazã ca situaþiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS sã se 
întocmeascã în limba românã ºi în moneda naþionalã ºi sã se publice pe pagina proprie de internet a 
fiecãrei instituþii de credit.

Ordinul nr. 1191 din 29 noiembrie 2010

Ordin nr. 24 din 29 noiembrie 2010
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Abrogarea Legii 130/1999 privind unele mãsuri de protecþie a persoanelor 
încadrate în muncã.

Autorizaþii de muncã pentru strãinii care vor sã lucreze în România în 2011.

Modificãri ale actelor normative din domeniul asigurãrilor sociale ºi de sãnãtate.

 În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din data de 30 decembrie 2010 
a fost publicatã Ordonanþa de Urgenþã nr. 123/2010 pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele 
mãsuri de protecþie a persoanelor încadrate în muncã (“OUG 123”). 

Potrivit noului act normativ, începând cu data de 1 ianuarie 2011 se eliminã obligativitatea angajatorilor 
de a înregistra contractele individuale de muncã la inspectoratele teritoriale de muncã ºi de a plãti un 
comision de 0,75%, respectiv de 0,25% din fondul de salarii cãtre inspectoratele teritoriale de muncã. 
De asemenea, începând cu 1 ianuarie 2011 nu se mai depun la inspectoratele teritoriale de munca actele 
privind executarea, modificarea, suspendarea ºi încetarea contractelor individuale de munci. 

Obligaþia înregistrãrii de cãtre angajatori a contractelor individuale de muncã în format electronic în 
registrul general de evidenþã a salariaþilor ramâne in vigoare.

 Pentru 
anul 2011, Guvernul a decis ca numãrul maxim de autorizaþii de muncã pentru strãinii care doresc sã se 
încadreze în muncã sau sã presteze muncã în România în baza deciziei de detaºare a unui angajator 
persoanã juridicã strainã va fi de 5.500. Acest numãr de autorizaþii de muncã a fost stabilit prin Hotãrârea 
de Guvern nr. 1345/2010 privind stabilirea numãrului autorizaþiilor de muncã ce pot fi eliberate strãinilor 
în anul 2011, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 29 decembrie 2010 (“HG 
1345/2010”).

Conform actului normativ adoptat, în anul 2011 vor fi acordate strãinilor urmãtoarele tipuri de 
autorizaþii de muncã, în numãr predefinit, astfel:

· Autorizaþii de muncã pentru lucrãtori permanenþi – 4.000;
· Autorizaþii de muncã pentru lucrãtori detaºaþi – 600;
· Autorizaþii de muncã pentru lucrãtori sezonieri – 200;
· Autorizaþii de muncã nominale – 100;
· Autorizaþii de muncã pentru lucrãtori stagiari – 100;
· Autorizaþii de muncã pentru sportivi – 300;
· Autorizaþii de muncã pentru lucrãtori transfrontalieri – 200.

De asemenea, HG 1345/2010 prevede ca, în situaþia în care numãrul cererilor pentru eliberarea de 
autorizaþii de muncã este mai mare decât numãrul stabilit, acesta poate fi suplimentat în baza unui 
memoriu justificativ, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei ºi Protecþiei Sociale.

 
Pentru anul 2011, cotele de contribuþii pentru asigurãrile de sãnãtate, prevazute de Legea nr. 95/2006, 
cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, se stabilesc dupã cum urmeazã:
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a)  pentru cota datoratã de angajatori;

b)  pentru cota datoratã de persoanele care se asigurã facultativ;

c)  pentru celelalte categorii de persoane care au obligaþia plãþii contribuþiei direct sau cu platã 
din alte surse (inclusiv pentru angajaþi).

Aceste cote sunt prevãzute în Legea nr. 286/2010 – „Legea bugetului de stat pe anul 2011” – publicatã în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 28 decembrie 2010.

De asemenea, cotele de contribuþii sociale aplicabile începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011 
sunt:

a)   contribuþia de asigurãri sociale: condiþii normale – 31,3%, din care 20,8% contribuþie angajator ºi 
10,5% contribuþie angajat;

b) contribuþia de asigurãri sociale: condiþii deosebite – 36,3%, din care 25,8% contribuþie angajator ºi 
10,5% contribuþie angajat;

c) contribuþia de asigurãri sociale: condiþii speciale – 41,3%, din care 30,8% contribuþie angajator ºi 
10,5% contribuþie angajat;

d) contribuþia datoratã de angajatori la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj: 0,5%;

e) contribuþia individualã datoratã de angajat la bugetul asigurãrilor pentru ºomaj: 0,5%;

f ) contribuþia datoratã de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanþelor salariale: 0,25%;

g) contribuþia angajatorului privind asigurarea pentru accidente de muncã ºi boli profesionale: între 
0,15% ºi 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar.

Aceste cote sunt prevãzute în Legea nr. 287/2010 – „Legea bugetului asigurãrilor sociale de stat pe anul 
2011” - publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 28 decembrie 2010.

În consecinþã, anul 2011 pastreazã acelaºi nivel al cotelor de contribuþie pentru asigurãrile sociale, de 
sãnãtate ºi cele datorate pentru ºomaj ca ºi cel reglementat în 2010. 

 5,2%

10,7%

5,5%
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proprietãþi imobiliare - retrospectiva legislativã
Prin Ordinul nr. 844/2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 823/09.12.2010 a fost aprobat Regulamentul 
privind

Conform regulamentului menþionat:

(i) toate proprietãþile vor fi înregistrate în format electronic;

(ii) Cartea funciarã emite o singurã încheiere de carte funciarã cu privire la soluþionarea tuturor 
contestaþiilor privitoare la acelaºi imobil;

(iii) Dupã finalizarea perioadei de soluþionare a contestaþiilor, înscrierea în cartea funciarã se 
dispune pe baza registrului cadastral ºi a planului cadastral;

(iv) Imobilele ai cãror proprietari/posesori nu au fost identificaþi se înscriu în cartea funciarã cu 
menþiunea „proprietar neidentificat".

(v) Fiecare imobil se înscrie în câte o carte funciarã.

(vi) La finalizarea lucrãrilor de cadastru, planul cadastral este unicul suport grafic valabil în 
vederea înscrierilor în cartea funciarã.

(vii) Registrele de transcripþiuni ºi inscripþiuni, cãrþile funciare deschise la cerere, precum ºi orice 
alte evidenþe de cadastru se înlocuiesc cu planul cadastral ºi noile cãrti funciare; vechile 
evidenþe se pãstreaza în arhiva biroului teritorial ºi pot fi consultate pentru istoric;

(viii) Identificarea ºi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate ºi planurile 
anterioare îºi pierd valabilitatea.

 înscrierea din oficiu în cartea funciarã dupã finalizarea lucrãrilor de 
cadastru.

Pentru mai multe informaþii, vã rugãm contactaþi:

Daniel Voicu: daniel.voicu@vf.ro
Mugur Filipescu: mugur.filipescu@vf.ro

Strada ªtirbei Vodã  nr. 26-28
Union International Center II
Etaj 5, 010113 Bucuresti
ROMANIA
Tel:  +40 21 314 0200
Fax: +40 21 314 0290
www.vf.ro
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