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CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. — Prezenta lege stabilește măsuri de punere în

aplicare a dispozițiilor Regulamentului (UE) 2020/1.503 al

Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020

privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă

pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE)

2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937, publicat în Jurnalul

Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 octombrie

2020, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2020/1.503.

Art. 2. — (1) Autoritatea de Supraveghere Financiară,

denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă în

ceea ce privește autorizarea, reglementarea, supravegherea și

controlul furnizorilor de servicii de finanțare participativă care fac

obiectul prezentei legi, prin exercitarea prerogativelor stabilite

prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de

Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări

prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările

ulterioare.

(2) A.S.F. este autoritate competentă pentru îndeplinirea

funcțiilor și sarcinilor potrivit art. 29 din Regulamentul (UE)

2020/1.503 și este punct unic de contact pentru cooperarea

administrativă transfrontalieră între autoritățile competente,

precum și cu Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și

Piețe, denumită în continuare ESMA.

(3) În cazul în care Regulamentul (UE) 2020/1.503 sau, după

caz, regulamentele emise în legătură cu acesta fac referire la

dreptul intern se aplică în mod corespunzător normele naționale

incidente care reglementează domeniul în materie, cu luarea în

considerare, în cazurile aplicabile, a dispozițiilor prezentei legi.

Art. 3. — (1) Termenii și expresiile utilizate în prezenta lege

au semnificația prevăzută la art. 2 alin. (1) din Regulamentul

(UE) 2020/1.503.

(2) În sensul art. 2 alin. (1) lit. (n) din Regulamentul (UE)

2020/1.503, părțile sociale ale societăților cu răspundere limitată

înființate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, denumită în continuare

Legea nr. 31/1990, pot fi utilizate ca instrumente admise în

scopul finanțării participative cu condiția să nu fie supuse unor

restricții de natură să împiedice efectiv transferul lor, inclusiv

restricții privind modul în care aceste părți sociale sunt oferite

sau prezentate publicului, cu respectarea prevederilor art. 202

din Legea nr. 31/1990.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), pentru ca părțile sociale

ale societăților cu răspundere limitată înființate potrivit Legii

nr. 31/1990 să poată fi utilizate ca instrumente admise în scopul

finanțării participative, actele constitutive ale societății cu

răspundere limitată emitente cuprind prevederi în conformitate

cu art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 care să permită

transmiterea părților sociale către persoane din afara societății

fără aprobarea asociaților, precum și prevederi care să nu

restrângă dreptul de a transfera liber părțile sociale, inclusiv

modul în care aceste părți sociale pot fi oferite sau prezentate

publicului.

Art. 4. — Activitatea dezvoltatorilor de proiecte care, în ceea

ce privește împrumuturile facilitate de furnizorul de servicii de

finanțare participativă, acceptă fonduri de la investitori, în

condițiile Regulamentului (UE) 2020/1.503, nu intră sub

incidența prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007,

cu modificările și completările ulterioare, și nu constituie o

încălcare a interdicției prevăzute la art. 5 alin. (1) din aceeași

ordonanță de urgență.

Art. 5. — Nu intră în categoria activităților de creditare

reglementate prin Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare

nebancare, cu modificările și completările ulterioare, acordarea

de împrumuturi dezvoltatorilor de proiecte prin intermediul

platformelor de finanțare participativă potrivit Regulamentului

(UE) 2020/1.503, cu excepția situației în care împrumuturile sunt

acordate de o instituție financiară nebancară.

CAPITOLUL II

Condiții privind autorizarea, funcționarea 

și retragerea autorizației furnizorilor de servicii 

de finanțare participativă

Art. 6. — (1) În vederea prestării de servicii de finanțare

participativă este necesară obținerea unei autorizații din partea

A.S.F. în calitate de furnizor de servicii de finanțare participativă,

potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Furnizorul de servicii de finanțare participativă este

constituit ca persoană juridică română, potrivit prevederilor Legii

nr. 31/1990, și poate fi autorizat de A.S.F. în situația în care

îndeplinește cumulativ condițiile prevăzute la art. 12 din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, cu respectarea prevederilor

standardelor tehnice de reglementare adoptate de Comisia

Europeană, potrivit art. 12 alin. (16) din același regulament.

(3) Condiția prevăzută la art. 12 alin. (3) lit. b) din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, potrivit căreia persoanele fizice

implicate în administrarea potențialului furnizor de servicii de

finanțare participativă trebuie să dețină, la nivel colectiv,

suficiente cunoștințe, competențe și experiență pentru a asigura

administrarea potențialului furnizor de servicii de finanțare

participativă, se consideră îndeplinită dacă cel puțin jumătate

dintre membrii consiliului de administrație/consiliului de

supraveghere sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora

sunt absolvenți, cu diplomă de licență sau de master, ai unei

instituții de învățământ superior în domeniile financiar-bancar,

economic, juridic, contabilitate, audit, administrație publică sau

tehnologia informației și posedă experiență profesională,

în domeniile menționate anterior, de minimum 3 ani.
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(4) A.S.F. colaborează cu Banca Națională a României,

denumită în continuare B.N.R., potrivit prevederilor art. 33 din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, în cazul în care solicitările de

autorizare provin din partea unor entități ce dețin deja o

autorizație valabilă emisă de B.N.R. în calitate de instituție de

credit, instituție emitentă de monedă electronică sau instituție

de plată sau au fost înregistrate ca furnizori specializați în

servicii de informare cu privire la conturi, persoane juridice sau

instituție financiară nebancară în conformitate cu prevederile

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările

și completările ulterioare, ale Legii nr. 209/2019 privind serviciile

de plată și pentru modificarea unor acte normative, și ale Legii

nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă

electronică sau ale Legii nr. 93/2009, cu modificările și

completările ulterioare.

(5) În situația în care o instituție de credit autorizată de B.N.R.

potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

intenționează să presteze servicii de finanțare participativă,

cererea de autorizare în calitate de furnizor de servicii de

finanțare participativă se depune la A.S.F. numai după obținerea

aprobării prealabile din partea B.N.R. cu privire la completarea

obiectului de activitate, potrivit cadrului de reglementare național

aplicabil instituțiilor de credit.

(6) Instituțiile de credit autorizate de B.N.R. potrivit

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006,

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu

modificările și completările ulterioare, pot presta servicii de

finanțare participativă doar dacă au obținut autorizație din partea

A.S.F.

(7) În cazul în care A.S.F., în termen de 3 luni de la data

primirii documentației complete ce stă la baza cererii de

autorizare, nu comunică solicitantului nicio decizie cu privire la

cererea primită, acesta poate face plângere la Curtea de Apel

București — Secția contencios administrativ și fiscal.

Art. 7. — (1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă

sunt înscriși în Registrul A.S.F. la data emiterii autorizației.

(2) În toate actele oficiale, furnizorii de servicii de finanțare

participativă trebuie să precizeze, pe lângă datele de

identificare, numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F.

Art. 8. — A.S.F. are competența să retragă autorizația

acordată unui furnizor de servicii de finanțare participativă în

situațiile prevăzute la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/1.503.

Art. 9. — (1) A.S.F. notifică ESMA cu privire la orice

autorizare sau retragere a autorizației a unui furnizor de servicii

de finanțare participativă.

(2) Retragerea autorizației unui furnizor de servicii de

finanțare participativă potrivit prevederilor art. 8 se notifică de

către A.S.F. inclusiv autorităților competente din alte state

membre în cazul în care furnizorul de servicii de finanțare

participativă a notificat A.S.F. cu privire la intenția de a presta

transfrontalier servicii de finanțare participativă în respectivele

state membre potrivit art. 18 din Regulamentul (UE) 2020/1.503.

Art. 10. — (1) În aplicarea prevederilor art. 15 alin. (3) din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, furnizorul de servicii de

finanțare participativă notifică A.S.F. modificările semnificative

ale condițiilor care au stat la baza obținerii autorizației, în termen

de 15 zile de la data adoptării hotărârii organului statutar

competent al acestuia de aprobare a respectivei modificări.

Notificarea este însoțită de copii ale documentelor justificative ce

stau la baza respectivei modificări.

(2) Sunt considerate modificări semnificative ale condițiilor

care au stat la baza obținerii autorizației următoarele:

a) schimbarea denumirii societății;

b) schimbarea sediului social;

c) modificarea procedurilor și regulilor prevăzute la art. 12

alin. (2) lit. e), f), j), m), q) și r) din Regulamentul (UE)

2020/1.503.

(3) A.S.F. poate formula observații cu privire la modificările

prevăzute la alin. (2) lit. c) în termen de 25 de zile de la primirea

notificării. Aceste modificări devin aplicabile numai după

implementarea corespunzătoare a observațiilor A.S.F. cu privire

la acestea, în termenul stabilit de A.S.F.

(4) Modificările prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) sunt opozabile

de la data înregistrării acestora la Oficiul Național al Registrului

Comerțului, denumit în continuare O.N.R.C. În termen de

10 zile de la data înregistrării la O.N.R.C. a modificărilor,

furnizorul de servicii de finanțare participativă are obligația de a

transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare mențiuni,

respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situația în care

modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat.

CAPITOLUL III

Informarea și protecția investitorilor

Art. 11. — În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (2) din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, în cazul unei oferte de finanțare

participativă adresată potențialilor investitori din România, fișa

cu informații esențiale privind investiția este redactată cel puțin

în limba română.

Art. 12. — În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (3) din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, furnizorii de servicii de finanțare

participativă din alte state membre care promovează o ofertă de

finanțare participativă prin intermediul comunicărilor publicitare

în România pun la dispoziția potențialilor investitori fișa cu

informații esențiale privind investiția cel puțin în limba română.

Art. 13. — (1) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (9) din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, dezvoltatorul de proiect sau

membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere,

directorii/membrii directoratului sau ai altor organe sau funcții

asimilate acestora ai/ale dezvoltatorului de proiect, după caz, în

funcție de rolul și responsabilitățile conferite de lege și/sau

convențional, răspund pentru informațiile incluse în fișa cu

informații esențiale privind investiția.

(2) În aplicarea prevederilor art. 23 alin. (10) din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, informațiile incluse în fișa cu

informații esențiale privind investiția, precum și în orice traducere

a acesteia atrag, după caz, în funcție de rolul și responsabilitățile

conferite de lege și/sau convențional, răspunderea

dezvoltatorului de proiect, membrilor consiliului de administrație/

consiliului de supraveghere, a directorilor/membrilor

directoratului sau a altor organe sau funcții asimilate acestora

ai/ale dezvoltatorului de proiect potrivit prevederilor Legii

nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările

ulterioare, denumită în continuare Codul civil, în cazul în care:

a) informațiile induc în eroare sau sunt inexacte; ori

b) fișa cu informații esențiale privind investiția omite informații

esențiale necesare pentru investitori atunci când evaluează

dacă să finanțeze proiectul de finanțare participativă.

Art. 14. — (1) În aplicarea prevederilor art. 24 alin. (4) și (5)

din Regulamentul (UE) 2020/1.503, membrii consiliului de

administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii

directoratului sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora

ai/ale furnizorului de servicii de finanțare participativă răspund

pentru informațiile incluse în fișa cu informații esențiale privind

investiția pusă la dispoziție la nivel de platformă.

(2) Informațiile incluse în fișa cu informații esențiale privind

investiția pusă la dispoziție la nivel de platformă, precum și în

orice traducere a acesteia atrag răspunderea membrilor

consiliului de administrație/consiliului de supraveghere,

directorilor/membrilor directoratului sau a altor organe sau funcții

asimilate acestora ai/ale furnizorului de servicii de finanțare

participativă potrivit prevederilor Codului civil, în cazul în care:

a) informațiile induc în eroare sau sunt inexacte; ori



b) fișa cu informații esențiale privind investiția pusă la

dispoziție la nivelul platformei omite informații esențiale

necesare în sprijinul deciziei investitorilor de a investi prin

administrare de portofolii individuale de împrumuturi.

Art. 15. — Contractele de împrumut, precum și contractele

de garanții reale și/sau personale afectate garantării restituirii

împrumuturilor acordate, încheiate între investitori și

dezvoltatorii de proiect prin intermedierea furnizorului de servicii

de finanțare participativă autorizat potrivit Regulamentului (UE)

2020/1.503, constituie titluri executorii.

Art. 16. — (1) Furnizorii de servicii de finanțare participativă

au obligația de a raporta la Centrala Riscului de Credit și dreptul

de a consulta informațiile de risc de credit existente la Centrala

Riscului de Credit a B.N.R., în conformitate cu prevederile

Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 2/2012 privind

organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a

Centralei Riscului de Credit, republicat.

(2) Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a

secretului profesional:

a) transmiterea de către B.N.R. a informațiilor existente în

Centrala Riscului de Credit furnizorilor de servicii de finanțare

participativă;

b) transmiterea de către B.N.R. a informațiilor raportate de

către furnizorii de servicii de finanțare participativă către celelalte

entități declarante la Centrala Riscului de Credit.

(3) Furnizorilor de servicii de finanțare participativă li se

aplică prevederile reglementărilor referitoare la Centrala Riscului

de Credit emise de B.N.R.

CAPITOLUL IV

Comunicările publicitare

Art. 17. — În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (3) din

Regulamentul (UE) 2020/1.503, comunicările publicitare,

indiferent de forma sau modalitatea de diseminare a informațiilor

către potențialii investitori, sunt prezentate de către furnizorii de

servicii de finanțare participativă în limba română.

Art. 18. — (1) Comunicările publicitare prevăzute la art. 17

sunt stocate pe suport hârtie sau în format electronic pentru o

perioadă de 2 ani de la apariție sau afișare. Furnizorul de servicii

de finanțare participativă are obligația de a pune la dispoziția

A.S.F., la cererea acesteia, toate comunicările publicitare.

(2) Comunicările publicitare sunt redactate cu respectarea

următoarelor principii:

a) informațiile cuprinse în cadrul comunicărilor publicitare,

puse la dispoziția investitorilor ori potențialilor investitori de către

furnizorul de servicii de finanțare participativă, sunt corecte,

exacte și clare, astfel încât să ofere o informare completă și să

nu inducă în eroare;

b) este interzisă comunicarea, publicarea sau distribuirea

către public a oricărei comunicări publicitare despre care

furnizorul de servicii de finanțare participativă știe că include

informații false, neclare, afirmații neverificate ori ambigue sau

care pot induce în eroare;

c) comunicările publicitare sunt în mod clar identificate ca

atare;

d) sursele de proveniență a informațiilor conținute de

comunicările publicitare sunt indicate în mod clar în cuprinsul

acestora;

e) în cuprinsul comunicărilor publicitare nu este admisă

utilizarea formulărilor de tipul cel mai mare, cel mai bun furnizor
de servicii de finanțare participativă sau orice alte expresii

similare;

f) informațiile și mențiunile obligatorii sunt redactate în mod

vizibil și ușor de citit, cu font de minimum 12;

g) este interzisă utilizarea de estimări privitoare la realizările

viitoare ale furnizorului de servicii de finanțare participativă și a

declarațiilor investitorilor anteriori, prezenți sau potențiali, ce au

legătură cu furnizorul de servicii de finanțare participativă sau

cu proiecte de finanțare participativă anterioare.

(3) Comunicările publicitare difuzate prin intermediul

serviciilor mass-media audiovizuale trebuie să conțină cel puțin

următoarele informații:

a) denumirea completă a furnizorului de servicii de finanțare

participativă;

b) numărul și data înscrierii în Registrul A.S.F. ale furnizorului

de servicii de finanțare participativă;

c) sediul social și datele de contact ale furnizorului de servicii

de finanțare participativă;

d) site-ul și numărul de telefon al furnizorului de servicii de

finanțare participativă;

e) avertizarea Citiți fișele cu informații esențiale privind
investiția la nivel de proiect sau platformă înainte de a investi în
cadrul platformei, indicându-se unde și în ce limbă investitorii și

potențialii investitori pot obține aceste informații sau cum pot

avea acces la acestea.

CAPITOLUL V

Competențele A.S.F.

Art. 19. — În vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin în

calitate de autoritate competentă în sensul art. 2, A.S.F. deține

competențele de supraveghere și investigare prevăzute la

art. 30 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2020/1.503, precum

și competența de a sesiza organele de urmărire penală, după

caz.

Art. 20. — A.S.F. își exercită funcțiile și competențele

menționate la art. 19 potrivit prevederilor art. 30 alin. (5) din

Regulamentul (UE) 2020/1.503.

CAPITOLUL VI

Cooperarea A.S.F. cu alte autorități

Art. 21. — A.S.F. cooperează cu autoritățile competente din

celelalte state membre și cu ESMA în cadrul activităților de

supraveghere și investigare derulate în exercitarea atribuțiilor

ce îi revin în calitate de autoritate competentă în sensul art. 2,

potrivit prevederilor art. 31 și 32 din Regulamentul (UE)

2020/1.503.

Art. 22. — În aplicarea prevederilor art. 33 din Regulamentul

(UE) 2020/1.503, A.S.F. colaborează cu B.N.R. și fac schimb de

orice informații esențiale cu privire la instituțiile de credit,

instituțiile emitente de monedă electronică sau instituțiile de

plată care dețin o autorizație emisă de B.N.R. sau au fost

înregistrate ca furnizori specializați în servicii de informare cu

privire la conturi, persoane juridice sau instituții financiare

nebancare potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări și completări prin

Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare,

ale Legii nr. 209/2019, ale Legii nr. 210/2019 sau ale Legii

nr. 93/2009, cu modificările și completările ulterioare, și care

sunt autorizate de către A.S.F. ca furnizori de servicii de

finanțare participativă potrivit prevederilor Regulamentului (UE)

2020/1.503 și a reglementărilor emise în aplicarea acestuia.

CAPITOLUL VII

Răspunderi și sancțiuni

Art. 23. — (1) A.S.F. aplică sancțiuni și măsuri administrative

pentru încălcarea prevederilor prezentei legi, ale

Regulamentului (UE) 2020/1.503 și ale reglementărilor emise în

aplicarea prezentei legi.

(2) Constituie contravenții, în măsura în care nu sunt

săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii

infracțiuni, următoarele fapte săvârșite de către furnizorul de

servicii de finanțare participativă sau de către dezvoltatorul de

proiect și/sau de către membrii consiliului de administrație ori ai
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consiliului de supraveghere, directorii sau membrii directoratului

sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora ai

dezvoltatorului de proiect/ai furnizorului de servicii de finanțare

participativă, potrivit Legii nr. 31/1990:

a) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2)—(6), art. 4, 5, art. 6

alin. (1)—(6), art. 7 alin. (1)—(4), art. 8 alin. (1)—(6), art. 9—11,

art. 13 alin. (2), art. 15 alin. (3), art. 16 alin. (1), art. 18 alin. (1)

și (4), art. 19 alin. (1)—(6), art. 20 alin. (1) și (2), art. 21

alin. (1)—(7), art. 22, art. 23 alin. (1)—(4) și (6)—(13), art. 24,

25, 26 și art. 27 alin. (1)—(3) din Regulamentul (UE) 2020/1.503;

b) refuzul de a coopera sau de a se conforma în situația unei

investigații, a unui control sau a unei solicitări în conformitate cu

art. 19;

c) nerespectarea condițiilor care au stat la baza obținerii

autorizației prevăzute la art. 12 din Regulamentul (UE)

2020/1.503 pe toată durata desfășurării activității.

Art. 24. — (1) A.S.F. aplică, în conformitate cu art. 39 din

Regulamentul (UE) 2020/1.503 și art. 2 din prezenta lege,

sancțiuni contravenționale, precum și măsuri administrative

entităților și persoanelor prevăzute la art. 23 pentru săvârșirea

contravențiilor prevăzute la același articol, astfel:

1. sancțiuni contravenționale principale:

a) în cazul persoanelor juridice, avertisment sau cu amendă

de la 10.000 lei la 2.433.700 lei sau de până la 5% din cifra de

afaceri anuală totală a persoanei juridice respective potrivit

ultimelor situații financiare disponibile aprobate de organul de

conducere ori până la de două ori valoarea beneficiului rezultat

din încălcare, în cazul în care beneficiul poate fi determinat,

chiar dacă acesta depășește valorile maxime prevăzute anterior,

prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din

Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al

contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea

nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare; în cazul

în care persoana juridică este o societate-mamă sau o filială a

societății-mamă care are obligația de a întocmi situații financiare

consolidate în conformitate cu reglementările contabile

aplicabile în vigoare, cifra de afaceri anuală totală relevantă este

cifra de afaceri anuală totală sau tipul de venit corespunzător

potrivit actelor legislative relevante ale Uniunii Europene din

domeniul contabilității, conform celei mai recente situații

financiare consolidate disponibile aprobate de organul de

conducere al societății-mamă;

b) în cazul persoanelor fizice, avertisment sau cu amendă

de la 5.000 lei la 2.433.700 lei sau până la de două ori valoarea

beneficiului rezultat din încălcare, în cazul în care beneficiul

poate fi determinat, chiar dacă acesta depășește suma maximă

prevăzută anterior, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2)

lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu

modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările

și completările ulterioare;

2. sancțiuni contravenționale complementare, în funcție de

natura și gravitatea faptei:

a) interzicerea, pentru membrii consiliului de administrație ori

ai consiliului de supraveghere, directorii sau membrii

directoratului sau ai altor organe sau funcții asimilate acestora ai

furnizorului de servicii de finanțare participativă, potrivit Legii

nr. 31/1990, sau orice altă persoană fizică responsabilă de

respectiva încălcare, de a exercita funcții de conducere în cadrul

furnizorilor de servicii de finanțare participativă pentru o

perioadă cuprinsă între 90 de zile și 5 ani;

b) retragerea autorizației acordate de A.S.F.

3. În cazul constatării unor fapte contravenționale de

gravitate redusă, A.S.F. poate aplica una sau mai multe măsuri

administrative, precum:

a) o declarație publică în cadrul căreia se indică persoana

fizică sau juridică responsabilă și natura încălcării;

b) o decizie prin care i se cere persoanei fizice sau juridice

să înceteze încălcarea și să se abțină de la repetarea

comportamentului respectiv;

c) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii

deficiențelor constatate și/sau prevenirii apariției/materializării

unor riscuri în activitatea furnizorilor de servicii de finanțare

participativă.

(2) Sancțiunile contravenționale principale prevăzute la

alin. (1) pct. 1 se pot aplica cumulativ cu una sau mai multe

sancțiuni contravenționale complementare prevăzute la alin. (1)

pct. 2 și/sau cu măsurile administrative prevăzute la alin. (1)

pct. 3 lit. a) și c).

(3) Măsurile administrative prevăzute la alin. (1) pct. 3 lit. b)

și c) pot fi aplicate distinct de sancțiunile principale sau

complementare prevăzute la alin. (1) pct. 1 și 2.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și ale

art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu

modificările și completările ulterioare, referitoare la plata a

jumătate din minimul amenzilor, în cazul sancțiunilor aplicate

pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 23 persoanele

sancționate au obligația să achite integral amenda

contravențională.

(5) Amenda contravențională prevăzută la alin. (4) se achită

de către persoanele sancționate în termen de cel mult 15 zile

de la data comunicării de către A.S.F. a deciziei de sancționare.

(6) Săvârșirea contravențiilor se constată de către

persoanele împuternicite din cadrul structurilor de specialitate

ale A.S.F.; dacă se constată nerespectarea uneia dintre

dispozițiile legale a căror încălcare este prevăzută drept

contravenție la art. 23, persoanei în cauză i se acordă un termen

de 7 zile de la data comunicării celor constatate, în care să

formuleze obiecțiuni cu privire la încălcarea săvârșită.

(7) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) și ale art. 11

alin. (1) și (2) din Legea contenciosului administrativ

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia

de sancționare, precum și celelalte acte administrative adoptate

de A.S.F. potrivit prevederilor prezentei legi, inclusiv prin

aplicarea corespunzătoare a regulamentelor Uniunii Europene

în domeniile prevăzute de prezenta lege, motivate în mod

corespunzător, pot fi atacate în termen de 30 de zile de la data

comunicării la Curtea de Apel București — Secția contencios

administrativ și fiscal. Actele administrative individuale ale A.S.F.

constituie titlu executoriu.

Art. 25. — La stabilirea tipului și nivelului unei sancțiuni sau

măsuri administrative care se aplică în conformitate cu art. 24,

A.S.F. ia în considerare în ce măsură încălcarea este

intenționată sau rezultă dintr-o neglijență, precum și toate

celelalte circumstanțe relevante, inclusiv, după caz:

a) gravitatea și durata încălcării;

b) gradul de răspundere care revine persoanei fizice sau

juridice responsabile de încălcare;

c) capacitatea financiară a persoanei fizice sau juridice

responsabile de încălcare, astfel cum este indicată de cifra de

afaceri anuală totală a persoanei juridice responsabile sau de

venitul anual și de activele nete ale persoanei fizice

responsabile;

d) volumul profiturilor obținute sau al pierderilor evitate de

către persoana fizică sau juridică responsabilă de încălcare, în

măsura în care acestea pot fi stabilite;

e) pierderile suferite de terți ca urmare a încălcării, în măsura

în care acestea pot fi determinate;

f) măsura în care persoana fizică sau juridică responsabilă

de încălcare cooperează cu A.S.F., fără a aduce atingere

necesității de a reține profitul obținut sau pierderile evitate de

această persoană;
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 20 iulie 2022.

Nr. 244.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 

al Parlamentului European și al Consiliului 

din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii 

de finanțare participativă pentru afaceri 

și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 

și a Directivei (UE) 2019/1.937

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind stabilirea unor măsuri de punere

în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al

Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare

participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și

a Directivei (UE) 2019/1.937 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul

Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 20 iulie 2022.

Nr. 1.024.

�
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g) încălcările săvârșite anterior de către persoana fizică sau

juridică responsabilă de încălcare;

h) efectele pe care le are încălcarea asupra intereselor

investitorilor.

Art. 26. — În exercitarea competențelor sale prevăzute la

prezentul capitol și la art. 39 alin. (1) din Regulamentul (UE)

2020/1.503, A.S.F. cooperează cu autoritățile competente din

celelalte state membre pentru a se asigura că exercitarea

competențelor sale de supraveghere, investigare, precum și

sancțiunile contravenționale și măsurile administrative pe care le

aplică sunt eficace, proporționale, disuasive și adecvate în

temeiul Regulamentului (UE) 2020/1.503.

Art. 27. — (1) Publicarea de către A.S.F. a deciziilor prin care

se impun sancțiuni sau măsuri administrative în cazurile de

încălcare a prezentei legi se realizează potrivit prevederilor

art. 42 din Regulamentul (UE) 2020/1.503.

(2) Informațiile publicate în temeiul prezentului articol sunt

menținute pe site-ul A.S.F. pe o durată de cel puțin 5 ani de la

publicare. Datele cu caracter personal incluse în aceste

informații sunt menținute pe site-ul A.S.F. numai pe durata

stabilită de reglementările naționale și europene aplicabile în

domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Art. 28. — Desfășurarea fără autorizația prevăzută la art. 6

alin. (1) a serviciilor de finanțare participativă, astfel cum sunt

definite la art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE)

2020/1.503, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a

unei profesii sau activități și se pedepsește potrivit art. 348 din

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și

completările ulterioare.

CAPITOLUL VIII

Dispoziții finale

Art. 29. — A.S.F. are competența de a emite reglementări în

aplicarea prezentei legi.

Art. 30. — Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data

publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.



Art. I. — Legea locuinței nr. 114/1996, republicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie

1997, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se

completează după cum urmează:

1. La articolul 2, litera f) se modifică și va avea următorul

cuprins:

„f) Locuință de necesitate
Locuință destinată cazării temporare:

(i) a persoanelor și familiilor ale căror locuințe au

devenit inutilizabile în urma unor catastrofe naturale

sau accidente sau ale căror locuințe sunt supuse

demolării în vederea realizării de lucrări de utilitate

publică, precum și lucrărilor de reabilitare ce nu se

pot efectua în clădiri ocupate de locatari;

(ii) a victimelor violenței domestice, ca măsură

complementară celor prevăzute de lege în domeniul

asistenței sociale și protecției victimelor violenței

domestice.”

2. După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 15

1

,

cu următorul cuprins:

„Art. 15

1

. — Numărul locuințelor definite conform prevederilor

art. 2 lit. c)—f

1

) și gradul de ocupare al acestora se afișează de

către autoritățile administrației publice centrale și locale care le

dețin în administrare pe pagina de internet proprie și se

actualizează ori de câte ori intervin modificări.”

3. Articolul 43 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 43. — Locuințele sociale se repartizează de către

autoritățile administrației publice locale care le au în

administrare pe baza criteriilor stabilite anual de acestea, în

condițiile prevederilor prezentului capitol, și de ele pot beneficia,

în ordinea de prioritate stabilită de autoritățile administrației

publice locale, potrivit legii, oricare dintre următoarele categorii

de persoane: persoanele și familiile evacuate sau care urmează

a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari, tinerii

care au vârsta de până la 35 de ani, tinerii proveniți din instituții

de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani, invalizii

de gradele I și II, persoanele cu handicap, pensionarii, veteranii

și văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoștinței

pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru

revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie

1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea

Jiului — Lupeni — august 1977 nr. 341/2004, cu modificările și

completările ulterioare, și ai prevederilor Decretului-lege

nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor

persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu

începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în

străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările

și completările ulterioare, victimele violenței domestice sau alte

persoane sau familii îndreptățite.”

4. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 48. — (1) Nu pot beneficia de locuințe sociale, potrivit

prezentei legi, persoanele sau familiile care:

a) dețin în proprietate o locuință;

b) au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990;

c) au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție

pentru realizarea unei locuințe;

d) dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ

de stat.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) pot beneficia

de locuințe sociale victimele violenței domestice numai până la

data finalizării partajului prin una dintre modalitățile prevăzute

de lege.”

5. Articolul 55 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 55. — (1) Locuința de necesitate se finanțează și se

realizează în condițiile stabilite pentru locuința socială.

(2) Locuința de necesitate se acordă temporar, în regim de

urgență:

a) persoanelor și familiilor ale căror locuințe au devenit

inutilizabile potrivit prevederilor art. 2 lit. f) pct. (i);

b) victimelor violenței domestice prevăzute la art. 2 lit. f)

pct. (ii).

(3) Contractul de închiriere se încheie de către primarul

localității sau de către o persoană împuternicită de acesta, pe

baza hotărârii consiliului local:

a) până la înlăturarea efectelor care au făcut inutilizabile

locuințele potrivit prevederilor art. 2 lit. f) pct. (i);

b) pe perioada de valabilitate a ordinului de protecție

provizoriu emis de polițist și/sau a ordinului de protecție emis de

instanța judecătorească în condițiile legii, în cazul victimelor

violenței domestice prevăzute la art. 2 lit. f) pct. (ii).

(4) Până la momentul încheierii contractului de închiriere,

persoanele prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi cazate în mod gratuit

în locuințele de necesitate disponibile, numai în măsura în care

autoritățile administrației publice locale nu dețin locuri de cazare

disponibile, destinate victimelor violenței domestice, în locuințe

protejate sau altele asemenea.”

Art. II. — În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare

a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului

Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, va modifica

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor

Legii locuinței nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările și

completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,

VASILE-DANIEL SUCIU

PREȘEDINTELE SENATULUI

FLORIN-VASILE CÎȚU

București, 20 iulie 2022.

Nr. 253.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.



PARLAMENTUL ROMÂNIEI

C A M E R A  D E P U T A Ț I L O R S E N A T U L

L E G E

privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale 

aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 

privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Amenzile contravenționale aplicate în temeiul art. 4

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021

privind implementarea formularului digital de intrare în România,

cu modificările și completările ulterioare, abrogată prin

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru

abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021

privind implementarea formularului digital de intrare în România,

neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, se

anulează și se scad din evidențele organelor de executare.

Art. 2. — Sumele de bani achitate până la data intrării în

vigoare a prezentei legi, reprezentând amenzi contravenționale

aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 129/2021, cu modificările și completările

ulterioare, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 22/2022, se restituie la cererea contravenientului depusă la

organul fiscal de executare competent în termen de 90 de zile

de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului prevăzut la

art. 3.

Art. 3. — În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a

prezentei legi, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și

Administrației stabilește, prin ordin al ministrului, procedura de

restituire, de către organele fiscale locale, a sumelor de bani

prevăzute la art. 2.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din
Constituția României, republicată.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ION-MARCEL CIOLACU

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,

ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU

București, 21 iulie 2022.

Nr. 257.
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea

Legii locuinței nr. 114/1996

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea pentru modificarea și completarea Legii

locuinței nr. 114/1996 și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 20 iulie 2022.

Nr. 1.033.

�



D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 865

din 14 decembrie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50

2

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

Valer Dorneanu — președinte

Cristian Deliorga — judecător

Marian Enache — judecător

Daniel Marius Morar — judecător

Mona-Maria Pivniceru — judecător

Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător

Varga Attila — judecător

Cristina Cătălina Turcu — magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Ioan-Sorin-Daniel Chiriazi.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a prevederilor art. 50

2

din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă,

excepție ridicată de Cristian Munteanu în Dosarul

nr. 18.324/212/2017 al Tribunalului Constanța — Secția I civilă

și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale

nr. 2.012D/2018.

2. La apelul nominal se prezintă autorul excepției, lipsind

cealaltă parte, față de care procedura de înștiințare este legal

îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul autorului excepției, care solicită admiterea acesteia,

arătând că este obligat să restituie ajutorul public judiciar

deoarece a câștigat procesul în care l-a solicitat, însă până în

prezent nu a reușit să își recupereze creanța ce a făcut obiectul

respectivului proces, aflându-se în procedura executării silite de

un an și jumătate. În aceste condiții, ajutorul public judiciar apare

ca un împrumut acordat de stat care înrăutățește situația

9
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PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

D E C R E T

pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri

referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale

aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România, abrogată prin

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 

pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital 

de intrare în România

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția

României, republicată,

Președintele României d e c r e t e a z ă:

Articol unic. — Se promulgă Legea privind stabilirea unor măsuri referitoare

la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea

formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, și se

dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 21 iulie 2022.

Nr. 1.037.



materială a autorului, aducând atingere dreptului său de

proprietate.

4. Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea

excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată, arătând că

se păstrează un raport rezonabil de proporționalitate între

efectele oneroase care se produc asupra patrimoniului

beneficiarilor ajutorului public judiciar prin aplicarea textului de

lege criticat și beneficiile obținute în urma soluționării procesului.

Face referire la jurisprudența Curții Constituționale, respectiv la

Decizia nr. 616 din 5 octombrie 2017.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată

următoarele:

5. Prin Decizia civilă nr. 1.722 din 30 octombrie 2018,

pronunțată în Dosarul nr. 18.324/212/2017, Tribunalul

Constanța — Secția I civilă a sesizat Curtea Constituțională

cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50

2

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind

ajutorul public judiciar în materie civilă. Excepția a fost

ridicată de Cristian Munteanu într-o cauză având ca obiect

soluționarea cererii de apel împotriva unei hotărâri prin care un

debitor al autorului a fost obligat la restituirea unei sume către

acesta. Totodată, autorul a fost obligat să restituie suma ce

constituie ajutor public judiciar în temeiul art. 50

2

din Ordonanța

de urgență a Guvernului nr. 51/2008.

6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul

acesteia susține că situația sa materială se poate înrăutăți ca

urmare a obligării sale de către instanța de fond, în temeiul

textului de lege criticat, să restituie ajutorul public judiciar, ceea

ce contravine art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE de

îmbunătățire a accesului la justiție în litigiile transfrontaliere prin

stabilirea unor norme minime comune privind asistența judiciară

acordată în astfel de litigii.

7. Autorul susține că art. 50

2

din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 51/2008 aduce atingere art. 44 din Constituție și

art. 1 din primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, deoarece

scutirea de la plata taxei judiciare de timbru ca urmare a

admiterii cererii de ajutor public judiciar constituie un bun

câștigat odată acordat solicitantului de bună-credință. De acest

bun solicitantul nu poate fi deposedat, deoarece nu există

certitudinea că își poate recupera creanța, în condițiile în care

creanțele din domeniul privat nu sunt garantate. Astfel, pot

interveni diverse cauze cum ar fi: decesul debitorului obligat prin

hotărâre judecătorească or lipsa bunurilor care pot fi executate.

În aceste cazuri, situația materială a solicitantului ajutorului

public judiciar se poate înrăutăți prin restituirea ajutorului public

judiciar, ceea ce contravine art. 3 alin. (5) din Directiva

2003/8/CE a Consiliului.

8. Tribunalul Constanța — Secția I civilă apreciază că

excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată, deoarece

ajutorul public judiciar reprezintă o formă de asistență acordată

de stat unor persoane care nu pot face față costurilor unei

proceduri judiciare fără a-și pune în pericol propria întreținere,

iar nu un drept de proprietate care să intre în patrimoniul unei

persoane aflate într-o astfel de situație. În aceste condiții,

stabilirea obligației beneficiarului asistenței judiciare de a

rambursa suma primită în cazul în care situația sa s-a ameliorat

nu reprezintă o încălcare a dreptului de proprietate, deoarece

un asemenea drept nu a fost dobândit niciodată.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

actul de sesizare a fost comunicat președinților celor două

Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului,

pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de

neconstituționalitate invocate.

10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, concluziile autorului excepției și ale

procurorului, dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile

Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, republicată, reține

următoarele:

11. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este

competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,

precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea

nr. 47/1992, republicată, să soluționeze excepția de

neconstituționalitate.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie

dispozițiile art. 50

2

din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din

25 aprilie 2008, cu modificările și completările ulterioare, având

următorul conținut: „În situația în care, prin hotărâre
judecătorească definitivă și irevocabilă, beneficiarul ajutorului
public dobândește bunuri sau drepturi de creanță a căror
valoare, respectiv cuantum, depășește de 10 ori cuantumul
ajutorului public acordat, acesta este obligat să restituie ajutorul
public. Procedura de restituire este cea prevăzută la cap. III din
prezenta ordonanță de urgență.”

13. În opinia autorului excepției, textul de lege criticat aduce

atingere art. 44 — Dreptul de proprietate privată din Constituție,

art. 1 — Protecția proprietății din primul Protocol adițional la

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților

fundamentale și art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE a

Consiliului din 27 ianuarie 2003 de îmbunătățire a accesului la

justiție în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor norme

minime comune privind asistența judiciară acordată în astfel de

litigii.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

observă că nu poate fi primită critica potrivit căreia art. 50

2

din

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 aduce atingere

art. 44 din Constituție și art. 1 din primul Protocol adițional la

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților

fundamentale, deoarece scutirea de la plata taxei judiciare de

timbru ca urmare a admiterii cererii de ajutor public judiciar

constituie un bun câștigat odată ce este acordat solicitantului de

bună-credință.

15. Curtea reține că ajutorul public judiciar, care constă în

cazul de față într-o scutire de la plata taxelor judiciare de timbru,

reprezintă, potrivit art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 51/2008, o formă de asistență acordată de stat ce are ca

scop asigurarea dreptului la un proces echitabil și garantarea

accesului egal la actul de justiție, pentru realizarea unor drepturi

sau interese legitime pe cale judiciară. Așa fiind, ajutorul public

judiciar nu poate fi calificat drept un „bun” câștigat, așa cum

apreciază autorul excepției, astfel că textul de lege criticat nu

aduce atingere art. 44 din Constituție și art. 1 din primul Protocol

adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a

libertăților fundamentale.

16. Curtea constată că prin Decizia nr. 616 din 5 octombrie

2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93

din 31 ianuarie 2018, paragrafele 29 și 30, a reținut că textul de
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20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al

art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Cristian Munteanu în Dosarul nr. 18.324/212/2017

al Tribunalului Constanța — Secția I civilă și constată că dispozițiile art. 50

2

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008

privind ajutorul public judiciar în materie civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Constanța — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 14 decembrie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

pentru prof. univ. dr. VALER DORNEANU,

în temeiul art. 426 alin. (4) din Codul de procedură civilă

coroborat cu art. 14 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea

și funcționarea Curții Constituționale, semnează

MARIAN ENACHE

Magistrat-asistent,

Cristina Cătălina Turcu
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lege criticat nu încalcă prevederile constituționale care

garantează dreptul de proprietate privată (sub aspectul

recuperării ulterioare a sumei ce a constituit scutire de la plata

taxei judiciare de timbru), deoarece măsura criticată este pe

deplin justificată, păstrând un raport rezonabil de

proporționalitate între efectele oneroase pe care aceasta le

produce asupra patrimoniului beneficiarilor ajutorului public

judiciar și beneficiile patrimoniale dobândite de către aceștia,

ulterior acordării ajutorului. Prin norma criticată, legiuitorul a

armonizat, pe de o parte, însăși rațiunea întregii reglementări,

care, potrivit art. 4 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 51/2008, constă în posibilitatea unei persoane fizice de a

solicita acordarea ajutorului public judiciar, în situația în care nu

poate face față cheltuielilor unui proces sau celor pe care le

implică obținerea unor consultații juridice, în vederea apărării

unui drept sau interes legitim în justiție, fără a pune în pericol

întreținerea sa ori a familiei sale, și, pe de altă parte, unele

situații, așa cum sunt și cele stipulate în situația dată a articolului

criticat, care nu mai justifică acordarea ajutorului public judiciar.

De vreme ce asemenea circumstanțe ies din aria de incidență a

înseși rațiunii urmărite prin adoptarea Ordonanței de urgență a

Guvernului nr. 51/2008, obligația de restituire a ajutorului judiciar

se justifică prin raportare la noua situație juridică operată în

patrimoniul beneficiarului ca urmare a pronunțării unei hotărâri

judecătorești favorabile.

17. În ceea ce privește încălcarea prin textul de lege criticat

a prevederilor art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE a Consiliului

din 27 ianuarie 2003, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii

Europene, seria L, nr. 26 din 31 ianuarie 2003, Curtea s-a

pronunțat prin Decizia nr. 950 din 13 noiembrie 2012, publicată

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie

2013. Cu acel prilej, făcând referire la Decizia nr. 668 din 18 mai

2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 487

din 8 iulie 2011, Curtea a reținut că folosirea unei norme de drept

european în cadrul controlului de constituționalitate ca normă

interpusă celei de referință implică, în temeiul art. 148 alin. (2)

și (4) din Constituție, o condiționalitate cumulativă: pe de o parte,

această normă să fie suficient de clară, precisă și neechivocă

prin ea însăși sau înțelesul acesteia să fi fost stabilit în mod clar,

precis și neechivoc de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și,

pe de altă parte, norma trebuie să se circumscrie unui anumit

nivel de relevanță constituțională, astfel încât conținutul său

normativ să susțină posibila încălcare de către legea națională

a Constituției — unica normă directă de referință în cadrul

controlului de constituționalitate.

18. În sensul celor de mai sus, Curtea a reținut că prevederile

art. 50

2

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008

privind ajutorul public judiciar în materie civilă nu reprezintă

altceva decât transpunerea în legislația națională a prevederilor

art. 3 alin. (5) din Directiva 2003/8/CE a Consiliului din

27 ianuarie 2003, potrivit căruia statele membre pot dispune ca

autoritatea competentă să poată hotărî că beneficiarii asistenței

judiciare trebuie să ramburseze această asistență, în tot sau în

parte, în cazul în care situația lor financiară s-a ameliorat în mod

substanțial sau în cazul în care decizia de acordare a asistenței

judiciare a fost luată pe baza unor informații incorecte furnizate

de beneficiar. Astfel, Curtea a constatat că directiva invocată nu

îndeplinește cel de-al doilea criteriu stabilit prin decizia anterior

referită, întrucât nu are relevanță constituțională, neputându-se

argumenta prin simpla invocare a directivei o posibilă încălcare

de către legea națională a vreunei prevederi constituționale.

19. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să

determine schimbarea acestei jurisprudențe, atât

considerentele, cât și soluția deciziei invocate își păstrează

valabilitatea și în prezenta cauză.



A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 

O R D I N

privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate

în categoriile de acreditare în luna iulie 2022

Având în vedere:

— Referatul Serviciului juridic aprobat cu nr. 2.432/ANMCS din 12 iulie 2022;

— dispozițiile art. 2 lit. e) și h), art. 6 lit. e), art. 9 alin. (2) și ale art. 13 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind

asigurarea calității în sistemul de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 10/2018 privind

aprobarea categoriilor de acreditare a unităților sanitare cu paturi aferente celui de al II-lea ciclu de acreditare, cu modificările și

completările ulterioare,

în temeiul art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate emite prezentul ordin.
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Articol unic. — Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al

României, Partea I, a Listei unităților sanitare cu paturi încadrate

în categoriile de acreditare în luna iulie 2022, prevăzută în anexa

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Președintele Autorității Naționale de Management 

al Calității în Sănătate,

Valentin-Florin Ciocan

București, 14 iulie 2022.

Nr. 182.

ANEXĂ

L I S T A

unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iulie 2022

Nr.

crt.

Denumirea unității

sanitare cu paturi

Județul

Hotărârea

Colegiului

director pentru

aprobarea

raportului de

acreditare

Ordinul de

încadrare în

categoria de

acreditare

Categoria de

acreditare

Situația criteriilor și condițiilor cumulative utilizate pentru

încadrarea în categoria de acreditare

Perioada de încadrare

în categoria de

acreditare

(reîncadrarea* se face

în funcție de nivelul de

îndeplinire a graficului

de remediere a

neconformităților)

Categoria de

competență la momentul

evaluării, conform

Ordinului ministrului

sănătății nr. 1.408/2010

privind aprobarea

criteriilor de clasificare a

spitalelor în funcție de

competență

Punctaj

total   

(%)

Indicatori punctați

cu (–10)   

(%)

Plan de

conformare 

la ASF

Nr. de

standarde

îndeplinite

sub 51%

1

SPITALUL CLINIC

DE URGENȚĂ

„PROF. DR. 

N. OBLU” IAȘI

IAȘI 16/30.06.2022

171/

5.07.2022

II — ACREDITAT

CU

RECOMANDĂRI

86,03% 7,58% NU 0

5.07.2022—

30.01.2027

II M

2

SOCIETATEA

MEDSTAR 

2000 — S.R.L

CONSTANȚA 16/30.06.2022

172/

5.07.2022

II — ACREDITAT

CU

RECOMANDĂRI

82,47% 1,22% NU 0

5.07.2022—

4.07.2027

V

* Verificarea îndeplinirii graficului nu presupune costuri suplimentare din partea unității sanitare cu paturi.

LEGENDĂ:

Criteriul care a condus la încadrarea în categoria de acreditare.
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MINISTERUL FINANȚELOR 

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

O R D I N

pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 

„Declarație privind compensația la carburanți”

În temeiul prevederilor art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și

motorină și pentru modificarea art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului

nr. 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea

transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare

a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021 privind unele

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și

completarea unor acte normative, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015

privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

precum și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind

organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu

modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul

conform al Ministerului Finanțelor, comunicat prin Adresa nr. 741.328

din 18.07.2022,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul

ordin:

Art. 1. — Se aprobă modelul și conținutul formularului 179 „Declarație privind

compensația la carburanți” prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

Art. 2. — Formularul prevăzut la art. 1 se completează și se depune potrivit

instrucțiunilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

Art. 3. — Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare

a formularului prevăzut la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. 4. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. — Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția

generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de

administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor

publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile

prezentului ordin.

Art. 6. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

Lucian-Ovidiu Heiuș

București, 25 iulie 2022.

Nr. 1.363.



ANEXA Nr. 1*)

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
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ANEXA Nr. 2

I N S T R U C Ț I U N I

de completare a formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți” 

I. Depunerea declarației

Declarația privind compensația la carburanți se completează

și se depune de către operatorii economici care comercializează

benzină și motorină către clienți finali — persoane fizice și juridice

care achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de

distribuție pentru consumul propriu, care acordă o reducere de

preț la prețul de vânzare și beneficiază de la bugetul de stat de o

compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 106/2022 pentru susținerea acordării de

reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea

art. 18 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2022 pentru

instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor

rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare

a art. XXVIII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2021

privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,

precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Declarația nu poate fi depusă și nu poate fi corectată după

anularea rezervei verificării ulterioare, cu excepțiile prevăzute la

art. 105 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

În situația în care operatorul economic depune declarația

după anularea rezervei verificării ulterioare, se bifează rubrica

„Declarație depusă după anularea rezervei verificării ulterioare”

și se completează temeiul legal pentru depunerea declarației,

în rubrica prevăzută în acest scop.

În situația depunerii declarației de către succesorii

persoanelor/entităților care și-au încetat existența pentru

perioada în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect

de drept fiscal, se bifează rubrica „Declarație depusă potrivit

art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de

procedură fiscală” și se completează codul de identificare fiscală

al succesorului. De asemenea, la secțiunea „Date de identificare

a contribuabilului/plătitorului”, la rubrica „Cod de identificare

fiscală” se înscrie codul de identificare fiscală al entității care

și-a încetat existența.

În cazul în care operatorul economic corectează declarația

depusă, declarația rectificativă se întocmește pe același model

de formular, înscriind „X” în spațiul special prevăzut în acest

scop.

Declarația rectificativă se completează integral, înscriindu-se

toate datele și informațiile prevăzute de formular, inclusiv cele

care nu diferă față de declarația inițială.

Atenție! 

Declarația privind compensația la carburanți reprezintă și

cerere de compensare, potrivit legii.

1. Termenul de depunere a declarației — până la data de

25 a lunii următoare celei în care s-a acordat reducerea,

prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 106/2022.

2. Organul fiscal competent

Declarația privind compensația la carburanți se depune la

organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale

datorate de către operatorul economic.

3. Modul de depunere

Declarația privind compensația la carburanți se completează

cu ajutorul programului de asistență și se transmite prin mijloace

electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu

prevederile legale în vigoare.

II. Completarea declarației

1. Perioada de raportare

În rubrica „Luna” se înscrie cu cifre arabe numărul lunii la

care se referă compensația la carburanți (de exemplu: 07). 

În rubrica „Anul” se înscrie cu cifre arabe anul pentru care se

completează declarația (de exemplu: 2022).

2. Secțiunea A „Date de identificare a contribuabilului/

plătitorului”

În caseta „Cod de identificare fiscală” se completează codul

de identificare fiscală atribuit conform legii, înscriindu-se cifrele

cu aliniere la dreapta.

În rubrica „Denumire” se înscrie denumirea operatorului economic.

Rubricile privind adresa se completează cu datele privind

adresa domiciliului fiscal al operatorului economic.

3. Secțiunea B „Date privind compensația la carburanți”

La rubrica „Compensație la carburanți” se înscrie suma

reprezentând compensația aferentă reducerii acordate în

perioada de raportare, calculată potrivit legii.

4. Secțiunea C „Date de identificare a împuternicitului”

Secțiunea se completează în cazul în care declarația se

depune de către un împuternicit, conform art. 18 din Legea

nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În caseta „Cod de identificare fiscală” se înscrie codul de

identificare fiscală al împuternicitului, înscriindu-se cifrele cu

aliniere la dreapta.

În rubrica „Nume, prenume/Denumire” se înscriu, după caz,

denumirea sau numele și prenumele împuternicitului.

Rubricile privind adresa se completează, după caz, cu datele

privind adresa domiciliului fiscal al împuternicitului.

ANEXA Nr. 3

C A R A C T E R I S T I C I

de editare, modul de difuzare, utilizare și păstrare a formularului

1. Denumire: Declarația privind compensația la carburanți

(formular 179)

2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament

informatic pentru completare și editare. Formularul se

completează și se editează cu ajutorul programului de asistență,

asigurat gratuit de către Agenția Națională de Administrare

Fiscală.

3. Se utilizează la declararea compensației la carburanți de

către operatorii economici care comercializează benzină și

motorină către clienți finali — persoane fizice și juridice care

achiziționează carburanții din depozite și/sau stații de distribuție

pentru consumul propriu, care acordă o reducere de preț la

prețul de vânzare și beneficiază de la bugetul de stat de o

compensare, aferentă reducerii acordate potrivit Ordonanței de

urgență a Guvernului nr. 106/2022.

4. Se completează și se depune de către operatorii

economici care comercializează benzină și motorină către clienți

finali — persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții

din depozite și/sau stații de distribuție pentru consumul propriu,

care acordă o reducere de preț la prețul de vânzare și

beneficiază de la bugetul de stat de o compensare, aferentă

reducerii acordate potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului

nr. 106/2022.

5. Circulă în format electronic la organul fiscal competent.

6. Se arhivează la organul fiscal competent.
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A B O N A M E N T E  L A  P U B L I C A Ț I I L E  O F I C I A L E  P E  S U P O R T  F I Z I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.380 380 138

2.
Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară 1.640 150

3.
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.460 220

4.
Monitorul Oficial, Partea a III-a 470 50

5.
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.880 170

6.
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.750 160

7.
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 600 55

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E  L A  P R O D U S E L E  Î N  F O R M A T  E L E C T R O N I C

— Prețuri pentru anul 2022 —

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.

Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 60 150 380 910 2.000 550 1.380 3.450 8.280 18.220

ExpertMO 100 250 630 1.510 3.320 1.000 2.500 6.250 15.000 33.000

Produs

Abonamentul COMPLET

(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)

Lunar Anual

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

Online/

Monopost

Rețea 

5

Rețea 

25

Rețea 

100

Rețea 

300

AutenticMO 70 180 450 1.080 2.380 650 1.630 4.080 9.790 21.540

ExpertMO 120 300 750 1.800 3.960 1.200 3.000 7.500 18.000 39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia 100 lei/an

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329

C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)

Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro

Adresa Biroului pentru relații cu publicul este: 

Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.

Tel. 021.401.00.73, e-mail: concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Pentru publicări, încărcați actele pe site, la: https://www.monitoruloficial.ro/brp/


