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În 
207/2015 

Principalele prevederi 

� codul reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind 
administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de 
autoritatea care le administrează, cu excepţia cazului când prin lege se prevede altfel;

� în măsura în care prin lege specială nu se prevede altfel, codul se aplică şi pentru:
a) administrarea drepturilor vamale;
petroliere şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte con
de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor 
Statului; c) alte creanţe bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creanţ

� drepturile vamale şi redevenţele sunt asimilate creanţelor fiscale.

� formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea cre
ţelor fiscale de către organul fiscal central, precum şi orice norme sau instruc
necesare aplicării unitare a prezentului cod se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

� codul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016

� codul va abroga: a) O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; b) O.U.G. nr. 
29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată; c) H.G. nr. 1.050/2004 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală; d) 
H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale 
anticipate şi a acordului de preţ în avans; e) art. 1
măsuri pentru asigurarea trans
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; f) H.G. nr. 248/2

Noul Cod de proce

În 
216/2015 
diplomatic 

Principalele prevederi 

� membrii cu o vechime de cel puţin 15 ani în
execuţie specifice se pot pensiona la cerere şi pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani 
de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut 
lunar corespunzător încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală, la care 
se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia 
centrală a MAE înainte de data pensionării

� în cazul decesului titularului, soţul 
la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaş, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de 
serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, 
după caz. 

Membrii Corpului diplomatic vor beneficia de pensie de serviciu

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

În Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicată
207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

codul reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind 
administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de 

dministrează, cu excepţia cazului când prin lege se prevede altfel;

în măsura în care prin lege specială nu se prevede altfel, codul se aplică şi pentru:
administrarea drepturilor vamale; b) administrarea redevenţelor miniere, a redeven

şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte con
de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor 

alte creanţe bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creanţelor fiscale.

drepturile vamale şi redevenţele sunt asimilate creanţelor fiscale. 

formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea cre
ţelor fiscale de către organul fiscal central, precum şi orice norme sau instruc
necesare aplicării unitare a prezentului cod se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.

codul intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016;  

codul va abroga: a) O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; b) O.U.G. nr. 
lementarea acordării eşalonărilor la plată; c) H.G. nr. 1.050/2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală; d) 
H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale 

acordului de preţ în avans; e) art. 1-5 din Legea nr. 161/2003 privind unele 
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; f) H.G. nr. 248/2

Noul Cod de procedură fiscală a fost publicat 

În Monitorul Oficial nr. 546 din 22 iulie 2015 a fost publicată
216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului 
diplomatic și consular al României. 

membrii cu o vechime de cel puţin 15 ani în MAE, precum şi personalul încadrat pe funcţii de 
execuţie specifice se pot pensiona la cerere şi pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani 
de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut 

zător încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală, la care 
se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia 
centrală a MAE înainte de data pensionării; 
în cazul decesului titularului, soţul supravieţuitor şi copiii minori, precum şi copiii majori până 
la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaş, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de 

flată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, 

Membrii Corpului diplomatic vor beneficia de pensie de serviciu

n prezent sunt disponibile integral  

 

Monitorul Oficial nr. 547 din 23 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 

codul reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor din raporturile juridice fiscale privind 
administrarea creanţelor fiscale datorate bugetului general consolidat, indiferent de 

dministrează, cu excepţia cazului când prin lege se prevede altfel; 

în măsura în care prin lege specială nu se prevede altfel, codul se aplică şi pentru: 
administrarea redevenţelor miniere, a redevenţelor 

şi a redevenţelor rezultate din contracte de concesiune, arendă şi alte contracte 
de exploatare eficientă a terenurilor cu destinaţie agricolă, încheiate de Agenţia Domeniilor 

elor fiscale.  

formularele necesare şi instrucţiunile de utilizare a acestora privind administrarea crean-
ţelor fiscale de către organul fiscal central, precum şi orice norme sau instrucţiuni 
necesare aplicării unitare a prezentului cod se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

codul va abroga: a) O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; b) O.U.G. nr. 
lementarea acordării eşalonărilor la plată; c) H.G. nr. 1.050/2004 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală; d) 
H.G. nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluţiei fiscale individuale 

5 din Legea nr. 161/2003 privind unele 
parenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor 

publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; f) H.G. nr. 248/2011. 

 

Monitorul Oficial nr. 546 din 22 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului 

MAE, precum şi personalul încadrat pe funcţii de 
execuţie specifice se pot pensiona la cerere şi pot beneficia la împlinirea vârstei de 60 de ani 
de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentând salariul de bază brut 

zător încadrării în funcţia de execuţie deţinută în administraţia centrală, la care 
se adaugă indemnizaţiile şi sporurile avute în ultima lună de activitate în administraţia 

supravieţuitor şi copiii minori, precum şi copiii majori până 
la terminarea studiilor, dar nu mai mult de 26 de ani, beneficiază de pensie de urmaş, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, calculată din pensia de 

flată în plată sau la care ar fi avut dreptul susţinătorul la data decesului, actualizată, 

Membrii Corpului diplomatic vor beneficia de pensie de serviciu 
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În Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicată O.G. nr. 
17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi 
modificarea şi completarea unor acte normative. 

Principalele prevederi 

� ANAF este desemnată ca autoritatea competentă din România pentru efectuarea schimbului 
de informaţii în scopuri fiscale cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument 
juridic de drept internaţional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene; 

� se introduce un nou articol: prin obligaţii fiscale restante se înţelege:  

a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;  

b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, 
chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2).  

� Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:  

a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit 
legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a 
înlesnirii;  

b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este 
suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare 
judiciară aprobat în condiţiile legii. Nu se consideră că un contribuabil înregistrează 
obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise în certificatul de 
atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de 
rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens. 

� se introduce o scutire de la plata taxelor extrajudiciare de timbru: prin derogare de la 
prevederile pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, 
contribuabilii care solicită eliberarea de certificate, adeverinţe sau alte documente ANAF sunt 
scutiţi de plata taxelor extrajudiciare de timbru; 

� ordonanţa mai conţine dispoziţii privind: suspendarea executării silite în cazul depunerii unei 
scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie; somaţia; tipurile de garanţii și modalitatea 
de valorificare a acestora; compensarea; 

� ordonanţa mai modifică și următoarele acte:  

• O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale;  

• O.U.G. nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria 
statului;  

• O.U.G. nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze 
cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene. 

Codul de procedură fiscală a fost modificat 
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În Monitorul Oficial nr. 539 din 20 iulie 2015 a fost publicată
202/2015 
pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Principalele prevederi 

� nu poate dobândi calitatea d

de aviz de înscriere în AEGRM persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) 

care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează: a) operatorul 

şi/sau agentul acestuia; b) societatea la care operatorul şi/sau agentul acestuia deţin(e) 

participaţii ori care este controlată, indirect, de operatorul şi/sau agentul acestuia; c) asociaţia 

sau fundaţia constituită de operatorul/agentul acestuia. 

� Înţelegerile dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în AEGRM 

sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise

Modificări privind Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

În Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicată
209/2015 

Principalele prevederi 

� se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii 

aferente acestora, ca urmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate 

dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data 

intrării în vigoare a legii; 

� se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţii

urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi 

detaşării de către angajaţii care şi

perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015

� se anulează diferenţele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate 

intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente ca urmare a depăşirii plafonului şi 

neînregistrării ca plătitor de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi 

neachitate până la data intrării în vigoare a legii;

� se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii 

aferente acestora, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru 

perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în 

prezentei legi şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii;

� anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin 

emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contri

Legea amnistiei fiscale a fost publicată

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

Monitorul Oficial nr. 539 din 20 iulie 2015 a fost publicată
202/2015 pentru completarea O.G. nr. 89/2000 privind unele măsuri 
pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare. 

nu poate dobândi calitatea de operator/agent şi nu poate efectua înregistrarea formularelor 

de aviz de înscriere în AEGRM persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) 

care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează: a) operatorul 

u agentul acestuia; b) societatea la care operatorul şi/sau agentul acestuia deţin(e) 

participaţii ori care este controlată, indirect, de operatorul şi/sau agentul acestuia; c) asociaţia 

sau fundaţia constituită de operatorul/agentul acestuia.  

e dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în AEGRM 

sunt considerate practici anticoncurenţiale şi sunt interzise.  

Modificări privind Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicată
209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale. 

se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii 

rmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate 

dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data 

se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, ca 

urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi 

detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente 

perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii;

se anulează diferenţele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate 

intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente ca urmare a depăşirii plafonului şi 

rării ca plătitor de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi 

neachitate până la data intrării în vigoare a legii; 

se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii 

tă de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru 

perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în 

prezentei legi şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii; 

anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin 

emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului

Legea amnistiei fiscale a fost publicată 

n prezent sunt disponibile integral  

 

Monitorul Oficial nr. 539 din 20 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
nr. 89/2000 privind unele măsuri 

pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva 

e operator/agent şi nu poate efectua înregistrarea formularelor 

de aviz de înscriere în AEGRM persoana care este parte în contractul/operaţiunile asimilat(e) 

care stă/stau la baza înscrierii sau în avizul de înscriere, după cum urmează: a) operatorul 

u agentul acestuia; b) societatea la care operatorul şi/sau agentul acestuia deţin(e) 

participaţii ori care este controlată, indirect, de operatorul şi/sau agentul acestuia; c) asociaţia 

e dintre operatori sau agenţi privind înregistrarea exclusivă şi reciprocă în AEGRM 

Modificări privind Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare 

Monitorul Oficial nr. 540 din 20 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 

se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii 

rmare a reconsiderării/reîncadrării unei activităţi ca activitate 

dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data 

le fiscale accesorii, ca 

urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi 

au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente 

şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii; 

se anulează diferenţele de TVA aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate 

intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente ca urmare a depăşirii plafonului şi 

rării ca plătitor de TVA, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi 

se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii 

tă de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru 

perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a 

anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin 

buabilului. 
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În 
576/2015 
prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare 
libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

Principalele prevederi 

� pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă părintele sau reprezentantul legal al copilului 
depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic;

� la cerere se ataşează o copie a documentului din care să rezulte ca
de reprezentant legal al copilului, după caz, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că în 
anul respectiv celălalt părinte nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita;

� după efectuarea controlului medic
familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical; medicul de familie al 
copilului eliberează o adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical; dacă ziua 
liberă a fost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o
preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o

� ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a
de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 
eliberării acesteia. 

Normele Legii privind acordarea unei zile libere pentru îngrijirea 

În 
210/2015 
şi drepturile conexe

Principalele prevederi 

� este considerată operă orfană acea operă sau fonogramă în cazul î
drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul 
sau mai mulţi dintre titulari sunt identificaţi, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării şi 
înregistrării unei căutări diligente a

� statutul de operă orfană se aplică: a) operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau 
alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor 
accesibile publicului, precu
cinematografic sau sonor; b) operelor cinematografice, audiovizuale şi fonogramelor aflate 
în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile 
publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic 
sau sonor; c) operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de 
organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclus
şi aflate în arhivele acestora; d) operelor şi fonogramelor prevăzute mai sus care nu au fost 
niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziţia publicului cu 
consimţământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil 
că titularii drepturilor de autor nu s
sunt integrate sau încorporate în operele ori fonogramele prevăzute mai sus sau care 
constituie parte integrantă a

Regimul operelor orfane a fost stabilit

este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din Rom

 

În Monitorul Oficial nr. 542 din 21 iulie 2015 a fost publicată
576/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicar
prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare 
libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului. 

 

pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă părintele sau reprezentantul legal al copilului 
depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic;
la cerere se ataşează o copie a documentului din care să rezulte calitatea de părinte, respectiv 
de reprezentant legal al copilului, după caz, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că în 
anul respectiv celălalt părinte nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita;
după efectuarea controlului medical, părintele are obligaţia de a prezenta medicului de 
familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical; medicul de familie al 

adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical; dacă ziua 
ost acordată în cursul anului şcolar, iar copilul frecventează o formă de învăţământ 

preuniversitar, medicul de familie va elibera şi o scutire medicală pentru copil.
ziua lucrătoare liberă acordată se justifică prin depunerea la angajator a adeverinţei el
de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

Normele Legii privind acordarea unei zile libere pentru îngrijirea 
sănătăţii copilului aprobate 

În Monitorul Oficial nr. 550 din 24 iulie 2015 a fost publicată
210/2015 pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe. 

 

este considerată operă orfană acea operă sau fonogramă în cazul în care niciun titular al 
drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul 
sau mai mulţi dintre titulari sunt identificaţi, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării şi 
înregistrării unei căutări diligente a titularilor drepturilor de autor; 

statutul de operă orfană se aplică: a) operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau 
alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor 
accesibile publicului, precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului 
cinematografic sau sonor; b) operelor cinematografice, audiovizuale şi fonogramelor aflate 
în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile 

precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic 
sau sonor; c) operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de 
organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclus
şi aflate în arhivele acestora; d) operelor şi fonogramelor prevăzute mai sus care nu au fost 
niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziţia publicului cu 
consimţământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil 
că titularii drepturilor de autor nu s-ar opune; e) operelor şi altor obiecte protejate care 
sunt integrate sau încorporate în operele ori fonogramele prevăzute mai sus sau care 
constituie parte integrantă a operelor sau fonogramelor respective. 

Regimul operelor orfane a fost stabilit 

a presei juridice din România. 
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Monitorul Oficial nr. 542 din 21 iulie 2015 a fost publicată H.G. nr. 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare 

pentru a beneficia de ziua lucrătoare liberă părintele sau reprezentantul legal al copilului 
depune cererea la angajator cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic; 

litatea de părinte, respectiv 
de reprezentant legal al copilului, după caz, precum şi o declaraţie pe propria răspundere că în 
anul respectiv celălalt părinte nu a solicitat ziua lucrătoare liberă şi nici nu o va solicita; 

prezenta medicului de 
familie al copilului documentele ce conţin rezultatul controlului medical; medicul de familie al 

adeverinţă, din care rezultă efectuarea controlului medical; dacă ziua 
formă de învăţământ 

scutire medicală pentru copil. 
adeverinţei eliberate 

de către medicul de familie fără perceperea de taxe, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

Normele Legii privind acordarea unei zile libere pentru îngrijirea 

Monitorul Oficial nr. 550 din 24 iulie 2015 a fost publicată Legea nr. 
pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor 

n care niciun titular al 
drepturilor de autor asupra operei sau fonogramei nu este identificat sau, chiar dacă unul 
sau mai mulţi dintre titulari sunt identificaţi, niciunul nu este localizat, în pofida efectuării şi 

statutul de operă orfană se aplică: a) operelor sub formă de cărţi, jurnale, ziare, reviste sau 
alte scrieri care se găsesc în colecţiile bibliotecilor, instituţiilor de învăţământ sau muzeelor 

m şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului 
cinematografic sau sonor; b) operelor cinematografice, audiovizuale şi fonogramelor aflate 
în colecţiile bibliotecilor, ale instituţiilor de învăţământ sau ale muzeelor accesibile 

precum şi în colecţiile arhivelor sau ale instituţiilor patrimoniului cinematografic 
sau sonor; c) operelor cinematografice şi audiovizuale şi fonogramelor produse de 
organismele publice de radiodifuziune şi de televiziune până la 31 decembrie 2002 inclusiv 
şi aflate în arhivele acestora; d) operelor şi fonogramelor prevăzute mai sus care nu au fost 
niciodată publicate sau difuzate, dar care au fost puse la dispoziţia publicului cu 
consimţământul titularilor drepturilor de autor, numai dacă este rezonabil să se presupună 

ar opune; e) operelor şi altor obiecte protejate care 
sunt integrate sau încorporate în operele ori fonogramele prevăzute mai sus sau care 
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În Monitorul Oficial nr. 539 din 20 iulie 2015 a fost publicată Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 485 din 23 iunie 2015 referitoare la excepţia 
de neconstituţionalitate a unor dispoziţii din Codul de procedură civilă. 

 

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi 
constată că dispoziţiile art. 13 alin. (2) teza a doua, ale art. 84 alin. (2), precum şi ale art. 486 

alin. (3) din Codul de procedură civilă, cu referire la menţiunile care decurg din obligativitatea 

formulării şi susţinerii cererii de recurs de către persoanele juridice prin avocat sau consilier 

juridic, sunt neconstituţionale. 

Obligativitatea formulării recursului de persoanele juridice prin avocat 
sau consilier este neconstituţională 

1. În Monitorul Oficial nr. 538 din 20 iulie 2015 a fost publicată DCC nr. 
423 din 9 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor art. 488

4
 alin. (5) din Codul de procedură penală şi ale art. 

105 din Legea nr. 255/2013. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis parţial excepţia de neconstituţionalitate și 
constată că soluţia legislativă din art. 488

4
 alin. (5) din Codul de procedură penală potrivit căreia 

contestaţia privind durata procesului penal se soluţionează „fără participarea părţilor și a 

procurorului” este neconstituţională, respingând excepţia privind neconstituţionalitatea art. 105 

din Legea nr. 255/2013.  

Opinie separată: în dezacord cu soluţia adoptată cu majoritate de voturi, 2 judecători au 
considerat că excepţia de neconstituţionalitate trebuia respinsă în totalitate. 

 

2. În Monitorul Oficial nr. 539 din 20 iulie 2015 a fost publicată Decizia Curţii Constituţionale nr. 506 din 
30 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 459 alin. (2) din Codul de 
procedură penală. 
 

În urma deliberărilor, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate și constată 
că soluţia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează 

de către instanţă „fără citarea părţilor” este neconstituţională. 

NCPP: Noi dispoziţii au fost declarate neconstituţionale 
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Jurisprudenţă europeană 

Jurisprudenţă europeană 
 

 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza  C-184/14 A/B 

Instanţa chemată să se pronunţe cu privire la răspunderea părintească este de asemenea 
competentă pentru a se pronunţa cu privire la pensia alimentară datorată de unul dintre părinţi 
faţă de copiii săi minori. Același lucru este valabil chiar dacă divorţul sau separarea de drept este 
soluţionată de o instanţă din alt stat membru. 
 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-170/13 Huawei Technologies 

Introducerea unei acţiuni în încetare de către titularul unui brevet esenţial pentru un standard 
aflat în poziţie dominantă împotriva pretinsului autor al unei contrafaceri poate constitui, în 
anumite condiţii, abuz de poziţie dominantă. În special, în măsura în care s-a angajat în prealabil 
să acorde terţilor licenţă în condiţii echitabile, rezonabile și nediscriminatorii, titularul brevetului 
trebuie ca, înainte de introducerea unei asemenea acţiuni prin care se urmărește încetarea 
atingerii aduse brevetului său ori retragerea produselor pentru fabricarea cărora a fost utilizat 
acest brevet, să transmită o ofertă de licenţă concretă pretinsului autor al contrafacerii. 
 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-222/14 Maïstrellis 

Interzicând funcţionarilor de sex masculin ale căror soţii nu sunt încadrate în muncă să își ia 
concediu pentru creșterea copilului, legislaţia elenă este contrară dreptului Uniunii. Concediul 
pentru creșterea copilului este un drept individual care nu poate depinde de situaţia 
soţului/soţiei. 
 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza C-255/14 Chmielewski 

Prin impunerea unei amenzi al cărei cuantum echivalează cu 60 % din suma în numerar 
nedeclarată la trecerea unei frontiere externe a UE, legislaţia maghiară încalcă dreptul Uniunii. 
Cuantumul acestei amenzi nu este proporţional cu gravitatea încălcării, aceasta din urmă 
constând în încălcarea obligaţiei de declarare a unei sume de 10 000 de euro sau mai mari aflate 
asupra autorului încălcării. 
 

� Hotărârea Curţii de Justiţie în cauza cauza C-237/15 Lanigan 

Domeniu: justiţie și afaceri interne 
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Transparenţă decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
MFP propune un nou cadrul privind achiziţiile publice 
 

Ministerul Finanţelor Publice a publicat pe data de 22 iulie două proiecte 
de lege privind achiziţiile publice și privind remediile şi căile de atac în 
materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a contractelor 
de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional 
de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Conform proiectelor, scopul noii legi a achiziţiilor publice îl constituie: a) promovarea concurenţei 
între operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea între operatorii 
economici; c) asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică; d) asigurarea 
cadrului legal pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică şi acordurilor-cadru şi organizarea 
concursurilor de soluţii de către autorităţile contractante. 
 
Legea, în cazul adoptării, ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 și să abroge O.U.G. 
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de 
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii și orice alte prevederi contrare. 
 
Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică 
reglementează căile de atac și procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-
jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică și a 
contractelor de concesiune printr-una din procedurile reglementate de legislaţia în materie, 
precum şi organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.  
 
Scopul principal al legii îl constituie asigurarea, la nivel naţional, a unor mecanisme şi proceduri 
efective, rapide şi eficiente de sesizare şi remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea 
dispoziţiilor legale privind atribuirea contractelor de achiziţie publică sau de concesiune. 
 

� Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice pot fi 

trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, în 10 zile de la publicare. 

 

MAI a publicat pe data de 20 iulie un proiect de hotărâre pentru modifi-
carea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
122/2006 privind azilul în România, aprobate prin H.G. nr. 1251/2006. 

Principalele prevederi 

� reglementarea posibilităţii de informare a solicitanţilor de protecţie internaţională, în 
anumite situaţii, cu privire la aspectele relevante situaţiei lor, inclusiv pe cale orală, cu 
ocazia interviului preliminar; 

� solicitantul are dreptul de a propune probe pe cheltuiala proprie, corelativ cu obligaţia 
funcţionarului responsabil de caz de a se pronunţa asupra relevanţei acestora; 

� sunt stabilite condiţiile în care solicitanţii de azil cu nevoi speciale sau vulnerabili îşi pot 
exercita dreptul la beneficiile sociale prevăzute de Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale; 

� sunt reglementate aspecte legate de dreptul solicitanţilor de azil de acces la serviciile de 
mediere şi serviciile de informare şi consiliere profesională acordate, de agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă. 

Noi dispoziţii privind azilul 
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Decrete semnate 
 

 

  

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 86/2011 pentru modificarea şi completarea 
Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile 
conexe; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 20 din Legea audiovizualului nr. 504/2002; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din 
uz; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind Fondul de Garantare a Asiguraţilor; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul 
funcţionarului public parlamentar; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi 
consular al României; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei privind munca în domeniul maritim (MLC 
2006); 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 36 din O.U.G. nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind economia socială; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 31/2002 privind 
interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului 
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 6/2014 pentru modificarea şi completarea art. 
10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind pensiile militare de stat; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare nr. 241/2006; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind anularea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
anumite categorii de persoane fizice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 49 din Statutul personalului aeronautic din 
aviaţia militară a României, aprobat prin Legea nr. 35/1990. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind Codul de procedură fiscală; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligaţii fiscale; 

• Decret privind înfiinţarea Consulatului României la Solotvino, Ucraina; 
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Doar în Magazinul online 

  

Evaziunea fiscal

Răspunsuri la peste 100

 

Vă dorim lectură plăcută 

Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral 

i consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

nul online BECKSHOP >>>>>> 

Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice. Edi

Răspunsuri la peste 100 de întrebări privind fenomenul
evaziunii fiscale 

Despre lucrare  

Originalitatea abordării nu rezidă doar în 
ideile expuse, ci şi în modul de analiză, 
care îmbină partea de contabilitate cu 

partea juridică. 
 
Puncte forte 

• numeroase exemple şi cazuri 
practice 

• decizii pronunţate recent de I.C.C.J. 
în materia evaziunii fiscale 
preliminare pentru dezlegarea unor 
probleme de drept sau recurs în 
interesul legii) 

• ample referinţe bibliografice
• index alfabetic cu indicarea 

noţiunilor esenţiale 
• tabele sintetice pentru 

exemplificarea situaţiilor expuse
 

 

 

Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice. Ediţia 3

Neculai Cârlescu 

 
Editura C.H. Beck, 2015 
 

 

n prezent sunt disponibile integral  

 

i exemple practice. Ediţia 3 

de întrebări privind fenomenul 

Originalitatea abordării nu rezidă doar în 
n modul de analiză, 

îmbină partea de contabilitate cu 

numeroase exemple şi cazuri 

decizii pronunţate recent de I.C.C.J. 
în materia evaziunii fiscale (hotărâri 
preliminare pentru dezlegarea unor 

sau recurs în 

ample referinţe bibliografice 
index alfabetic cu indicarea 

 
tabele sintetice pentru 
exemplificarea situaţiilor expuse 

și exemple practice. Ediţia 3 
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Tutoriale Legalis® 

Dacă acest tutorial nu a rezolvat problema cu care va confruntați, contactați 

Suportul Legalis® la numărul de telefon 021/410.08.01 sau prin email 

la adresa legalis@beck.ro 

Acces direct cu ajutorul liniei simplificate de căutare 

Cea mai rapidă modalitate de a găsi un monitor bis este de a introduce în linia simplificată de căutare (OLS) 

datele de identificare.  

Spre exemplu (așa cum se poate observa în imaginea de mai sus), Monitorul Oficial, Partea I, bis nr. 

245/2015 poate fi găsit rapid scriind în OLS – mo 245 bis/2015 . 

Atenţie!  Este important ca între numărul monitorului și particula bis să se lase un spaţiu, iar între 

semnul / și an să nu se lase spaţiu.  

Masca avansată de căutare pentru Monitorul Oficial în Legalis®  

Pentru a vedea nu doar un monitor partea bis, ci mai multe sau chiar pe toate, puteţi folosi masca avansată 

de căutare pentru Monitorul Oficial.  

Selectorul “bis” cu cele două opţiuni: da/nu, vă ajută să alegeţi tipul de monitor căutat. Dacă nu aţi ales 

niciuna dintre opţiuni, Legalis® va afișa automat ambele tipuri de Monitor Oficial – Partea I și Partea I bis. 

Folosiţi celelalte câmpuri: număr / an / lună pentru a restrânge sau extinde căutarea. rea, Legalis® va afișa 

rezultate din toate secţiunile relevante.  

Atenţie! Atunci când masca avansată de căutare este deschisă, textul introdus în linia simplificată de 

căutare va fi ignorat. 

Căutarea Monitorului Oficial, partea I, bis în Legalis®  

De multe ori, acte importante sunt publicate integral doar în Monitorul Oficial, Partea I, bis. În tutorialul 
de astăzi, descriem cum puteţi identifica monitoarele bis în Legalis®.  
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