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Normele Legii pensiei de serviciu a Corpului diplomatic publicate 

 

În Monitorul Oficial nr. 925 din 14 decembrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 954/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor 
Corpului diplomatic și consular al României. 

 Principalele prevederi 

Categoriile de persoane prevăzute de Lege care beneficiază de pensie de serviciu sunt: 

A. Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 15 ani în 
Ministerul Afacerilor Externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani, și anume: a) ministrul 
afacerilor externe; b) secretarii de stat și subsecretarii de stat din Ministerul Afacerilor Externe; 
c) secretarul general și secretarul general adjunct din Ministerul Afacerilor Externe; d) 
ambasador; e) ministru plenipotențiar; f) ministru consilier; g) consilier diplomatic, consul 
general; h) secretar I, consul; i) secretar II, viceconsul; j) secretar III; k) atașat, agent consular. 

B. Personalul încadrat în funcții de execuție specifice din administrația centrală a Ministerului 
Afacerilor Externe cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe, care au 
împlinit vârsta de 60 de ani, și anume: a) consilier relații, interpret relații I, consilier cabinet I; b) 
consilier relații, interpret relații II, consilier cabinet II; c) consilier relații, interpret relații III, 
consilier cabinet III; d) referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic 
I, referent cabinet; e) referent relații, referent comunicații, referent protecție, curier diplomatic 
II; cancelarist relații I; cancelarist relații II; h) curier relații I; i) curier relații II. 

C. Persoanele prevăzute la lit. A și B, numite prin decrete prezidențiale ambasadori ai României 
în alte state sau pe lângă organizații internaționale, cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul 
Afacerilor Externe, care au împlinit vârsta de 60 de ani. 

D. Persoanele prevăzute la lit. C pensionate anterior datei de 21 august 2015, care beneficiază 
de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani și au 
o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe. 

E. Persoanele prevăzute la lit. A și B care la data pensionării au o altă ocupație, care au împlinit 
vârsta de 60 de ani, cu o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe. 

F. Persoanele prevăzute la lit. A și B pensionate anterior datei de 21 august 2015, care 
beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, au împlinit vârsta de 60 de ani 
și au o vechime de cel puțin 15 ani în Ministerul Afacerilor Externe. 

G. Membrii Corpului diplomatic și consular al României cu o vechime de cel puțin 15 ani în 
Departamentul de Comerț Exterior, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente cu grade 
diplomatice sau consulare, la ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din 
străinătate, care au împlinit vârsta de 60 de ani, având următoarele funcții de încadrare: a) 
ministru plenipotențiar; b) ministru consilier; c) consilier diplomatic/consilier economic; d) 
secretar I, secretar economic I; e) secretar II, secretar economic II; f) secretar III, secretar 
economic III; g) atașat; h) consilier/expert clasa I grad profesional superior, principal, asistent; i) 
economist/inginer principal; j) consilier I, consilier II, consilier IA, consilier A/I/1, consilier A/I/2, 
consilier A/I/3; k) economist, inginer, consilier juridic, inspector general. 

H. Persoanele prevăzute la lit. G pensionate din Departamentul de Comerț Exterior anterior 
datei de 21 august 2015, care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public de pensii, 
au împlinit vârsta de 60 de ani și au o vechime de cel puțin 15 ani în Departamentul de Comerț 
Exterior, din care cel puțin 4 ani în misiuni permanente, cu grade diplomatice sau consulare, la 
ambasadele, consulatele și alte reprezentanțe ale României din străinătate. 
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  Noi modele de formulare emise de ANAF 

 
În Monitorul Oficial nr. 924 din 14 decembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 2727/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului unor 
formulare de declarații informative, iar în Monitorul Oficial nr. 938 din 
18 decembrie 2015 a fost publicat Ordinul nr. 3655/2015 pentru 
aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 
gestionare a formularului 600. 

 Se înlocuiesc sau se modifică: 

 Declarație informativă privind veniturile de natură salarială sau asimilate salariilor, inclusiv 
remunerațiile administratorilor și ale altor persoane asimilate acestora, rezidenți ai altor 
state membre ale Uniunii Europene, realizate în România; 

 Declarație informativă privind produsele de asigurări de viață contractate de rezidenți ai 
altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul României; 

 formularul 600 „Declaraţie privind îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria 
persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii” 

 alături de modelul declarațiilor au fost publicate și instrucțiunile de completare. 
 

 

Noi instrucțiuni de corectarea erorilor materiale din deconturile TVA 

În Monitorul Oficial nr. 926 din 15 decembrie 2015 a fost publicat 
Ordinul nr. 3604/2015 pentru aprobarea Instrucțiunilor de corectare a 
erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată. 

Principalele prevederi 

 se aprobă Instrucțiunile de corectare a erorilor materiale din deconturile de TVA și modelul 
și conținutul formularului „Decizie privind respingerea solicitării de corectare a erorilor 
materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată”; 

 prevederile ordinului nu se aplică pentru corectarea erorilor de înregistrare TVA în 
evidențele persoanelor impozabile, caz în care se aplică prevederile Codului fiscal referitoare 
la corectarea de către contribuabili a deconturilor de taxă pe valoarea adăugată. 

  

Noi prevederi privind sistemul unitar de pensii publice 

În Monitorul Oficial nr. 937 din 18 decembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 325/2015 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice. 

Principalele prevederi 

 periodic, din 5 în 5 ani, locurile de muncă în condiţii speciale de muncă prevăzute la alin. (1) 
lit. e) sunt supuse procedurii de reevaluare a încadrării în condiţii speciale, stabilită prin 
hotărâre a Guvernului; 

 începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, angajatorii care, în urma procedurii de 
reevaluare, nu au mai obţinut avizul de încadrare în condiţii speciale de muncă datorează 
contribuţia de asigurări sociale în cota prevăzută de lege pentru condiţii normale de muncă, 
aceştia nemaiavând temei legal pentru încadrarea persoanelor în condiţii speciale de muncă. 
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  UNNPR a adoptat un nou Statut și Cod deontologic 

În Monitorul Oficial nr. 930 din 16 decembrie 2015 au fost publicate 
Hotărârea nr. 4/2015 pentru aprobarea completării Statutului UNNPR și 
Hotărârea nr. 9/2015 pentru aprobarea Codului deontologic al notarilor 
publici din România. 

 
Principalele prevederi 

 camera va alege, pe lângă membrii Colegiului director, un număr de 5 supleanți ai 
acestora; 

 în situația în care președintele, vicepreședintele și/sau unii membri ai Colegiului director 
sunt în imposibilitatea exercitării funcției, fie ca urmare a demisiei din funcție, fie din alte 
motive, fapt care atrage imposibilitatea funcționării Colegiului director, aceștia au 
obligația de a informa de îndată Consiliul Uniunii și, în calitate de interimari în funcțiile 
respective, au obligația de a asigura funcționarea Colegiului director până la Adunarea 
generală extraordinară de alegeri; 

 demisia din oricare dintre funcțiile alese în cadrul Camerei Notarilor Publici, dată în scris și 
înregistrată la Camera respectivă, este irevocabilă din momentul înregistrării ei; 

 în cazul în care, fie ca urmare a demisiei din funcție, fie din alte motive, președintele, 
vicepreședintele și unii sau toți membrii Colegiului director sunt în imposibilitatea 
exercitării funcției, fapt care atrage imposibilitatea funcționării Colegiului, și aceștia nu pot 
asigura interimatul și implicit funcționarea Colegiului, Consiliul Uniunii va desemna în locul 
acestora alți notari publici din cadrul Camerei respective, dintre membrii supleanți aleși de 
Cameră și, în completare, și alți notari din Cameră sau dintre membrii Consiliului, care să 
asigure funcționarea interimară a Colegiului director până la alegerea noilor membri de 
către Adunarea generală extraordinară de alegeri. 

 Consiliul Uniunii va desemna, astfel, inclusiv un președinte și un vicepreședinte interimar, 
dacă printre membrii Colegiului director aflați în imposibilitatea exercitării funcției se află 
și aceștia. Președintele interimar, care va fi și ordonator de credite, își va desfășura 
activitatea până la Adunarea generală de alegeri; 

 președintele, vicepreședintele și/sau membrii interimari ai Colegiului director își vor 
desfășura activitatea în această calitate până la ședința Adunării generale extraordinare 
de alegeri, ședință ce va fi convocată de Consiliul Uniunii în maximum 30 de zile de la data 
începerii interimatului.  

 În hotărârea Consiliul Uniunii de convocare a Adunării generale se va preciza, pe lângă 
data și locul unde se va desfășura ședința, ordinea de zi, funcțiile pentru care se pot 
depune candidaturile și data până la care acestea pot fi depuse, nominalizarea 
persoanelor care vor conduce lucrările ședinței, precum și alte aspecte apreciate de 
Consiliul Uniunii ca fiind oportun de discutat.  

 Adunarea generală extraordinară va fi condusă de membrii Biroului executiv al Consiliului 
Uniunii, de un reprezentant al acestuia sau de către membri ai Consiliului Uniunii; 

 Codul deontologic al notarilor publici din România stabilește principiile de bază ale eticii 
profesionale a notarilor, standardele de conduită morală și etică după care notarii se vor 
ghida în relațiile cu autoritățile de stat, cu persoanele fizice și juridice, cu ceilalți colegi, cu 
Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, Camerele Notarilor Publici, precum și 
cu entitățile acestora. 
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  Regimul armelor şi al muniţiilor a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 928 din 15 decembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 319/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor. 

 Principalele prevederi 

 deținătorii de arme letale și neletale supuse autorizării sunt obligați să se supună exame-
nului psihologic și/sau medical, la solicitarea expresă a structurilor de poliție competente, 
în situația în care acestea constată motivat că există indicii comportamentale temeinice 
care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea 
menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții 
letale sau neletale supuse autorizării; deținătorii de arme letale și neletale supuse 
autorizării sunt obligați să se supună examenului psihologic și/sau medical, la recoman-
darea expresă a medicului și/sau a psihologului, adresată autorității competente, în 
situația în care în urma examenelor sau intervențiilor medicale/psihologice curente 
constată indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării 
psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, 
a purta și a folosi arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării; 

 Sportivii de tir categoria I, membrii loturilor naționale sau olimpice, antrenorii și instruc-
torii în poligonul de tragere pot procura pe perioada cât sunt în activitate numai arme de 
tir, cu excepția situației în care aceștia și-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; 

 colecționarii de arme pot procura numai arme de colecție, fără muniția aferentă, 
proiectate după anul 1945, în condițiile stabilite în normele metodologice de aplicare; 

 permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării 
sau, după caz, de la data ultimei prelungiri, exceptând perioada de suspendare. 

Legea urbanismului s-a modificat 

În Monitorul Oficial nr. 937 din 18 decembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 324/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul. 

Principalele prevederi 

 actualizarea Planului urbanistic general reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, 
a indicatorilor urbanistici propuşi şi a prevederilor planului iniţial prin aducerea acestora 
în acord cu legislaţia în vigoare, tendinţele de dezvoltare şi cerinţele de dezvoltare 
durabilă socioeconomice şi de mediu actuale, precum şi actualizarea listei de proiecte de 
investiţii necesare pentru implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de 
specialitate şi a analizei gradului de implementare a planurilor urbanistice în vigoare şi a 
impactului acestora la nivelul localităţii, dacă este cazul; 

 Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care detaliază cel 
puţin: a) modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea 
arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate; b) retragerile faţă de limitele 
laterale şi posterioare ale parcelei; c) procentul de ocupare a terenului şi modul de 
ocupare a terenului; d) accesele auto şi pietonale; e) conformarea arhitectural-
volumetrică; f) conformarea spaţiilor publice. 
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NCPP: Noi dispoziții au fost declarate neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 927 din 15 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 740 din 3 noiembrie 2015 referitoare 
la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222 alin. (10) din 
Codul de procedură penală. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată 
de către judecătorul de drepturi și libertăți, din oficiu, în dosarele nr. 8.016/63/2014/a38 și nr. 
8.016/63/2014/a39 ale Tribunalului Dolj - Secția penală și pentru cauze cu minori și constată că 
dispozițiile art. 222 alin. (10) din Codul de procedură penală sunt neconstituționale. 

 

Unele prevederi din Legea nr. 72/2013 au fost declarate neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 937 din 18 decembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 745 din 3 noiembrie 2015 referitoare 
la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 
72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea 
obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte 
încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată 
de Volksbank România – S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 15.454/211/2014 al Judecătoriei Cluj-
Napoca – Secţia civilă şi constată că sintagma „cu excepţia prevederilor art. 15” cuprinsă în 
dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în 
executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între 
profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante este neconstituţională. 
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  Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic 

 Propunere legislativă privind exercitarea prin corespondenţă a dreptului de vot de către 
alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare 

 Propunere legislativă privind organizarea şi desfăşurarea votului prin corespondenţă al 
cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de 
pensii publice 

 

 

Procesul legislativ la Senat 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Proiect de lege privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii 

 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe, republicată 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 395/2005, privind 
suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul 
militar pe bază de voluntariat 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale 
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Media tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile în UE a fost stabilită 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 331 din 17 decembrie 2015 a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2015/2352 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din 
întreaga Uniune (Text cu relevanță pentru SEE). 
 

Media ponderată a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile în întreaga Uniune este stabilită 
la 0,0114 EUR pe minut. Regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se aplică de la 30 aprilie 2016. 
 

Noi prevederi privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 332 din 18 decembrie 2015 a fost publicată Directiva (UE) 2015/2376 de modificare 
a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal. 
 

Sunt cuprinse modificări privind: o serie de definiții (schimb automat, decizie fiscală anticipată cu 
aplicare transfrontalieră, acord prealabil privind prețul de transfer, tranzacție transfrontalieră), 
domeniul de aplicare și condițiile schimbului automat obligatoriu de informații privind deciziile fiscale 
anticipate cu aplicare transfrontalieră și acordurile prealabile privind prețul de transfer, statistici 
privind schimburile automate și confidențialitatea informațiilor. 
 

Durata de valabilitate a unor liste de rezervă a fost prelungită 
 

În Jurnalul Oficial nr. C 420 din 16 decembrie 2015 a fost publicată Decizia (2015/C 420/01). 
 

Durata de valabilitate a listelor de rezervă AD/1/12, PE/106/S, PE/124/S, AST/4/11, AST/5/11 se 
prelungește până la 31 decembrie 2016. Durata de valabilitate a listelor de rezervă PE/96/S, PE/110/S, 
PE/117/S, PE/118/S, PE/154/S nu se prelungește. 
 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 414 din 14 decembrie 2015 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Hotărârea Curții în cauza C-419/14 - WebMindLicenses kft/Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
Kiemelt Adó- és Vám Főigazgatóság 

Transferul know-how-ului care permite exploatarea site-ului erotic livejasmin.com din Ungaria în 
Madeira unde se aplică o cotă de TVA mai scăzută nu constituie, în sine, o practică abuzivă. În 
schimb, acest transfer constituie o practică abuzivă dacă obiectivul său este să disimuleze faptul 
că site-ul este exploatat în realitate din Ungaria. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

 

  
Normele Legii ANL propuse spre modificare 
 

MDRAP a publicat pe data de 2 decembrie un proiect de hotărâre privind 
modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea ANL, 
aprobate prin H.G. nr. 962/2001. 

Conform instrumentului de motivare, La data de 1 ianuarie 2016, prin intrarea în vigoare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 
În acest context, Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 44/2004, date în aplicarea Legii nr. 
571/2003, privitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe 
venit, contribuţiile sociale obligatorii, impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți, 
taxa pe valoarea adăugată, impozitele şi taxele locale, accize și alte taxe speciale, precum și la 
impozitul pe construcții, corespund reglementărilor în vigoare până la 31 decembrie 2015. 
 
Prezentele Norme metodologice sunt corelate cu actuala structură a Codului fiscal. În acest sens, 
Normele metodologice sunt alocate pe titlurile din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
urmărind necesitatea detalierii prevederilor legale și unde se impune prezentarea condițiilor și 
modalităților de aplicare a acestora, sunt create secțiuni/subsecțiuni corespunzătoare denumirilor 
marginale existente. 
 
Pentru asigurarea unei urmăriri mai ușoare a normelor metodologice, textul fiecărei 
secțiuni/subsecțiuni face trimitere la articolul de lege, iar acolo unde este necesar chiar la 
alineatele și literele prevăzute în cuprinsul articolelor de lege. 
 
În principiu, obiectivul principal al noilor norme metodologice este păstrarea prevederilor din 
normele metodologice în vigoare care corespund dispozițiilor din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, dar și actualizarea acestora în funcție de necesitățile economice, precum și, acolo unde este 
cazul, reformularea acestora și eventual introducerea unor noi reglementări menite care să asigure 
aplicarea mai simplă și mai coerentă a prevederilor din noul Cod fiscal. 
 
Proiectul de norme metodologice vizează în principal următoarele aspecte: 
 TITLUL I - Dispoziții generale  
 Titlul II - Impozitul pe profit  
 Titlul III - Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor 
 Titlul IV - Impozitul pe venit  
 Titlul V - Contribuții sociale obligatorii  
 Titlul VI - Impozitul pe veniturile nerezidenților 
 Titlul VII - TVA   
 Titlul VIII - Accize și alte taxe speciale  
 Titlul IX - Impozite și taxe locale  
 Titlul X - Impozitul pe construcții 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, până la data adoptării de către Guvern. 

Normele de aplicare a Noului Cod fiscal au fost puse în 
dezbatere  

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 18 decembrie un 
proiect de Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 



 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 

 

9 

MFP propune noi reglementări contabile 
 

Decrete semnate 

  

Conform instrumentului de motivare, aspecte reglementate de proiectul de ordin sunt:  
a) Operațiuni particulare: 1. Contabilizarea operațiunilor determinate de executarea contractelor 
de fiducie; 2. Contabilizarea operațiunilor de achiziție a titlurilor de stat; 
b) Alte completări ale reglementărilor contabile – se referă la aspecte precum: corelarea unor 
prevederi din reglementările contabile propriu-zise cu cele cuprinse în funcțiunea conturilor; 
stabilirea expresă a unor tratamente contabile (contabilizarea certificatelor verzi care anterior erau 
evidențiate ca fiind amânate; modul de evidențiere în contabilitate a rezervelor reprezentând 
facilități fiscale, atunci când societățile participante la reorganizare decid păstrarea acestora etc.); 
c) Introducerea unor prevederi exprese referitoare la structura situațiilor financiare anuale 
întocmite de entitățile care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul nr. 1802/2014; 
d) Introducerea unor prevederi referitoare la modalitatea de întocmire a situațiilor financiare 
anuale aferente exercițiului financiar al anului 2015  
e) Completarea prevederilor referitoare la persoanele care optează pentru un exercițiu financiar 
diferit de anul calendaristic, potrivit legii contabilității. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: publicinfo@mfinante.ro, până la data adoptării de către Guvern. 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 14 decembrie un 
proiect de ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări 
contabile. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 23 din Legea nr. 143/2000 privind 
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar 
de pensii publice; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 37/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 
domeniul străinilor; 

• Decret privind promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2016; 

• Decret privind promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în 
cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016. 

 

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a trimis Parlamentului, 
vineri, 18 decembrie, spre reexaminare, Legea privind darea în plată a 
unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

  

Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv 
și Codul pentru Arbitraj Sportiv 

 

Codul de Arbitraj Sportiv comentat şi adnotat 
pentru prima dată în România 

Despre lucrare  

Volumul reprezintă o premieră atât pentru comuni-
tatea academică, pentru practicienii domeniului, cât şi 
pentru orice persoană interesată de o disciplină 
devenită în ultimii 30 de ani deosebit de actuală. 

Publicarea acestei lucrări vine într-un moment prielnic 
din două puncte de vedere: pe de-o parte, literatura 
de specialitate în domeniu dreptului sportiv este mai 
degrabă săracă, aproape inexistentă, iar pe de altă 
parte, numărul litigiilor provenind din România 
soluţionate în ultimii ani de Tribunalul pentru Arbitraj 
Sportiv de la Lausanne este din ce în ce mai mare. 

Lucrarea a fost elaborată sub auspiciile Uniunii 
Juriştilor din România și reprezintă un pas important 
pe care îl face Uniunea pentru promovarea unui 
domeniu mai puţin cunoscut, dreptul internaţional al 
sportului, şi, în mod particular, pentru clarificarea unor 
proceduri mai puţin accesibile, procedurile 
Tribunalului pentru Arbitraj Sportiv de la Lausanne.  

  

 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Tribunalul pentru Arbitraj Sportiv și Codul pentru Arbitraj 
Sportiv 
Cristian Jura  
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/tribunalul_pentru_arbitraj_sportiv_si_codul_pentru_arbitraj_sportiv-p7052.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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NOUTĂŢILE LUNII DECEMBRIE ÎN LEGALIS 

Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole 
Ediția 2 

Republicarea Codului de procedură civilă, precum și nume-

roasele noutăți jurisprudențiale stau la baza acestei noi 

ediții a comentariului semnat de Ioan Leș, disponibil din 14 

decembrie, în Legalis, secțiunea Comentarii Online. 

Necesitatea unei noi ediţii a lucrării a reieşit din modificările 
legislative intervenite de la intrarea în vigoare a Codului şi 
până în prezent, dar mai ales din republicarea Codului de 
procedură civilă în aprilie 2015. 

Ediţia a doua a lucrării ţine cont nu numai de modificările 
legislative intervenite (sunt integrate modificările aduse prin 
Legea nr. 138/2014 ce vizează, îndeosebi, materia executării 
silite şi sunt destinate să contribuie la accelerarea proce-
durilor de executare silită), ci şi de consideraţiile doctrinare 
elaborate în baza noii legislaţii procesual-civile şi, mai ales, 
de deciziile jurisprudenţei, în acele domenii de reglementare 
în care judecătorii au fost chemaţi să aplice deja prevederile 
Codului de procedură civilă. 

 
 

 
Alege acest comentariu și pentru că: 

 textul Codului corespunde formei republicate în aprilie 2015, comentariile din prima ediție fiind 

revizuite şi actualizate 

 prezintă o analiză a instituţiilor introduse prin noul Cod de procedură civilă: sesizarea Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie pentru dezlegarea unor probleme de drept, contestaţia privind tergiversarea 

procesului, procedura de filtrare a recursurilor, procedura de soluţionare a cererilor de valoare 

redusă, procedura privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate 

 oferă conexiuni directe către actele normative, precum și către jurisprudența națională citată, 

conexiuni completate de tabele centralizatoare pentru deciziile relevante ale Curții Constituționale și 

cele ale Înaltei Curți de Casație și Justiție.  

 
 
  

Noutăți Legalis® 

Creează contul tău Legalis® pe www.legalis.ro  

pentru a putea evalua gratuit primele 5 articole ale lucrării 

„Noul Cod de procedură civilă. Comentariu pe articole. Ediția 2” 

http://www.legalis.ro/creeazacont/
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Produs al Editurii C.H. Beck 
Str. Sergent Nuțu Ion nr. 2 
Tel: 021.4100847 
Fax: 021.4100848 
redactie@beck.ro 

Cărțile bune creează dependență! 

Găsiți-ne pe Web: 
www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
 

 

Contact 
 
InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
 
Echipa 
 
Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
Editor  
 
Andreea Alexe 
Editor  
 
 
 

 
InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este realizată o 
selecție a noutăților legislative. 

 
Informațiile din acest material nu constituie asistență juridică în sensul 
Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier 
juridic și nici al Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat, completată de Statutul profesiei de avocat.  
 

 
 

http://www.beck.ro/
http://www.infolegal.ro/
http://www.legalis.ro/
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