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Noile Coduri fiscal și de procedură fiscală au fost modificate 

 

În Monitorul Oficial nr. 988 din 31 decembrie 2015 a fost publicată 
Legea nr. 358/2015 privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2015 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

 
Principalele prevederi 

O.U.G. nr. 50/2015 a fost modificată masiv, privind aspecte legate printre altele, de:  Fondul de 
garantare a asiguraților;  veniturile din pensii;  contribuțiile de asigurări sociale de sănătate;  
livrarea bunurilor; deplasarea în regim suspensiv de accize; deplasarea intracomunitară a 
produselor energetice în regim suspensiv de accize; efectuarea formalităților vamale de import 
aferente benzinelor și motorinelor; operatorii economici care doresc să distribuie și să 
comercializeze angro băuturi alcoolice, tutun prelucrat și produse energetice - benzine, motorine, 
petrol lampant, gaz petrolier lichefiat și biocombustibili; taxa pe clădiri; taxa pe teren. 

Noi dispoziții privind cazierul fiscal 

În Monitorul Oficial nr. 977 din 30 decembrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în 
cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare. 

Principalele prevederi 

 faptele sancționate de legile fiscale, contabile, vamale și de cele care privesc disciplina 
financiară pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabilului sunt 
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.G. nr. 31/2003 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 75/2001 privind organizarea și 
funcționarea cazierului fiscal (Monitorul Oficial nr. 92 din 14 februarie 2003), cu 
modificările și completările ulterioare, se abrogă. 

  

Noul salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată a fost stabilit 

În Monitorul Oficial nr. 987 din 31 decembrie 2015 a fost publicată H.G. 
nr. 1017/2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată. 

Principalele prevederi 

 începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată se 
stabilește la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie 
pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră;  

 stabilirea salariului de bază sub nivel constituie contravenție și se sancționează cu amendă 
de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de muncă în care salariul 
minim este stabilit sub cel menționat în prezenta hotărâre de guvern, în măsura în care, 
potrivit legii, fapta nu constituie infracțiune. 
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Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

În perioada 29 decembrie 2015 - 8 ianuarie 2016 au fost publicate în 
Monitorul Oficial o serie de ordine ale Președintelui ANAF pentru 
aprobarea unor proceduri și formulare fiscale, în conformitate cu noile 
Coduri fiscal și de procedură fiscală. 

 
NCF și NCPF 

 Ordinul nr. 3743/2015 pentru aprobarea Procedurii privind gestiunea contribuţiei de 

asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri, 

prevăzute la art. 180 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi 

pentru aprobarea unor formulare (M.Of. nr. 975 din 29 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 4121/2015 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a 
certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a 
garanției pentru importurile de bunuri (M.Of. nr. 976 din 29 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 4120/2015 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea măsurilor de 
simplificare cu privire la transferuri și achiziții intracomunitare asimilate prevăzute la art. 
270 alin. (10) și art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.Of. 
nr. 981 din 30 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 3637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite 

de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către 

aceștia (M.Of. nr. 978 din 30 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 3741/2015 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului VIII din 

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (M.Of. nr. 975 din 29 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 3733/2015 privind aprobarea metodelor indirecte de stabilire a veniturilor și 

a procedurii de aplicare a acestora (M.Of. nr. 981 din 30 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 3744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și 

a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea 

procedurii de executare silită (M.Of. nr. 981 din 30 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informații conform 

art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal (M.Of. nr. 983 din 30 

decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 3834/2015 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea obligațiilor fiscale 

accesorii reprezentând penalități de nedeclarare (M.Of. nr. 984 din 30 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 3840/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în 

scopuri de TVA (M.Of. nr. 5 din 5 ianuarie 2016) 

 Ordinul nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe 

teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile 

efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.Of. nr. 

11 din 7 ianuarie 2016) 

 Ordinul nr. 3769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe 

teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea 

modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile 

efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.Of. nr. 

11 din 7 ianuarie 2016) 
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 Ordinul nr. 3846/2015 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de 

procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 

(M.Of. nr. 14 din 8 ianuarie 2016) 

 Ordinul nr. 3845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a 

domiciliului fiscal, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare 

(M.Of. nr. 15 din 8 ianuarie 2016) 

Formulare 

 Ordinul nr. 3833/2015 pentru aprobarea formularului „Dispoziție privind măsurile 

stabilite de organele de inspecție fiscală” (M.Of. nr. 983 din 30 decembrie 2015) 

 Ordinul nr. 3841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) 

„Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a 

desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA” (M.Of. nr. 8 din 6 

ianuarie 2016) 
 

 

Regulamentul concursului de promovare a magistraților 
a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 15 din 8 ianuarie 2016 a fost publicată Hotă-
rârea nr. 1378/2015 pentru modificarea și completarea Regulamentului 
privind organizarea și desfășurarea concursului de promovare a 
judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 621/2006. 

Principalele prevederi 

 posturile scoase la concurs pentru promovarea efectivă, respectiv locurile scoase la concurs 
pentru promovarea pe loc se stabilesc de către Consiliul Superior al Magistraturii, în mod 
distinct; 

 la promovarea efectivă, posturile se stabilesc pentru fiecare instanță și fiecare parchet, inclusiv 
pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, iar pentru tribunale și curți de 
apel, pe secții și specializări, în urma consultării instanțelor și parchetelor, în funcție de 
necesarul de resurse umane; 

 la promovarea pe loc, locurile scoase la concurs se stabilesc la nivel național, corespunzător 
gradelor instanțelor sau parchetelor ierarhic superioare pentru care se organizează concursul; 
în interiorul fiecărui grad, locurile se stabilesc separat, pe materii de concurs. Numărul de 
locuri scoase la concurs se stabilește cu consultarea prealabilă a ordonatorilor principali de 
credite, iar alocarea locurilor pe materii de concurs se realizează de către Consiliul Superior al 
Magistraturii ținând cont de ponderea numărului de cauze la nivelul gradului de jurisdicție 
pentru care se scot locurile la concurs și de necesitățile sistemului. 
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Legea pensiilor a fost completată 

În Monitorul Oficial nr. 986 din 31 decembrie 2015 a fost publicată 
O.U.G. nr. 65/2015 pentru completarea art. 29 din Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 

 
Principalele prevederi 

 locurile de muncă pot fi menținute în condiții deosebite, prin reînnoirea avizelor de încadrare 
pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, pentru o perioadă de maximum 3 
ani, începând cu data de 1 ianuarie 2016, termen până la care angajatorii au obligația de a 
normaliza condițiile de muncă; 

 perioada cuprinsă între data de 31 decembrie 2015 și data reînnoirii avizului de încadrare 
a locurilor de muncă în condiții deosebite constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de 
muncă, pentru care angajatorii datorează, după caz, diferența dintre cota de contribuție de 
asigurări sociale pentru condiții deosebite de muncă și cea declarată de către aceștia. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională admite excepția de neconstituționalitate ridicată 
de Daniela Olteanu și Mihai Vlad Budăi în Dosarul în nr. 3.474/1/2014 al Înaltei Curți de Casație 
și Justiție - Completul de 5 judecători și constată că dispozițiile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii sunt constituționale numai în măsura în care 
permit atacarea separată a hotărârii prin care se dispune suspendarea din funcție a 
magistratului, până la soluționarea definitivă a acțiunii disciplinare. 

 

Legea CSM: Unele dispoziții declarate neconstituționale 

În Monitorul Oficial nr. 8 din 6 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 774 din 10 noiembrie 2015 referitoare la 
excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea 
nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. 

 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis recursul formulat de Colegiul de conducere al CA Constanţa 
şi Colegiul de conducere al CA Suceava. și a decis: „În interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 
1.050–1.053 din Codul de procedură civilă şi art. 56, art. 76 şi art. 82 din Legea nr. 71/2011 
stabileşte că procedura specială reglementată de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de 
procedură civilă nu este aplicabilă în privinţa posesiilor începute anterior intrării în vigoare a 
Codului civil.” 

 

RIL publicat privind NCPC 

În Monitorul Oficial nr. 11 din 7 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 19/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind interpretarea prevederilor art. 1.050-1.053 din 
Codul de procedură civilă. 
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În Monitorul Oficial nr. 14 din 7 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 30/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în materie penală referitoare la pronunțarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme de 
drept „dacă în situația unei infracțiuni de înșelăciune (dar și a altor 
infracțiuni, de pildă, furtul calificat), comise sub imperiul legii 
anterioare, prin modificarea conținutului noțiunii de «consecințe 
deosebit de grave» și existența unui prejudiciu sub pragul de 2.000.000 
lei are loc o dezincriminare parțială (a formei agravate), prin 
modificarea cerințelor de tipicitate ca trăsătură esențială a infracțiunii”. 

În urma deliberărilor, , ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Brașov - Secția penală, prin 

Încheierea din data de 16 septembrie 2015, pronunțată în Dosarul nr. 121/62/2014 şi a stabilit 

că: În situația unei infracțiuni de înșelăciune comise sub imperiul Codului penal din 1969, care a 

produs un prejudiciu sub pragul de 2.000.000 lei, modificarea noțiunii de „consecințe deosebit de 

grave” în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal și nici pe cele 

prevăzute de art. 3 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

286/2009 privind Codului penal și nu conduce la dezincriminarea infracțiunii de înșelăciune. 

Hotărâre prealabilă admisă privind NCPP 

Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Proiect de Lege pentru completarea art. 67 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii 

 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 23/2008 privind pescuitul şi 
acvacultura 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii notarilor publici şi a 
activităţii notariale nr. 36/1995 

 Propunere legislativă pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice 

 Proiect de Lege privind reglementarea experienţei profesionale 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Tariful de utilizare SEAP a fost stabilit 

  
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, evaluarea legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei 
consumatorilor, precum şi problemele apărute în piaţă ca urmare a acţiunilor de supraveghere şi 
control desfăşurate de personalul de specialitate al ANPC, au condus la necesitatea modificării 
unor dispoziţii din Legea nr. 449/2003. 
 
De la momentul intrării în vigoare a legii şi până în prezent, s-a constatat, pe baza sesizărilor şi 
reclamaţiilor înregistrate la ANPC, că anumite aspecte ale legii nu sunt tocmai bine înţelese nici de 
către operatorul economic, nici de către consumator şi, în acest sens se propune completarea unor 
definiţii, cum ar fi: 
 definiţia consumatorului, 
 definiţia garanţiei comerciale, 
 se introduce termenul de garanţia legală de conformitate, 
 se introduce termenul - certificat de garanţie. 

 
De asemenea, sunt prevăzute o serie de aspecte necesare unei mai bune protecţii a 
consumatorilor. 
 
 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. 

Legea privind vânzarea produselor şi garanţiilor 
acestora în curs de modificare  

Ministerul Economiei a publicat pe data de 8 ianuarie 2016 un proiect de 
ordonanţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 449/2003 privind 
vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora. 

Conform instrumentului de motivare, se propune introducerea tarifului de utilizare SEAP pe plan 
de tarifare în funcție de utilizarea sistemului. Plata tarifului de utilizare SEAP se va efectua în baza 
deciziei titlu de creanţă emisă de operatorul SEAP.  
 
Prin introducerea acestui tarif se realizează premisele financiare necesare creşterii calităţii, 
eficienţei şi a gradului de securitate al Sistemului Electronic de Achiziții Publice, contribuind astfel 
la atingerea ţintelor stabilite în Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 
cât și în Strategia Națională pentru Achiziții Publice, precum și în asumările privind Piața Digitală 
Unică. 
 

Ministerul Comunicațiilor a publicat un proiect de ordonanţă privind 
stabilirea tarifului de utilizare SEAP conform legislației privind achizițiile 
publice. 
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Legea performanţa energetică a clădirilor în atenția MDRAP 
 

MDRAP propune transpunerea unor dispoziții europene 
privind profesia de arhitect 

 
  

Conform instrumentului de motivare, prin prezentul act normativ se propune, în principal: 

 completarea definiţiei privind sistemele de climatizare, astfel încât să  rezulte că sunt vizate atât 
sistemele individuale, cât şi sistemele centralizate din clădiri/unităţi de clădire, astfel cum se 
precizează în actul normativ comunitar; 
 precizarea modului de calcul a valorii de impozitare a unei clădiri în cazul renovării majore; 
 precizarea procentului minim de 10% din necesarul de energie primară care se asigură din surse 
regenerabile de energie la construirea clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero din 
surse convenţionale; 
 instituirea obligativităţii ca, în perioada de valabilitate a certificatelor de performanţă energetică, 
deţinătorii clădirilor să pună în aplicare măsurile recomandate incluse în certificatele elaborate 
pentru clădirile pe care le deţin, luându-se în considerare rolul de exemplu ce revine autorităţilor 
administraţiei publice. Actul normativ prevede şi modul de finanţare a activităţilor/lucrărilor care se 
pot asigura de la bugetul de stat prin bugetele autorităţilor administraţiei publice, în condiţiile legii 
şi/sau din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele 
şi procedurile de accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale 
specifice implementării programelor operaţionale; 
 elaborarea planurilor naţionale de creştere a numărului de clădiri noi cu consum de energie 
aproape egal cu zero din sursele convenţionale pe baza planurilor locale; 
 obligativitatea afişării certificatelor de performanţă energetică la toate categoriile de clădiri 
frecvent vizitate de public de către deţinătorii acestora, precum: clădiri din domeniul public – 
biblioteci, muzee, teatre, şcoli, spitale, şi altele asemenea, precum şi la alte categorii de clădiri – 
hoteluri şi restaurante, clădiri pentru servicii de comerţ en gros şi cu amănuntul, clădiri de 
învăţământ, alte clădiri consumatoare de energie în scopul informării publicului; 
 reducerea frecvenţei realizării inspecţiei la intervale de 4 ani la sistemele de încălzire echipate cu 
cazane care utilizează combustibil gazos sau în cazul în care există un sistem de monitorizare şi 
control al funcţionării sistemelor de încălzire. 
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

 

MDRAP a publicat pe data de 8 ianuarie 2016 un proiect de ordonanţă 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul asigură transpunerea conformă a prevederilor 
Directivei 2013/55/UE. Prezentul proiect de ordonanță a Guvernului se aplică arhitecţilor cetăţeni 
ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai celorlalte state aparţinând Spaţiului Economic 
European şi ai Confederaţiei Elveţiene, care exercită profesia de arhitect în România independent, 
dar şi în calitate de salariat. 
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: iulia.matei@mdrap.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

 
 

MDRAP a publicat pe data de 7 ianuarie 2016 un proiect de ordonanţă 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea 
şi exercitarea profesiei de arhitect. 
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Modificări privind relații internaționale la nivelul MAI 
 

Decrete semnate 

   

Conform instrumentului de motivare, are în vedere simplificarea sistemului de aprobări și avize 
necesare pentru desfășurarea activităților de relații internaționale și de afaceri europene, astfel 
încât să se asigure celeritate maximă în definitivarea documentelor care asigură participarea și 
reacția reprezentanților MAI în cazul activităților de acest tip. 
 
Principalele modificări vizate prin proiect se referă la: 
 Competența de aprobare a participării personalului MAI la activitățile de relații internaționale 
sau de afaceri europene; 
 Participarea prefecților și a subprefecților la activitățile de relații internaționale și afaceri 
europene cu respectarea formalităților administrative prevăzute de H.G. nr.189/2001 privind unele 
măsuri referitoare la efectuarea deplasărilor în străinătate în interes de serviciu, de către 
demnitarii și asimilații acestora din administrația publică. Formalitățile menționate se îndeplinesc 
de către Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale (DAERI) din cadrul Aparatului Central al 
Ministerului Afacerilor Interne; 
 Eliminarea dispozițiilor referitoare la întocmirea și aprobarea programului lunar al activităților de 
relații internaționale și afaceri europene; 
 Aprobarea planului de relații internaționale și afaceri europene de către ordonatorul principal de 
credite cu avizul DAERI, al secretarului de stat coordonator al activității de relații internaționale și 
afaceri europene și secretarului de stat/secretarului general coordonator al activității unității, 
instituției sau structurii MAI în cauză. 
 Elaborarea de proceduri la nivelul ordonatorului principal de credite, respectiv la nivelul 
ordonatorilor secundari sau terțiari de credite, după caz, pentru desfășurarea activităților sportive, 
culturale sau cu caracter comercial.. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: international@mai.gov.ro, în termen de 20 de zile. 

 

Ministerul Afacerilor Interne a publicat pe data de 31 decembrie 2015 un 
proiect de ordin pentru modificarea și completarea Ordinului MAI nr. 
143/2015 privind activitățile de relații internaționale și de afaceri 
europene la nivelul Ministerului Afacerilor Interne. 

Decrete 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 50/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

 



 

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

  

Dreptul tratatelor 
 

Instrument esenţial pentru cultura diplomatică din România 

Despre lucrare  
Dreptul tratatelor conţine „reguli despre reguli”, 
normale şi necesare în orice sistem normativ. În 
dreptul internaţional de astăzi, tratatele reprezintă 
mai mult decât un izvor de drept: ele dau viaţă 
normelor internaţionale pe care le cuprind, pun în 
mişcare relaţiile dintre state şi oferă imaginea valorilor 
din societatea internaţională. 
 
Lucrarea de faţă prezintă principalele repere în 
această materie, încercând să pună accentul pe unele 
elemente relevante pentru funcţionarea sistemului 
dreptului internaţional – flexibilitatea, lipsa de 
formalism, importanţa interpretării pentru evoluţia 
dreptului internaţional. De asemenea, lucrarea 
încearcă să exemplifice elemente teoretice abordate 
cu aspecte practice din relaţiile internaţionale şi 
realităţile contemporane, cu accent pe practica 
României în materie de tratate. 
 

 
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Dreptul tratatelor 
Ion Gâlea  
 
Editura C.H. Beck, 2015 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/dreptul_tratatelor-p7041.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html


 

   
Infolegal.ro este un portal de informații juridice și reprezintă o revistă a presei juridice din România. 
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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 

Codul fiscal și Codul de procedură fiscală 2016 

Noul Cod fiscal și Noul Cod de procedură fiscală intrate în vigoare la data de 1 ianuarie 2016 pot fi regăsite acum mai 

ușor în Legalis. Este suficient să scrii în linia simplificată de căutare codul fiscal sau codul de procedură fiscală. 

Legalis va interpreta căutarea și va afișa, pentru ușurința în lucru, câte o listă de două rezultate pentru fiecare dintre 

cele două căutări. Pentru Codul fiscal, lista de rezultate va conține Legea nr. 227/2015 și Legea nr. 571/2003 (în prezent 

abrogată), iar pentru Codul de procedură fiscală lista de rezultate va conține Legea nr. 207/2015 și Ordonanța 

Guvernului nr. 92/2003 (în prezent abrogată). 

Alte moduri de căutare 

 Noul Cod fiscal mai poate fi găsit în Legalis și folosind următoarele expresii de căutare: ncf; noul cod fiscal 

 Noul Cod de procedură fiscală poate fi găsit introducând în linia simplificată de căutare oricare dintre 

expresiile: ncpf; noul cod de procedură fiscală 

 În măștile avansate de căutare, noile coduri în materie fiscală se regăsesc alături de vechile coduri 

 Vechile coduri pot fi accesate cel mai rapid cu ajutorul căutărilor speciale, descrise în prima parte a acestui 

tutorial sau cu ajutorul măștii avansate de căutare pentru legislație. 

Sfat! Salvează oricare dintre cele două căutări în browserul tău (cu ajutor funcției „Semn de carte / Bookmarks”) și poți 

deschide lista de rezultate chiar și când nu ești autentificat în Legalis. Dacă vrei să ai acces la conținutul documentelor, 

după deschiderea linkului, nu uita să se autentifici din nou. 

Căutări Legalis – Noile coduri în materie fiscală  

La data de 1 ianuarie au intrat în vigoare două noi acte fiscale de bază – Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), 
respectiv Codul de procedură fiscală (Legea nr. 207/2015). Pentru o mai rapidă identificare a acestor acte 
și, ținând cont că, până la data de 4 ianuarie 2016 nu s-au publicat normele de aplicare ale Codului fiscal 
în Monitorul Oficial, Partea I, am creat în Legalis posibilitatea de a căuta și accesa rapid atât actele noi, 
cât și pe cele vechi.  
 

http://www.legalis.ro/


 

   
Actele normative publicate în România până în prezent sunt disponibile integral  
- în forme actualizate și consolidate -  în Biblioteca juridică online Legalis.ro. 
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Cărțile bune creează dependență! 
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www.beck.ro 
www.infolegal.ro 
www.legalis.ro 
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InfoLEGALis România 
E-mail: editor@infolegal.ro 
www.infolegal.ro 
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Oana Dimitriu 
Coordonator Proiect 
 
Luminița Chițoran 
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Oana Dobrițescu 
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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/

