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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 

 Norme metodologice sunt corelate cu actuala structură a Codului fiscal. În acest sens, 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; 

 Normele 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. 

 

MFP a adoptat Normele de aplicare a scutirilor de TVA 
pentru traficul internațional de bunuri 

În Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul 
MFP nr. 4147/2015 privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor 
de TVA pentru traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 295 
alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Principalele prevederi 

 scutirile de TVA cu drept de deducere adăugată pentru traficul internațional de bunuri sunt 
aplicate în măsura în care persoanele impozabile pot justifica scutirea cu documentele 
prevăzute de prezentele norme; 

 referirile la Codul fiscal din cuprinsul normelor prevăzute în anexă reprezintă trimiteri la 
titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” și la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Codul 
fiscal; 

 la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul nr. 2218/2006; 
 scutirea de taxă în ceea ce privește livrarea de bunuri plasate în unul dintre regimurile 

menționate la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 și 4-7 din Codul fiscal va fi justificată cu: a) 
contractul încheiat cu titularul regimului sau cu beneficiarul; b) factura; c) documentele din 
care să reiasă că bunurile în cauză se aflau în unul dintre regimurile mai sus menționate la 
momentul livrării sau prestării. 
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Legea dialogului social a fost modificată 

În Monitorul Oficial nr. 26 din 14 ianuarie 2016 a fost publicată Legea 
nr. 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 
62/2011. 

 Principalele prevederi 

 Consiliul Național Tripartit va stabili sectoarele de activitate, fără consultarea prealabilă a 
partenerilor sociali, urmând ca acestea să fie aprobate prin hotărâre de Guvern;  

 angajatorii vor reține și vira cotizația de sindicat, la solicitarea organizației sindicale și cu 
acordul membrilor de sindicat; 

 cotizația este deductibilă în cuantum de maximum 1% din venitul brut realizat; 

 un sindicat poate fi afiliat, la nivel național, la o singură federație sindicală; o federație 
sindicală poate fi afiliată, la nivel național, unei singure confederații sindicale; 

 Părțile contractului colectiv de muncă sunt angajatorul sau organizația patronală și angajații, 
prin organizațiile sindicale, reprezentați după cum urmează: 

1. Angajatorul sau organizațiile patronale:  
a) la nivel de unitate, de către organul de conducere al acesteia, stabilit prin lege, statut 

ori regulament de funcționare, după caz;  
b) la nivel de sector de activitate și grup de unități, de către organizațiile patronale legal 

constituite și reprezentative potrivit legii;  
c) la nivelul instituției bugetare și al autorităților și instituțiilor publice care au în 

subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, de 
către conducătorul instituției, respectiv de conducătorii autorităților și instituțiilor publice, 
după caz, ori de către locțiitorii de drept ai acestora; 

d) la nivel de sector de activitate bugetar, de către reprezentantul legal al autorității 
publice centrale competente. 

2. Angajații:  
a) la nivel de unitate, de către sindicatele legal constituite și reprezentative. În cazul în 

care sindicatul nu este reprezentativ, reprezentarea se face de către federația la care este 
afiliat sindicatul, dacă federația este reprezentativă la nivelul sectorului din care face parte 
unitatea; acolo unde nu sunt constituite sindicate, de către reprezentanții aleși ai 
angajaților;  

b) la nivelul grupurilor de unități și al sectoarelor de activitate, de către organizațiile 
sindicale legal constituite și reprezentative potrivit legii;  

c) la nivelul instituțiilor bugetare și al autorităților și instituțiilor publice care au în 
subordine sau în coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, de 
către organizațiile sindicale reprezentative potrivit legii. 

 în contractele colective de muncă încheiate la nivel de sector de activitate, pentru personalul 
din sectorul bugetar, părțile vor stabili expres modalitățile de negociere a contractelor 
colective de muncă la nivelul autorităților și instituțiilor care au în subordine sau în 
coordonare alte persoane juridice care angajează forță de muncă, autorități/instituții aflate în 
coordonarea sau în subordonarea autorității publice centrale. 
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CEDO: România a încălcat art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție 

În Monitorul Oficial nr. 20 din 12 ianuarie 2016 a fost publicată 
Hotărârea CEDO din 1 iulie 2014 în cauza Buceaș și Buciaș împotriva 
României. 

 
CEDO a hotărât: 

 că statul pârât trebuie să plătească în comun reclamanților, în termen de trei luni de la data 
rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 §2 din Convenție, următoarele sume, 
care trebuie convertite în moneda statului pârât, la rata de schimb aplicabilă la data plății: 
(i) 70.000 euro, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, pentru prejudiciul 
material; 
(ii) 3.300 euro, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, pentru prejudiciul moral; 

 b) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie 
majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 
practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată 
cu trei puncte procentuale. 

Judecătorul Šikuta a formulat opinia separată. 

CEDO a hotărât: 

a) că statul pârât trebuie să asigure, prin mijloace adecvate, în termen de trei luni de la data 
rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 §2 din Convenție, executarea în 
integralitate a Sentinței pronunțate de Judecătoria Vălenii de Munte în data de 22 mai 1992, 
punându-i pe reclamanți efectiv în posesia terenului și eliberându-le totodată un titlu de 
proprietate asupra terenului; 
b) că, în caz de neexecutare în integralitate a Hotărârii Judecătoriei Vălenii de Munte din 22 mai 
1992, așa cum se prevede la lit. a) supra, statul pârât trebuie, în același termen de trei luni, să 
plătească reclamanților împreună suma de 230.000 euro reprezentând prejudiciu material, care 
trebuie convertită în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plății, plus orice 
sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit; 
c) că statul pârât trebuie, în același termen de trei luni, să plătească reclamanților împreună 
suma de 4.700 euro, care trebuie convertită în moneda națională a statului pârât la rata de 
schimb aplicabilă la data plății, pentru prejudiciul moral suferit, plus orice sumă ce poate fi 
datorată cu titlu de impozit; 
d) că, de la expirarea termenului menționat și până la efectuarea plății, aceste sume trebuie 
majorate cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilității de împrumut marginal 
practicată de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade și majorată cu 
trei puncte procentuale. 

CEDO a stabilit reparația echitabilă în cauza Vidu ș.a. împotriva României 

În Monitorul Oficial nr. 20 din 12 ianuarie 2016 a fost publicată 
Hotărârea din 10 iunie 2014 de reparație echitabilă în cauza Vidu și alții 
împotriva României. 
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În Monitorul Oficial nr. 29 din 15 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 29/2015 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 aplicarea art. 585 alin. (1) lit. a) NCPP, în cazul 
operațiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicate în 
temeiul Codului penal din 1968 pentru o infracțiune săvârșită sub 
imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul 
noului Cod penal pentru o infracțiune săvârșită sub imperiul C.pen. 
1968 se impune determinarea legii penale mai favorabile 
condamnatului în temeiul art. 5 din noul Cod penal sau se aplică legea 
în vigoare la momentul efectuării operațiunii de contopire”. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA București - Secția a II-a penală şi a 

stabilit că: 

În procedura de modificare a pedepsei prevăzută de art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de 

procedură penală, în cadrul operațiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicată în 

temeiul Codului penal anterior pentru o infracțiune săvârșită sub imperiul acestei legi cu o 

pedeapsă cu închisoarea aplicată în temeiul noului Cod penal pentru o infracțiune săvârșită sub 

Codul penal anterior, se impune determinarea legii penale mai favorabile condamnatului 

conform art. 5 din Codul penal. 

Hotărâre prealabilă admisă privind NCP 
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Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 7 din 11 ianuarie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 

 

Direcția interpretare CJUE > post vacant Director (gradul AD 14 sau AD 15). Anunțul a fost publicat în 
JOUE CA 12 din 15.01.2016. 

Înscriere: Candidaturile trebuie trimise prin e-mail la adresa appel_candidatures@curia.europa.eu. 
Candidatura va fi însoțită de un curriculum vitae detaliat și de orice alt document util. Candidații vor 
trebui de asemenea să anexeze la actul lor de candidatură un memoriu de maximum cinci pagini cu 
privire la rolul și la atribuțiile directorului Direcției de interpretare, precizând ce anume îi califică, în 
opinia lor, pentru ocuparea acestui post.  

Termen-limită: 12 februarie 2016, ora 17.00 
 
 

Concursuri europene 
 

Înainte de a vă depune candidatura la oricare dintre posturile europene scoase la concurs, trebuie 
să cititi cu atenție Ghidul aplicabil concursurilor generale, publicat în Jurnalul Oficial nr. C 70 A din 
27 februarie 2015, precum și pe site-ul internet al EPSO.  
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Noi dispoziții privind pensiile militare de stat 

  
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, prin prezentul act normativ se doreşte reglementarea: 
 deficitului de informații cu privire la evidența operatorilor economici din sectorul alimentar, a 

capacităților de producție  nominale și funcționale ale acestora, în vederea elaborării de studii și 
analize pentru realizarea și promovarea politicilor publice din domeniul industriei alimentare; 

 condiţiilor privind respectarea etapelor și parametrilor procesului tehnologic, a compoziţiei şi 
calităţii asumate de către operatorul din domeniul alimentar prin documente specifice, pentru 
produsele alimentare atestate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale destinate 
comercializării, astfel încât acestea să fie conforme, nutritive şi sigure; 

 atribuţiilor de control ale Ministerului Agriculturii în domeniul compoziției și calității produselor 
alimentare,atestate de acesta. 

 
În vederea creșterii încrederii consumatorilor în autoritățile competente, în operatorii din domeniul 
alimentar și în produsele alimentare fabricate la nivel național, este imperios necesar să se dispună 
măsuri legislative prin care să fie asigurat controlul acestora din punct de vedere al calității și 
compoziției de către organismele abilitate. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: mirela.cruceanu@madr.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

MADR modifică cadrul legislativ privind alimentele  

MADR a publicat pe data de 15 ianuarie un proiect de ordonanţă privind 
modificarea și completarea O.U.G. nr. 97/2001 privind reglementarea 
producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul prezentei hotărâri întregeşte efectele soluţiei 
legislative reparatorii reprezentate de Legea nr. 241/2013 şi dispune că fac obiectul restituirii, la 
cererea titularilor aflaţi în evidenţele caselor de pensii sectoriale, sumele reprezentând diferenţele 
între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele efectiv plătite în baza 
Legii nr. 119/2010 şi a O.U.G. nr. 1/2011. În baza proiectului, sumele fac obiectul compensării cu: a) 
sumele încasate necuvenit cu titlu de pensie şi nerecuperate în baza art. 2 alin. (2) din Legea nr. 
241/2013, cu modificările ulterioare; b) sumele care au fost/vor fi restituite în baza Legii nr. 
125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii. 
 
Suma de restituit se achită odată cu drepturile de care beneficiază solicitantul, prin aceleaşi 
mijloace de plată. Pe talonul de plată al drepturilor de pensii se înscrie distinct cuantumul 
diferenţelor plătite. În situaţia persoanelor care, la data efectuării plăţilor unei tranşe, nu mai sunt 
în evidenţa caselor de pensii sectoriale, suma de restituit se plăteşte prin mandat poştal.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot 
fi trimise la adresa: dlaj@mapn.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 
 

Ministerul Apărării Naționale a publicat pe data de 12 ianuarie un proiect 
de hotărâre privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor 
art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. 
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Decrete semnate 

   

Cereri de reexaminare 

Preşedintele României a trimis Parlamentului spre reexaminare, în 
perioada 9-15 ianuarie 2016: 

1. Legea pentru modificarea art. 17 din Legea nr. 148/2000 privind 
publicitatea, precum şi Legea audiovizualului nr. 504/2002; 

2. Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali. 

 Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii dialogului social nr. 
62/2011; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind 
securitatea naţională a României; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 44/2015 privind acordarea unor 
facilităţi fiscale; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 53/2015 pentru stabilirea unor 
măsuri aplicabile în cazul apariției la frontiera de stat României a unui aflux masiv de imigranți; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.U.G. nr. 43/2015 privind unele măsuri 
pentru asigurarea mijloacelor de transport destinate activităţii de curierat a materialelor 
clasificate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 94/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia 
privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului adițional la Convenţia 
europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile 
biologiei şi medicinei, referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană, semnat la 
Strasbourg la 20 februarie 2015; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor 
condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată la data de 6 martie 1945. 

http://www.legalis.ro/
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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/
http://www.legalis.ro/
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