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Editura C.H.Beck a pus în practică un proiect care se  dovedește 

util atât pentru specialiști, cât și pentru absolvenții facultăților 

de drept sau chiar pentru cititorii interesați de informații legis-

lative, actualizate săptămânal.  

InfoLEGALis reprezintă un instrument de lucru în care este 

realizată o selecție a unor elemente de noutate legislativă.  

Conține informații despre evenimente legislative care se află în 

derulare, despre acte normative noi sau aflate în stadiul de 

proiect.  

Proiectul se adresează nu numai celor care lucrează în dome-

niul juridic, ci și celor care doresc să afle noutățile legislative de 

ultimă oră, fără a mai fi nevoiți să apeleze la  un specialist.  

Întreaga echipă desfășoară o muncă susținută pentru a publica 

în timp util noutățile legislative. Orice propuneri sau sugestii le 

așteptăm la adresă de contact. 
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Comisiile de insolvență la nivel central și teritorial vor fi înființate 

 

În Monitorul Oficial nr. 50 din 22 ianuarie 2016 a fost publicată H.G. nr. 
11/2016 privind constituirea comisiilor de insolvență la nivel central și 
teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura 
insolvenței persoanelor fizice. 

 
Principalele prevederi 

 Comisia de insolvență la nivel central - hotărârea cuprinde prevederi privind: înființarea 
Comisiei, condițiile pentru fi membru titular sau supleant al comisiei, încetarea mandatului de 
membru, lucrările și ședințele comisiei, atribuțiile președintelui Comisiei, atribuțiile Comisiei, 
atribuțiile aparatului tehnic al comisiei; 

 Comisia de insolvență la nivel teritorial: numirea conducătorului instituției, membrilor titulari 
și supleanți ai comisiilor; cursurile de specializare inițială în insolvența persoanei fizice, precum 
și în alte domenii relevante pentru aplicarea acestei proceduri necesare membrilor comisiei 
de insolvență la nivel teritorial; ședințele comisiei; atribuțiile președintelui comisiei, atribuțiile 
Comisiei, atribuțiile aparatului tehnic al comisiei; 

 primii membri ai comisiei de insolvență la nivel central sunt numiți în termen de 30 de zile de 
la data intrării în vigoare a hotărârii; 

 primii membri ai comisiilor de insolvență la nivel teritorial finalizează formarea inițială în 
domeniul insolvenței persoanelor fizice și în alte domenii relevante pentru aplicarea 
procedurii până la data intrării în vigoare a Legii. 

 

Normele privind aplicarea scutirii de TVA au fost publicate 

În Monitorul Oficial nr. 33 din 18 ianuarie 2016 a fost publicat Ordinul 
nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de 
taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) și 
n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. X și XI din Acordul 
dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor 
Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 
octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002. 

Principalele prevederi 

 Certificatele de scutire de TVA emise în baza prevederilor Ordinului nr. 2389/2011 pentru 
aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 
143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) și m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și la art. X și XI din 
Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale 
Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 
260/2002, cu modificările și completările ulterioare, își păstrează valabilitatea. 

 La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul nr. 2389/2011. 
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Cadrul legal al cazierului judiciar a fost modificat 

În Monitorul Oficial nr. 44 din 20 ianuarie 2016 a fost publicată O.G. nr. 
1/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind 
cazierul judiciar. 

 

Principalele prevederi 

 la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice și oficiile 
consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, 
adeverințe în care consemnează rezultatele verificărilor; 

 adeverințele au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se utilizează exclusiv în 
străinătate, se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării și sunt valabile 6 luni de la 
data eliberării; 

 în vederea utilizării evidențelor, la sistemul informatizat vor fi conectate toate unitățile și 
subunitățile de poliție, celelalte structuri și instituții din sistemul de ordine publică, siguranță 
națională și justiție, precum și structurile competente ale MAE; 

 comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau notate 
provizoriu în evidența unităților de poliție, cererile necesare pentru obținerea certificatelor și 
copiilor de pe cazierul judiciar și a adeverințelor, precum și documentele eliberate se vor 
redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului. 

 

Regulamentul Camerei Deputaților și Statutul parlamentarilor 
au fost republicate 

În perioada 18 - 22 ianuarie 2016 au fost publicate două acte normative 
cu forma republicată a Regulamentului Camerei Deputaților și  Statutul 
deputaților și al senatorilor. 

 
Principalele prevederi 

 În Monitorul Oficial nr. 32 din 18 ianuarie 2016 a fost republicat Regulamentul din 1994 al 

Camerei Deputaților. 

Regulamentul a fost republicat în temeiul art. II din Hotărârea Camerei Deputaților nr. 

106/2015 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaților, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 915 din 10 decembrie 2015. Regulamentul Camerei Deputaților a fost aprobat prin 

Hotărârea Camerei Deputaților nr. 8/1994 și a mai fost republicat în Monitorul Oficial nr. 437 

din 18 iunie 2015. 

 În Monitorul Oficial nr. 49 din 22 ianuarie 2016 a fost republicată Legea nr. 96/2006 privind 

Statutul deputaților și al senatorilor. 

Legea a fost republicată în temeiul art. V din Legea nr. 357/2015 pentru completarea Legii nr. 

96/2006 privind Statutul deputaților și al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 975 din 

29 decembrie 2015, dându-se textelor o nouă numerotare. Legea nr. 96/2006 a mai fost 

republicată în Monitorul Oficial nr. 353 din 22 mai 2015 și a mai fost modificată prin Legea nr. 

356/2015 pentru modificarea art. 45 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaților și al 

senatorilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 975 din 29 decembrie 2015. 
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Noi dispoziții privind învățământul pentru persoanele 
cu tulburări de învățare 

În Monitorul Oficial nr. 41 din 19 ianuarie 2016 a fost publicată Legea 
nr. 6/2016 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. 

 

Principalele prevederi 

 educația persoanelor cu tulburări de învățare (dislexia, disgrafia, discalculia) este asigurată 
prin metode psihopedagogice consacrate și prin abordare adecvată;  persoanele cu tulburări 
de învățare sunt integrate în învățământul de masă; Pentru persoanele cu tulburări de 
învățare se aplică în toate ciclurile de învățământ preuniversitar curriculumul național; 

 în învățământul primar, cu precădere pentru clasa pregătitoare și pentru clasa I, se vor efec-
tua, în mod obligatoriu, teste de evaluare a capacității de învățare în vederea depistării preco-
ce a tulburărilor de învățare, stabilirii eventualelor metode specifice de educație și a asigurării 
terapiilor specifice; pe parcursul ciclului de învățământ primar se efectuează evaluări anuale. 

 

Decizie de neconstituționalitate privind statutul unor funcționari publici 

În Monitorul Oficial nr. 538 din 20 septembrie 2015 a fost publicată 
Decizia Curții Constituționale nr. 803 din 24 noiembrie 2015 
referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 
alin. (2) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu 
statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor. 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate ridicată 
de Gheorghe Căminișteanu în Dosarul nr. 16.300/3/2014 al Tribunalului București - Secția a II-a 
contencios administrativ și fiscal și constată că prevederile art. 74 alin. (2) din Legea nr. 
293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor sunt neconstituționale. 

 

Decizie de neconstituționalitate privind statutul unor funcționari publici 

În Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 25/2015 a Completului competent să judece recursul în 
interesul legii privind interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor 
art. 213 și art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de procurorul general al Parchetului de 
pe lângă ICCJ și stabileşte următoarele: „În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 
213 și art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală stabilește: Încheierea prin care 
judecătorul de drepturi și libertăți soluționează plângerea formulată de inculpat împotriva 
ordonanței procurorului prin care s-a luat ori s-a prelungit măsura preventivă a controlului 
judiciar este definitivă.” 
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În Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2016 a fost publicată Decizia 
ICCJ nr. 33/2015 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept în materie penală pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea ca 
judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluționarea plângerii 
împotriva soluției de renunțare la urmărirea penală să poată dispune 
admiterea plângerii și schimbarea soluției de renunțare la urmărirea 
penală în soluția de clasare, atunci când petentul invocă unul din 
temeiurile de drept care atrag ca și consecință imediată pronunțarea 
unei soluții de clasare. 

În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea formulată de CA Oradea şi a stabilit că: 

 

În aplicarea dispozițiilor art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală, judecătorul de 

cameră preliminară învestit cu soluționarea plângerii împotriva soluției de renunțare la 

urmărirea penală poate dispune admiterea plângerii și schimbarea soluției de renunțare la 

urmărirea penală în soluția de clasare, atunci când petentul invocă unul din temeiurile de drept 

care atrag ca și consecință imediată pronunțarea unei soluții de clasare. 

Hotărâre prealabilă admisă privind NCPP 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 16 din 18 ianuarie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudență europeană 
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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. 

Noi formulare pentru schimbul automat de informaţii 
 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 21 ianuarie un proiect 
de Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii 
informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit 
art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

Conform instrumentului de motivare, organele fiscale locale trebuie să colecteze de la persoanele 
rezidente intr-un stat membru al Uniunii Europene care deţin proprietăţi imobiliare în România, 
informaţiile stabilite la nivelul Comisiei Europene. Unele informații se regăsesc deja în formularele de 
declaraţii pe care contribuabilii le depun la organele fiscale locale (informaţii privind tipul proprietăţilor, 
preţul de cumpărare, valoarea impozabilă) iar altele nu se regăsesc în aceste formulare (informaţii 
privind natura proprietăţilor: rezidenţială, comercială, industrială, agricolă, informaţii valorice privind 
proprietăţile: valoare de asigurare, valoare de expropriere, valoare de fuziune etc.). 
 
 În acest context se propune reglementarea prin ordin a unor formulare tipizate în scopul obţinerii 
informațiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 291 din Codul de 
procedură fiscală. 
 
Ordinul înlocuieşte Ordinul MFP/MDRAP nr. 872/1025/2014.  
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa:  publicinfo@mfinante.ro. Proiectul este în dezbatere publică până la data adoptării de Guvern. 

Consiliu interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale 
în curs de înființare 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 22 ianuarie un 
proiect de hotărâre privind organizarea și funcționarea Consiliului 
interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale. 

Conform instrumentului de motivare, proiectul are drept scop stabilirea modului de organizare, 
atribuțiile și funcționarea Consiliului interinstituțional în domeniul combaterii concurenței neloiale. 
 
Totodată, se stabileşte modul de numire a membrilor Consiliului interinstituțional în domeniul 
combaterii concurenței neloiale, reprezentanți ai MFP; Consiliului Concurenței; CNA; ANPC, aflată în 
subordinea Guvernului și în coordonarea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului; OSIM, aflat în 
subordinea Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, respectiv ORDA, aflat în subordinea 
Guvernului și coordonat metodologic de Ministerul Culturii. 
 
Prin proiect se urmărește consolidarea expertizei și concertarea acțiunilor tuturor instituțiilor statului cu 
atribuții în domenii specifice, cu impact relevant pentru realizarea dezideratului comun al Uniunii 
Europene, acela de realizare și menținere a unei piețe concurențiale loiale prin îmbunătățirea politicilor 
publice în domeniul combaterii concurenței neloiale și facilitării concurenței loiale.  
 

 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la 
adresa:  publicinfo@mfinante.ro. Proiectul este în dezbatere publică până la data adoptării de Guvern. 
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Decrete semnate 

   

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.G. nr. 28/2015 pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale ce decurge din calitatea României de membru al Agenţiei Internaționale pentru Energie Regenerabilă 
IRENA, precum şi pentru completarea anexei nr. 1 la O.G. nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la 
organizaţiile internaționale interguvernamentale la care România este parte; 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea 
fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul „Cooperare 
teritorială europeană”, în perioada 2014-2020; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind declararea municipiului Turda „Oraş-martir al Revoluţiei din 
decembrie 1989”. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea O.G. nr. 25/2014 privind 
încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru 
modificarea unor acte normative privind regimul străinilor în România; 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

Noul Cod fiscal și Normele metodologice de aplicare 
 

Legislaţie secundară online gratuit în Legalis Debut! Ordinele MFP şi 
ANAF vor fi disponibile online GRATUIT, în Legalis Debut, actualizate zilnic, 
chiar şi după apariţia acestei ediţii tipărite, în secţiunea Colecţia de legi 
consolidate, la adresa: www.legalis.ro/legalis/. 

Despre lucrare  
Lucrarea vine în ajutorul cititorilor, conţinând 
dispoziţiile Normelor metodologice introduse imediat 
sub articolul sau subdiviziunea de articol din Cod la 
care se referă. De asemenea, tot sub fiecare articol 
sunt indicate, acolo unde este cazul, şi ordinele emise 
de ministrul finanţelor publice şi preşedintele ANAF ca 
legislaţie secundară, cuprinzând norme, instrucţiuni, 
proceduri şi formulare noi. Pentru a facilita 
consultarea comparativă a dispoziţiilor noului Cod 
fiscal şi ale vechiului Cod – Legea nr. 571/2003, 
culegerea cuprinde un tabel de corespondenţeîntre 
cele două acte normative. 
 

Puncte forte 
 Forma actualizată La Zi a Codului  
 Normele metodologice introduse sub articolul sau 

subdiviziunea de articol din Cod la care se referă 
 Corelaţii legislative cu Ordinele MFP şi ale ANAF 
 Hârtie albă, de calitate superioară, rezistentă la 

folosire frecventă 

 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Noul Cod fiscal și Normele metodologice de aplicare. Cod 
593. Actualizat la 20.01.2016 
La Zi  
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.legalis.ro/
http://www.beckshop.ro/noul_cod_fiscal_si_normele_metodologice_de_aplicare_cod_593_actualizat_la_20_01_2016-p7070.html
http://www.legalis.ro/legalis/index.seam
http://www.legalis.ro/legalis/index.seam
http://www.beckshop.ro/la_zi-c11-p0.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html
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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.  
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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  
 
Oana Dobrițescu 
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.  
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