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Noi proceduri și formulare fiscale aprobate 

Măsuri pentru aplicarea legii privind pensiile militare de stat 

În perioada 12-18 martie 2016  au fost publicate în Monitorul Oficial o 
serie de ordine ale Președintelui ANAF și ministrului finanțelor publice 
pentru aprobarea unor proceduri și formulare fiscale, în conformitate cu 
noile Coduri fiscal și de procedură fiscală. 

 Proceduri și formulare 

 O.P.A.N.A.F. nr. 950/2016 privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr. 52/2012 pentru aprobarea 
modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal (M.Of. nr. 188/14.03.2016) 

 O.M.F.P. nr. 319/2016 pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal 
a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (M.Of. nr. 203/18.03.2016) 

 O.P.A.N.A.F. nr. 889/2016 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare 
derogatoriu (M.Of. nr. 203/18.03.2016). 

În Monitorul Oficial nr. 193 din 15 martie 2016 a fost publicată H.G. nr. 
146/2016 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor 
art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. 

 Principalele prevederi 

 în noul context legislativ, aplicabil de la 1 ianuarie 2016, se impune adoptarea Normelor 
pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de 
stat pentru a reglementa modalitatea restituirii sumelor reprezentând diferenţele între 
cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza 
legislației adoptate ulterior (Legea nr. 119/2010 şi O.U.G. nr. 1/2011, aprobată prin Legea 
nr. 165/2011); 

 se respectă, astfel, principiul specific dreptului asigurărilor sociale de menţinere în plată a 
cuantumului mai avantajos al pensiei, în ipoteza recalculării acesteia ca urmare a modificării 
cadrului legal; 

 odată cu integrarea sistemului pensiilor militare de stat în sistemul public de pensii, 
persoanele beneficiare de pensii militare în temeiul cadrului normativ anterior datei de 
1 ianuarie 2011 s-au regăsit în imposibilitatea identificării documentelor care dovedesc 
veniturile obţinute în activitatea profesională cu prilejul recalculării pensiei; 

 Restituirea sumelor de bani rezultate din calcularea diferenţelor între cuantumurile 
pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi cele stabilite în baza Legii nr. 119/2010 şi a 
O.U.G. nr. 1/2011, se face doar la cererea titularului dreptului de pensie (sau de tutorele ori 
curatorul acestuia, de către persoana căreia i s-a încredinţat ori i s-a dat în plasament copilul 
minor, după caz, depusă personal sau prin mandatar desemnat prin procură special), în 
termen de doi ani de la data intrării în vigoare a legii. 

http://www.legalis.ro/
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Mai mulți pensionari vor fi asigurați în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate cu plata contribuției de la bugetul de stat 

În Monitorul Oficial nr. 189 din 14 martie 2016 a fost publicată O.U.G. nr. 
5/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății. 

 

Principalele prevederi 

 plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice cu venituri din 
pensie de până la valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal în curs, să se facă 
de la bugetul de stat. Astfel, se corelează Legea 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătății cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 pentru 2016, efectul acestei măsuri va consta în majorarea de la 740 lei la 872 de lei a 
veniturilor obținute de pensionari, până la care contribuția de asigurări sociale de sănătate 
se plătește de la bugetul de stat. În această categorie se vor încadra aproximativ 2,5 mil. de 
pensionari din sistemul public, mai exact, 2.454.949 pensionari, dintre care 1.946.340 cu 
pensii mai mici de 740 de lei și 508.609 cu pensii cuprinse între 740 lei și 872 lei. 

 se introduce posibilitatea, pentru persoanele asigurate, de a-și schimba medicul de familie și 
înainte de termenul de șase luni de la data înscrierii pe listele acestuia. Prin Contractul-
cadru care va intra în vigoare începând cu 1 aprilie 2016, sunt reglementate situațiile 
justificate în care persoanele asigurate își vor putea schimba medicul de familie și înainte de 
termenul de 6 luni de la înscrierea pe listele acestuia, respectiv: decesul medicului, luarea 
unei măsuri privative de libertate față de medicul pe lista căruia este înscris, schimbarea 
domiciliului asiguratului etc); 

 se redefinește cardul național de asigurări sociale de sănătate. Concret, se reglementează că 
prin intermediul cardului național se face dovada calității de asigurat, precum și faptul că 
acest document este un instrument în procesul de validare a serviciilor medicale acordate 
asiguraților, astfel încât din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate să fie 
decontate numai serviciile efectiv acordate și pentru care asiguratul s-a prezentat la 
furnizorul de servicii medicale. Această reglementare va fi transpusă în Contractul-cadru 
privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de 
sănătate pentru anii 2016-2017, care va intra în vigoare începând cu 1 aprilie 2016. Pentru 
persoanele care refuză în mod expres, din motive religioase sau de conștiință primirea 
cardului național de sănătate, se emite adeverință de asigurat; 

 se prelungește perioada de valabilitate a cardului european de asigurări sociale de sănătate 
de la șase luni cât este în prezent, la un an. Măsura are în vedere atât dreptul asiguraților la 
libera circulație, cât și faptul că în celelalte state membre UE sau aparținând Spațiului 
Economic European sau Confederației Elvețiene durata de valabilitate a cardului european 
de asigurări de sănătate este mai mare; 

 o altă prevedere vizează corelarea cu legislația fiscală, în sensul că instituie dreptul casei de 
asigurări de sănătate de a refuza emiterea cardului european în situația în care o persoană 
nu face dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii. 
În prezent, refuzul emiterii cardului are loc doar în situația în care asiguratul nu face dovada 
plății la zi a contribuției, reglementare ce nu poate fi aplicată având în vedere că ANAF 
colectează contribuțiile de asigurări sociale de sănătate pentru luna anterioară, nu pentru 
cea curentă, pentru care se solicită eliberarea documentului. 
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   Măsuri pentru punerea în executare a mandatelor 

de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal 

În Monitorul Oficial nr. 190 din 14 martie 2016 a fost publicată O.U.G. nr. 
6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor 
de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal. 

 
Principalele prevederi 

 se pune în acord legislația cu normele constituționale, având în vedere DCC nr. 51/2016; 
procurorii și organele de cercetare penală vor fi singurii în măsură să pună în executare 
mandatele de supraveghere tehnică dispuse în dosarele de cercetare penală, utilizând în 
mod nemijlocit și independent infrastructura SRI. Modul concret de acces al organelor 
judiciare la sistemele tehnice va fi stabilit prin protocoale de cooperare. Actul normativ 
dispune în condiții de urgență o soluție fie și temporară pentru asigurarea continuității 
anchetelor, inclusiv în cauzele care implică cooperarea judiciară internațională. Guvernul 
consideră că este nevoie de dezbatere publică pentru organizarea unei instituții 
responsabile pentru punerea în executare a supravegherii tehnice; 

 prin modificarea Codului de procedură penală, pentru punerea în executare a suprave-
gherii tehnice procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul 
poliţiei folosesc nemijlocit sistemele tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure 
integritatea și confidențialittatea datelor şi informaţiilor colectate. Furnizorii de reţele 
publice de comunicaţii electronice sau furnizorii de servicii de comunicaţii electronice desti-
nate publicului sau de orice tip de comunicare ori de servicii financiare sunt obligaţi să 
colaboreze cu procurorul, organele de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul 
poliţiei, în limitele competenţelor acestora, pentru punerea în executare a mandatului de 
supraveghere tehnică. Organele de cercetare penală speciale, conform unei alte modificări, 
vor avea posibilitatea în cauzele privind infracțiuni de terrorism și infracțiuni contra securi-
tății naționale să efectueze punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică; 

 prin modificarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,  s-a introdus controlul 
judecătoresc, prin preşedintele ICCJ sau a unui judecători desemnat de acesta, care să 
verifice modul de punere în aplicare în cadrul Centrului Naţional de Interceptare a 
Comunicaţiilor a supravegherilor tehnice realizate de organele de urmărire penală; 

 Ministerul Public este autorizat să deţină şi să folosească mijloace adecvate pentru 
obţinerea, verificarea, prelucrarea, stocarea şi descoperirea informaţiilor privitoare la 
infracţiunile date în competenţa parchetelor, în condiţiile legii (ținând cont de existența 
unor prevederi anterioare în acest sens pentru DNA și DIICOT); 

 se modifică și Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea SRI, astfel încât pentru 
relaţia cu furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului, Centrul Naţional de 
Interceptare a Comunicaţiilor este desemnat cu rolul de a obţine, prelucra şi stoca 
informaţii în domeniul securităţii naţionale. La cererea organelor de urmărire penală, 
Centrul asigură accesul nemijlocit şi distinct al acestora la sistemele tehnice în scopul 
executării supravegherii tehnice în dosarele de cercetare penală; 

 creează pentru Ministerul Public și DIICOT un cadru legal similar cu cel al DNA, prin crearea 
de structuri de poliție judiciară pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere 
tehnică. Aceste structuri vor fi formate din ofițeri sau agenți de poliție judiciară detaşați de 
la MAI, care își vor desfășura activitatea sub directa conducere şi controlul nemijlocit al 
procurorilor. S-a prevăzut detașarea la DIICOT a 40 de ofițeri sau agenți de poliție judiciară și 
detașarea a câte 40 de ofițeri sau agenți de poliție judiciară la Ministerul Public și la DNA. 

http://www.legalis.ro/
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  Hotărâre prealabilă admisă privind infracțiunile concurente 

săvârșite în timpul minorității 

În M.Of. nr. 192 din 15 martie 2016 a fost publicată Decizia ICCJ nr. 
2/2016 a Completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 
materie penală privind pronunțarea unei hotărâri prealabile solicitate 
de Curtea de Apel Craiova - Secția penală și pentru cauze cu minori. 

 
În urma deliberărilor, ICCJ a admis sesizarea prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri 
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept: „dacă, în cazul în care, un 
inculpat minor săvârșește, în timpul minorității, un concurs de infracțiuni, fiind ulterior trimis în 
judecată pentru săvârșirea infracțiunilor din cadrul concursului de infracțiuni, prin rechizitorii 
distincte, iar pentru una dintre infracțiuni i s-a aplicat o măsură educativă neprivativă de 
libertate, pe care a executat-o integral înainte de a fi trimis în judecată și pentru săvârșirea 
celorlalte infracțiuni din cadrul concursului, în momentul în care i se aplică o măsură educativă 
pentru toate infracțiunile din cadrul concursului de infracțiuni, conform art. 129 alin. (1) din 
Codul penal, durata măsurii educative deja executate se scade din durata noii măsuri educative 
aplicate pentru întreg concursul de infracțiuni sau se va dispune executarea integrală a noii 
măsuri educative aplicate pentru concursul de infracțiuni, atât în cazul aplicării unei măsuri 
educative neprivative de libertate, cât și în cazul aplicării unei măsuri educative privative de 
libertate” şi a stabilit că: 
 
În ipoteza infracțiunilor concurente săvârșite în timpul minorității, judecate separat, durata 
măsurii educative neprivative de libertate, dispusă pentru o infracțiune concurentă și executată, 
nu se scade din durata măsurii educative neprivative sau privative de libertate, dar va fi avută în 
vedere la alegerea și stabilirea sancțiunii conform art. 129 alin. (1) din Codul penal. 
 

În urma deliberărilor, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a 
constatat că sintagma „ori de alte organe specializate ale statului” din cuprinsul dispozițiilor 
art. 142 alin. (1) din Codul de procedură penală este neconstituțională.  

La această decizie judecător Simona-Maya Teodoroiu și judecător Tudorel Toader a emis o 
opinie concurentă. 

 

Decizie de neconstituționalitate admisă privind NCPP 

În Monitorul Oficial nr. 190 din 14 martie 2016 a fost publicată Decizia 
Curții Constituționale nr. 51/2016 referitoare la excepția de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 142 alin. (1) din Codul de 
procedură penală. 
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Procesul legislativ la Camera Deputaţilor 

Proiecte de lege înregistrate în lucru la comisiile permanente  

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor 
locali 

 Proiect de Lege privind aprobarea O.U.G. nr. 59/2015 pentru modificarea şi comple-
tarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene 

 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativă pentru completarea prevederilor art. 199 C.proc.pen. 

 opunere legislativă pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 20/1994 privind măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente 

 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind 
procedura adopţiei 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii minelor nr. 85/2003 

 Proiect de Lege pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 59/1934 asupra Cecului 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea 
Monitorului Oficial 

 Proiect de Lege pentru completarea art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
unitar de pensii publice 

 Propunere legislativă pentru abrogarea O.U.G. nr. 31/2002 privind interzicerea 
organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a pro-
movării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra 
umanităţii şi de crime de război, cu modificările şi completările ulterioare, republicată 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi  

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind 
Codul penal 

 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice 

 Propunere legislativă pentru modificarea art. 96 din Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal 

http://www.legalis.ro/
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Acte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

Noul Regulament privind sprijinul de urgență la nivelul Uniunii 
 

În Jurnalul Oficial nr. L 70 din 16 martie 2016 a fost publicat Regulamentul (UE) 2016/369 privind furnizarea 
sprijinului de urgență pe teritoriul Uniunii. 
 

Regulamentul stabilește cadrul în care se poate acorda sprijin de urgență la nivelul Uniunii prin măsuri 
specifice adecvate situației economice, în cazul unui dezastru natural sau provocat de om, fie poten-
țial, fie în curs de desfășurare. Astfel de sprijin de urgență poate fi acordat numai în cazurile în care 
amploarea fără precedent și impactul dezastrului sunt de așa natură încât provoacă grave și ample 
consecințe umanitare în unul sau mai multe state membre și numai în circumstanțe excepționale în 
care niciun alt instrument aflat la dispoziția statelor membre și a Uniunii nu este suficient. Sprijinul de 
urgență acordat în temeiul prezentului regulament susține și completează acțiunile statelor membre 
afectate. În acest scop, se asigură o cooperare și o consultare strânse cu statul membru afectat. 

Procesul legislativ la Senat 
 

Proiecte de lege înregistrate pe ordinea de zi 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1998 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe 

 Propunere legislativă pentru completarea O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii 

 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice 

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

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

 Propunere legislativă pentru abrogarea alin. (2) al art. 375 al Legii nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii 

 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii nr. 124/2000 privind 
structura personalului Curţii Constituţionale 

 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art. 25 al Legii drepturilor 
pacientului nr. 46/2003 

 Proiect de lege privind aprobarea O.G. nr. 9/2016 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiilor asociate acestora 

Proiecte de lege înregistrate în curs de dezbatere 

 Propunere legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 18 din Legea educaţiei naţionale 
nr . 1/2011 
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Jurisprudență europeană 

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene 
 

 
În Jurnalul Oficial C 98 din 14 martie 2016 a fost publicată ultima publicație CJUE.  

 
 

Jurisprudenţă europeană 
 

 Concluziile avocatului general în cauza C-484/14 Tobias Mc Fadden/Sony Music Entertainment 
Germany GmbH 
 

Potrivit avocatului general Szpunar, deținătorul unui magazin, al unui bar sau al unui hotel care 
propune publicului acces gratuit la o rețea Wi-Fi nu răspunde pentru încălcările drepturilor de autor 
săvârșite de un utilizator. Deși acestui deținător îi poate fi adresată o somație judecătorească 
destinată să pună capăt acestei încălcări sau să o prevină, nu i se poate impune, în schimb, închi-
derea conexiunii la internet, protejarea printr-o parolă sau examinarea generalizată a comunicațiilor. 
 

 Hotărârea Tribunalului în cauza T-100/15 Dextro Energy GmbH & Co. KG/Comisia 
 

Tribunalul confirmă că mai multe mențiuni de sănătate referitoare la glucoză nu pot fi autorizate. 
Comisia nu a săvârșit o eroare atunci când a constatat că aceste mențiuni încurajează consumul de 
zaharuri, deși o astfel de încurajare este incompatibilă cu principiile de nutriție și de sănătate 
general acceptate. 
 

 Hotărârea în cauzele conexate C-145/15 și C-146/15 K. Ruijssenaars, A. Jansen și J.H. Dees-
Erf/Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 
 

Autoritățile naționale exercită o supraveghere cu caracter general pentru a garanta drepturile 
pasagerilor aerieni, dar nu sunt obligate să acționeze ca urmare a plângerilor individuale. Totuși, 
această putere le poate fi acordată prin legislația națională. 
 

 Hotărârea în cauza C-695/15 PPU Shiraz Baig Mirza/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 
 

Regulamentul Dublin III permite statelor membre să trimită un solicitant de protecție 
internațională către o țară terță sigură, indiferent dacă este vorba despre statul  membru 
responsabil de examinarea cererii sau despre un alt stat membru. Acest drept poate fi de 
asemenea exercitat de către un stat membru după ce acesta din urmă a admis că este responsabil 
de examinarea cererii, în temeiul acestui regulament și în cadrul procedurii de reprimire. 
 

 Hotărârea în cauza T-501/13 Karl-May-Verlag GmbH/OAPI 
 

Tribunalul admite acțiunea editurii Karl-May împotriva deciziei Oficiului pentru Mărci al Uniunii de 
anulare a mărcii comunitare WINNETOU. Oficiul nu ar fi trebuit să admită cererea de declarare a 
nulității formulată de Constantin Film fără să aprecieze în mod autonom dacă semnul Winnetou 
avea un caracter descriptiv pentru produsele și serviciile în cauză. 
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Transparență decizională: proiecte în dezbatere publică 
 

Modificări privind actele de studii pentru învățământul preuniversitar 

 
    

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. 

Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici ar 
putea fi modificat 
 

Ministerul Justiției a publicat pe data de 18 martie un proiect de ordin 
pentru modificarea alin. (1) al art. 331 din Ordinul ministrului justiţiei 
nr. 2333/C/2013 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 
notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.  

Conform instrumentului de motivare, potrivit art. 330 şi art. 331 alin. (1) din Ordinul nr. 2.333/C/2013 
privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 
36/1995, pentru eliberarea încheierii privind verificarea evidenţelor succesorale, prevăzută de Codul de 
procedură civilă, notarul public „verifică prezentarea certificatului de deces, dovedirea calităţii de 
succesibil sau persoană îndreptăţită, precum şi o copie a cererii de chemare în judecată, purtând 
menţiunea că a fost sau nu depusă”.  
 
Rezultă că sintagma „şi o copie a cererii de chemare în judecată, purtând menţiunea că a fost sau nu 
depusă”, prevăzută de art. 331 alin. (1) din Regulament (...) contrară dispoziţiilor art. 193 alin. (3) din 
Codul de procedură civilă. Astfel, este necesară corelarea art. 331 alin. (1) din Regulament, cu 
prevederea normativă de nivel superior, respectiv art. 193 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: propuneri@ms.ro, până la data adoptării de către Guvern. 

Ministerul Educației a publicat pe data de 17 martie un proiect de hotărâre 
pentru modificarea și completarea H.G. nr. 577/2015 privind aprobarea 
conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor 
și personalului didactic din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar. 

Conform instrumentului de motivare, având în vedere existența copiilor/tinerilor/adulţilor care au 
depăşit cu cel puţin 4 ani vârsta de şcolarizare corespunzătoare clasei și care pentru recuperarea 
învăţământului primar au urmat Programul „A doua şansă” pentru învăţământul primar și care au 
finalizat acest nivel de studii, se impune eliberarea și a unui act de studii care să certifice absolvirea 
învăţământului primar. Având în vedere existența unor inadvertențe existente în conținutul unor 
formulare tipizate ale actelor de studii privind: 
 completarea rubricilor corespunzătoare pregătirii profesionale generale într-un domeniu profesional 
și pregătirii profesionale de specialitate specifică unei calificări profesionale în „Certificatul de calificare 
nivel 3” și „Certificatul de calificare nivel 4”; 
 existența sintagmei „ordinul ministrului educației naționale” existentă în Certificatul de acordare a 
definitivării în învăţământ si în Certificatul de acordare a gradului didactic; 
 necesitatea clarificării modului de completare a competențelor certificate conform metodologiei în 
vigoare în „Atestatul de competențe profesionale”; 
 clarificarea completării rubricii „Probe” de pe spatele „Atestatului de competențe lingvistice” și a 
„Atestatului pentru predarea unei limbi străine la învățământul primar” 
se impune modificarea și completarea formularelor tipizate ale actelor de studii. 
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MFP propune modificarea contribuțiilor sociale obligatorii din Noul Cod fiscal 

Decrete semnate 

 
 
  Ministerul Economiei a publicat pe data de 3 martie un proiect de 

ordonanță de urgență privind reglementarea unor măsuri necesare 
rezolvării problemelor de mediu aflate în procedură de infringement. 

Conform instrumentului de motivare, scopul ordonanței îl constituie crearea mijlocului legal de 
protejare a bugetului de stat prin luarea de măsuri de protecție a mediului menite să remedieze factorii 
de mediu prin aducerea acestora în limitele admise. 
 
Este necesar să fie creat și implementat mecanismul optim pentru diminuarea prejudiciilor la care este 
expus statul roman prin plata de amenzi și penalități de întârziere. 
  
Ținând cont că este necesară reglementarea imediată unor astfel de situații, pentru ca statul român, 
obligat la conformare potrivit deciziilor de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene, să poată 
întreprinde demersurile necesare realizării investițiilor pentru conformarea la mediu. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: legislativ@cultura.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicare. 

Ministerul Finanțelor Publice a publicat pe data de 18 martie un proiect 
de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea și completarea Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal. 

Conform instrumentului de motivare, va fi modificat Titlul V – Contribuții sociale obligatorii astfel: 
1. Persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care 
România nu are încheiate acorduri privind sistemele de securitate socială sau care nu intră sub 
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, şi care nu se află în România 
pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutive, pe parcursul unui an calendaristic, nu au 
calitatea de contribuabili la sistemul de asigurări sociale de sănătate. 
2. Au fost introduse în categoria contribuabililor/plătitorilor la sistemul de asigurări sociale de sănătate 
și la sistemul asigurărilor pentru șomaj, unitățile trimițătoare care au obligația plății contribuțiilor 
pentru personalul român militar şi civil trimis în misiune permanentă în străinătate. 
3. În cazul veniturilor din investiții și/sau din alte surse, realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de 
calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, nu se datorează contribuția de 
asigurări sociale de sănătate. 
4. Persoanele fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate 
de la plata contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte 
surse, precum și în cazul persoanelor care realizează venituri lunare exclusiv din investiții și/sau din alte 
surse sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe țară, datorează contribuția de asigurări sociale 
de sănătate lunar sau la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale 
de sănătate potrivit legii. Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) își vor păstra calitatea de 
asigurat, în condițiile Legii nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății, respectiv 3 
luni de la data efectuării ultimei plăți. 
 
 Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise 
la adresa: publicinfo@mfinante.ro, până la adoptarea de Guvern. 

Decrete 

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei Consi-
liului Europei privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor şi a violenţei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011; 

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea O.U.G. nr. 52/2015 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor. 
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Doar în Magazinul online BECKSHOP >>>>>> 

 
 

Ghidul inspecției inopinate a Consiliului Concurenței 

Ce faci atunci când, dimineaţa devreme, auzi în telefon o voce agitată: 
„Au venit nişte domni de la Consiliul Concurenţei  

care vor să intre în biroul dvs. Nu ştiu cum să procedez …?” 

Ghidul propune un set minim de măsuri care pot 
ajuta un operator economic să treacă cu bine prin 
furcile caudine ale unei descinderi a inspectorilor de 
concurenţă. Pornind de la conduita de care trebuie să 
dea dovadă personalul întreprinderii şi până la paşii 
ce trebuie urmaţi într-o atare situaţie, autorii abor-
dează pe larg regulile de „aşa da” şi „aşa nu” după 
care trebuie să se ghideze întreprinderea inspectată. 
 
Recursul amplu la doctrina şi jurisprudenţa naţională şi 
europeană, coroborat cu analiza legislaţiei primare şi 
secundare aferente dreptului concurenţei relevă 
împrejurarea că cele trei texte de lege analizate 
acoperă, în fapt, un domeniu vast de aplicare. Dintr-o 
asemenea perspectivă, recomandările autorilor au 
vocaţie de aplicabilitate imediată, ele putând fi puse cu 
uşurinţă în practică.  
 

Vă dorim lectură plăcută 

 
 

 

Ghidul inspecției inopinate a Consiliului Concurenței 
Germin Petcu, Călin Dobre  
 
Editura C.H. Beck, 2016 
 
 

 

http://www.beckshop.ro/ghidul_inspectiei_inopinate_a_consiliului_concurentei-p7129.html
http://www.beckshop.ro/recuperarea_creantelor_prin_procedura_insolventei-p7010.html


 

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

 

11 

 

 
 
  

Tutoriale Legalis® 

Deschide un cont Legalis pe www.legalis.ro  
și află cum poți accesa chiar azi volumul 

„Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online, martie 2016” 
 

EXCLUSIV ÎN LEGALIS - Călăuza juristului. Cereri și acțiuni în justiție. Ediție online, martie 2016 
  

Peste 100 de modele de cereri și acțiuni, grupate pe domenii de drept. Fiecare capitol al acestei ediții 
disponibilă exclusiv online, în Legalis, oferă informații actualizate despre legislația și jurisprudența nouă 
aplicabilă fiecărui document și domeniu abordat.  
 

„Călăuza juristului s-a dorit a fi, încă de la prima sa 
apariţie, în anul 1956, o punte de legătură între teorie şi 
practică. Eminentul profesor Tudor Popescu împreună 
cu discipolul său, profesorul Dumitru Florescu, reputat 
jurist şi făuritor de cărţi, au reuşit să realizeze, în câteva 
sute de pagini, un ghid prin labirintul de legi şi proceduri 
pentru cei aflaţi la început de drum în profesia de jurist. 
 În anul 2004 Editura C.H. Beck a reluat publicarea 
acestei lucrări sub coordonarea dlui profesor Dumitru 
Petre Andreiu D. Florescu, pentru ca în 2014 să publicăm 
a 5-a ediție, sub forma unui prim HandBook pentru piaţa 
de carte din România. Din păcate această ultimă ediție a 
apărut imediat după trecerea în neființă a dlui Florescu 
care însă a lăsat drept succesor un reputat om de drept, 
dl judecător dr. Ion Popa.  
 Ne bucurăm să putem continua această lucrare de o 
deosebită valoare practică, in memoria profesorului 
Florescu și în beneficiul viitoarelor generații de juriști.” 
 

Oana Dimitriu, Redactor-șef, Editura C.H. Beck 
 

Ediția online a avut în vedere: 

 republicarea Codului de procedură civilă 

 deciziile de neconstituţionalitate ale Curţii Constituţionale privind dispoziţiile din Codul civil 
şi cel de procedură civilă, 

 Deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate pentru dezlegarea unor chestiuni de 
drept, cu referire la dispoziţiile din Codul civil şi Codul de procedură civilă 

 Recursurile în interesul legii pronunţate cu referire la dispoziţiile din Codul civil şi Codul de 
procedură civilă 

 jurisprudenţa  nouă 

 intrarea în vigoare a noului Cod fiscal şi a celui de procedură fiscală. 
   

 

http://www.legalis.ro/
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  
 
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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