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ABSTRACT 
 
LEGISLATIVE ACTUALITY 
The applicable Tax Code, but also the New Tax Code were amended in November. 
Likewise, during the same period, any normative acts were also amended, such as the 

Government Emergency Ordinance no. 28/1999 on the obligation of economic operators to 
use electronic tax cash registers, Law no. 297/2004 regarding capital market, the Regulation 
of organization and functioning of the Superior Council of Magistracy. 

 
Actul modificat Actul 

modificator
Sumar 

Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a CSM, aprobat prin 
Hotărârea CSM nr. 326/2005  
(M. Of. nr. 867 din 27 septembrie 
2005; cu modif. ult.) 

Hotărârea CSM 
nr. 1132/2015  
(M. Of. nr. 814 
din 2 noiembrie 
2015) 

– modifică: art. 14,  
art. 56 pct. 4 lit. b),  
art. 56 pct. 6, art. 67  
alin. (2), art. 671, art. 68 
alin. (4) lit. p), art. 69, 
– introduce: art. 56  
pct. 61, art. 691 

 
În M. Of. nr. 814 din 2 noiembrie 2015, s-a publicat Hotărârea CSM nr. 1132/2015 

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
CSM, aprobat prin Hotărârea CSM nr. 326/2005 (M. Of. nr. 867 din 27 septembrie 
2005; cu modif. ult.). 

 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 14 la primul alineat prevedea faptul că activitatea 

de secretariat a Consiliului este asigurată de Direcţia sinteze, pregătirea lucrărilor 
şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi grefa secţiilor. 

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 78-87 
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Potrivit alineatului următor, lucrările Plenului şi ale secţiilor se înregistrează şi 
se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul 
direcţiei prevăzute la alin. (1) şi semnat de preşedinte, vicepreşedinte sau, după 
caz, de judecătorul ori procurorul care a prezidat şedinţa. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 14 prevede: „(1) Activitatea de secretariat a 

Consiliului este asigurată de Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

(2) Lucrările Plenului şi ale secţiilor se înregistrează şi se consemnează într-un 
proces-verbal, întocmit de persoana desemnată din cadrul serviciului prevăzut la alin. (1) şi 
semnat de preşedinte, vicepreşedinte sau, după caz, de judecătorul ori procurorul care a 
prezidat şedinţa”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 56 pct. 4 lit. b) prevedea faptul că din aparatul 

propriu al Consiliului fac parte: 
(…) 
4. Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, alcătuită din: 
(…) 
b) Biroul contencios. 
 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 56 pct. 4 lit. b) prevede: „Din aparatul propriu al 

Consiliului fac parte: 
(…) 
4. Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, alcătuită din: 
(…) 
b) Serviciul contencios”. 
  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 56 pct. 6 dispunea faptul că din aparatul propriu 

al Consiliului fac parte: 
(…) 
6. Direcţia de sinteze, pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al 

Magistraturii şi grefa secţiilor, alcătuită din: 
a) Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al 

Magistraturii; 
b) Biroul grefa secţiilor. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 56 pct. 6 dispune: „Din aparatul propriu al 

Consiliului fac parte: 
(…) 
6. Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al 

Magistraturii”. 
  
Noua reglementare 
La articolul 56, după pct. 6 se introduce un nou punct, pct. 61. 
Potrivit noii reglementări, art. 56 pct. 61 stabileşte: „Din aparatul propriu al 

Consiliului fac parte: 
(…) 
61. Biroul grefa secţiilor”. 
  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 67 alin. (2) dispunea faptul că Biroul contencios 

are următoarele atribuţii: 
a) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să 

angajeze răspunderea patrimonială a ordonatorului principal de credite şi, dacă 
este cazul, formulează puncte de vedere pe aceste aspecte; 

b) formulează puncte de vedere referitoare la procedurile care vizează plata 
unor sume de bani de către Consiliu sau recuperarea unor sume de bani de către 
Consiliu, precum şi la aspectele referitoare la salarizarea personalului, dacă aceste 
aspecte sunt controversate; 

c) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea 
aduce atingere drepturilor Consiliului; 

d) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal 
de credite, nota justificativă care se întocmeşte în conformitate cu art. 5 alin. (2) din 
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din 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, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi referatul de necesitate şi nota justificativă care se întocmesc în 
procedura de achiziţionare directă de produse, servicii sau lucrări. 

e) avizează, la solicitarea unităţilor aflate în coordonarea Consiliului, contrac-
tele încheiate de acestea; 

f) întocmeşte lucrările referitoare la plângerile prealabile formulate împotriva 
hotărârilor secţiilor şi Plenului Consiliului; 

g) reprezintă Consiliul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instan-
ţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţii, formulând, în acest sens, acţiuni, 
cereri, întâmpinări şi alte lucrări; 



Actualitate legislativă 81 

h) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare extras de pe hotărârile 
judecătoreşti privind cariera şi drepturile judecătorilor, procurorilor şi 
magistraţilor-asistenţi, în maximum 5 zile de la pronunţare, precum şi hotărârile, 
după redactare, în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu 
executarea acestora; 

i) avizează dispoziţiile secretarului general referitoare la numire, promovare, 
eliberarea din funcţie şi sancţionare disciplinară pentru personalul de execuţie din 
aparatul propriu al Consiliului; 

j) întocmeşte calendarul estimativ privind alegerea membrilor Consiliului 
judecători şi procurori şi îndeplineşte orice alte măsuri în legătură cu procedura 
alegerii, dispuse de secretarul general. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (2) dispune: „Serviciul contencios are 

următoarele atribuţii: 
a) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură de natură să angajeze răs-

punderea patrimonială a ordonatorului principal de credite şi, dacă este cazul, formulează 
puncte de vedere pe aceste aspecte; 

b) formulează puncte de vedere referitoare la procedurile care vizează plata unor sume 
de bani de către Consiliu sau recuperarea unor sume de bani de către Consiliu, precum şi la 
aspectele referitoare la salarizarea personalului, dacă aceste aspecte sunt controversate; 

c) avizează din punctul de vedere al legalităţii orice măsură care ar putea aduce 
atingere drepturilor Consiliului; 

d) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de 
credite, nota justificativă care se întocmeşte în conformitate cu art. 5 alin. (2) din H.G.  
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din 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, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi referatul de 
necesitate şi nota justificativă care se întocmesc în procedura de achiziţionare directă de 
produse, servicii sau lucrări; 

e) avizează, la solicitarea unităţilor aflate în coordonarea Consiliului, contractele înche-
iate de acestea; 

f) întocmeşte lucrările referitoare la plângerile prealabile formulate împotriva hotă-
rârilor secţiilor şi Plenului Consiliului; 

g) reprezintă Consiliul şi apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor jude-
cătoreşti şi a altor organe de jurisdicţii, formulând, în acest sens, acţiuni, cereri, întâm-
pinări şi alte lucrări; 

h) comunică Direcţiei resurse umane şi organizare extras de pe hotărârile judecătoreşti 
privind cariera şi drepturile judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor-asistenţi, în 
maximum 5 zile de la pronunţare, precum şi hotărârile, după redactare, în vederea ducerii 
la îndeplinire a măsurilor dispuse în legătură cu executarea acestora; 
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i) avizează dispoziţiile secretarului general referitoare la numire, promovare, eliberarea 
din funcţie şi sancţionare disciplinară pentru personalul de execuţie din aparatul propriu al 
Consiliului; 

j) întocmeşte calendarul estimativ privind alegerea membrilor Consiliului judecători şi 
procurori şi îndeplineşte orice alte măsuri în legătură cu procedura alegerii, dispuse de 
secretarul general”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 671 stabilea faptul că Direcţia legislaţie, docu-

mentare şi contencios este condusă de un director, ajutat de un director adjunct. 
Directorul adjunct coordonează activitatea Biroului contencios şi îndeplineşte orice 
alte atribuţii stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea direc-
torului direcţiei. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 671 stabileşte: „Direcţia legislaţie, documentare şi 

contencios este condusă de un director, ajutat de un director adjunct. Directorul adjunct 
coordonează activitatea Serviciului contencios şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de 
secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcţiei”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 68 alin. (4) lit. p) prevedea faptul că prin condu-

cerea direcţiei şi Serviciul programe europene şi internaţionale, Direcţia afaceri 
europene, relaţii internaţionale şi programe îndeplineşte următoarele atribuţii: 

(…) 
p) colaborează cu Biroul contencios în elaborarea cererilor şi apărărilor în 

litigiile având ca obiect proiecte de finanţare din fonduri europene şi din alte 
fonduri internaţionale sau programe finanţate de Banca Mondială şi de alţi donori 
europeni şi internaţionali, care au ca beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, 
sistemul judiciar sau instituţiile aflate în coordonarea Consiliului. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (4) lit. p) prevede: „Prin conducerea 

direcţiei şi Serviciul programe europene şi internaţionale, Direcţia afaceri europene, relaţii 
internaţionale şi programe îndeplineşte următoarele atribuţii: 

(…) 
p) colaborează cu Serviciul contencios în elaborarea cererilor şi apărărilor în litigiile 

având ca obiect proiecte de finanţare din fonduri europene şi din alte fonduri internaţionale 
sau programe finanţate de Banca Mondială şi de alţi donori europeni şi internaţionali, care 
au ca beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, sistemul judiciar sau instituţiile aflate 
în coordonarea Consiliului”. 
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Art. 69 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 69 la primul alineat dispune faptul că Direcţia de 

sinteze, pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi 
grefa secţiilor exercită, prin Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor 
Consiliului Superior al Magistraturii, următoarele atribuţii: 

a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul Plenului şi al secţiilor 
Consiliului, cu excepţia celor date în atribuţia altor compartimente; 

b) participă la şedinţele plenului şi ale secţiilor Consiliului; 
c) elaborează proiectul ordinii de zi şi al ordinii de zi soluţionate pentru fiecare 

şedinţă a plenului şi a secţiilor Consiliului, pe care le prezintă preşedintelui sau, în 
lipsa acestuia, vicepreşedintelui spre aprobare şi le publică pe pagina de internet a 
Consiliului; 

d) întocmeşte şi redactează referatele secţiilor Consiliului privind îndeplinirea 
condiţiilor legale pentru ocuparea de către judecători şi procurori a funcţiilor de 
conducere; 

e) asigură redactarea şi publicarea hotărârilor adoptate de plen şi de secţii pe 
pagina de internet a Consiliului, conform legii; 

f) întocmeşte şi comunică răspunsurile la cererile şi plângerile adresate 
Consiliului, care au fost analizate în şedinţele plenului sau ale secţiilor, atunci când 
este nominalizat în ordinea de zi soluţionată a şedinţelor; 

g) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă; 
h) răspunde, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, de înaintarea, 

în cel mult 20 de zile, Preşedintelui României a hotărârilor privind propunerile de 
numire în funcţia de judecător sau procuror şi de eliberare din funcţia de judecător 
sau procuror, în vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din 
funcţie; 

i) înaintează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, în cel mult 30 
de zile de la data validării examenului de capacitate, Preşedintelui României hotă-
rârea Consiliului privind propunerile de numire în funcţie a judecătorilor şi 
procurorilor declaraţi reuşiţi la examenul de capacitate; 

j) asigură arhivarea evidenţei lucrărilor plenului şi ale secţiilor; 
k) întocmeşte statistici cu privire la activitatea plenului şi a secţiilor; 
l) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea Consiliului; 
m) pune la dispoziţie colegiului redacţional al Buletinului Oficial al Consiliului 

hotărârile în vederea publicării; 
n) colaborează cu Biroul de informatică în vederea conceperii de programe 

care să permită exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului. 
Potrivit alineatului următor, Biroul grefa secţiilor are următoarele atribuţii: 
a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie 

disciplinară şi urmăreşte soluţiile pronunţate în cauzele în care a fost exercitată 
calea de atac; 
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b) redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea 
disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare; 

c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului, precum şi 
Inspecţiei Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o 
hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară; ia 
măsuri, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, pentru punerea în exe-
cutare a hotărârilor judecătoreşti în materie disciplinară, inclusiv pe baza comu-
nicărilor făcute de Inspecţia Judiciară; 

d) asigură, în condiţii de confidenţialitate, activitatea de secretariat a şedinţelor 
secţiilor Consiliului, în care se soluţionează cererile de avizare a percheziţiei, 
reţinerii sau arestării judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, respectiv procurorilor; 

e) redactează, în ziua în care au fost adoptate, hotărârile secţiilor Consiliului, 
prin care s-au soluţionat cererile prevăzute la litera d); 

f) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului şi redac-
tează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-au soluţionat sesizările privind 
încălcarea normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecă-
torilor şi procurorilor. 

g) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia 
sesizărilor având ca obiect suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor 
ori interzicerea provizorie a exercitării unor atribuţii şi redactează hotărârile 
pronunţate; 

h) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia 
sesizărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi redactează 
hotărârile pronunţate. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 69 prevede: „Serviciul de sinteze şi pregătirea 

lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii exercită următoarele atribuţii: 
a) asigură pregătirea lucrărilor şedinţelor şi secretariatul Plenului şi al secţiilor 

Consiliului, cu excepţia celor date în atribuţia altor compartimente; 
b) participă la şedinţele Plenului şi ale secţiilor Consiliului; 
c) elaborează proiectul ordinii de zi şi al ordinii de zi soluţionate pentru fiecare şedinţă 

a Plenului şi a secţiilor Consiliului, pe care le prezintă preşedintelui sau, în lipsa acestuia, 
vicepreşedintelui spre aprobare şi le publică pe pagina de internet a Consiliului; 

d) întocmeşte şi redactează referatele secţiilor Consiliului privind îndeplinirea condi-
ţiilor legale pentru ocuparea de către judecători şi procurori a funcţiilor de conducere; 

e) asigură redactarea şi publicarea hotărârilor adoptate de Plen şi de secţii pe pagina de 
internet a Consiliului, conform legii; 

f) întocmeşte şi comunică răspunsurile la cererile şi plângerile adresate Consiliului, 
care au fost analizate în şedinţele Plenului sau ale secţiilor, atunci când este nominalizat în 
ordinea de zi soluţionată a şedinţelor; 

g) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă; 
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h) răspunde, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, de înaintarea, în cel 
mult 20 de zile, Preşedintelui României a hotărârilor privind propunerile de numire în 
funcţia de judecător sau procuror şi de eliberare din funcţia de judecător sau procuror, în 
vederea emiterii decretului de numire, respectiv de eliberare din funcţie; 

i) înaintează, împreună cu Direcţia resurse umane şi organizare, în cel mult 30 de zile 
de la data validării examenului de capacitate, Preşedintelui României hotărârea Consiliului 
privind propunerile de numire în funcţie a judecătorilor şi procurorilor declaraţi reuşiţi la 
examenul de capacitate; 

j) asigură arhivarea evidenţei lucrărilor Plenului şi ale secţiilor; 
k) întocmeşte statistici cu privire la activitatea Plenului şi a secţiilor; 
l) participă la elaborarea raportului anual privind activitatea Consiliului; 
m) pune la dispoziţie colegiului redacţional al Buletinului Oficial al Consiliului 

hotărârile în vederea publicării; 
n) colaborează cu Biroul de informatică în vederea conceperii de programe care să 

permită exploatarea bazei de date privind activitatea Consiliului”. 
  
Art. 691 din Regulament (modificat prin Hotărârea CSM nr. 1132/2015) 
Noua reglementare 
După art. 69 se introduce un nou articol, art. 691. 
Potrivit noii reglementări, art. 691 prevede: „Biroul grefa secţiilor are următoarele 

atribuţii: 
a) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materie disci-

plinară şi urmăreşte soluţiile pronunţate în cauzele în care a fost exercitată calea de atac; 
b) redactează hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea 

disciplinară, în termen de cel mult 20 de zile de la pronunţare; 
c) comunică de îndată, în scris, judecătorului sau procurorului, precum şi Inspecţiei 

Judiciare ori, după caz, titularului acţiunii disciplinare care a exercitat-o hotărârile secţiilor 
Consiliului, prin care s-a soluţionat acţiunea disciplinară; ia măsuri, împreună cu Direcţia 
resurse umane şi organizare, pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti în 
materie disciplinară, inclusiv pe baza comunicărilor făcute de Inspecţia Judiciară; 

d) asigură, în condiţii de confidenţialitate, activitatea de secretariat a şedinţelor 
secţiilor Consiliului, în care se soluţionează cererile de avizare a percheziţiei, reţinerii sau 
arestării judecătorilor şi magistraţilor-asistenţi, respectiv procurorilor; 

e) redactează, în ziua în care au fost adoptate, hotărârile secţiilor Consiliului, prin care 
s-au soluţionat cererile prevăzute la lit. d); 

f) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului şi redactează 
hotărârile secţiilor Consiliului, prin care s-au soluţionat sesizările privind încălcarea 
normelor de conduită reglementate de Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor; 

g) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia sesi-
zărilor având ca obiect suspendarea din funcţie a judecătorilor şi procurorilor ori interzi-
cerea provizorie a exercitării unor atribuţii şi redactează hotărârile pronunţate; 
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h) asigură activitatea de secretariat a şedinţelor secţiilor Consiliului în materia sesi-
zărilor referitoare la buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi redactează hotărârile 
pronunţate”. 
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(M. Of. nr. 510 din 30 iulie 
2007) 
Hotărârea CSM nr. 564/2008 
(M. Of. nr. 515 din 9 iulie 2008) 
Hotărârea CSM nr. 1314/2008 
(M. Of. nr. 835 din 11 
decembrie 2008) 
Hotărârea CSM nr. 176/2011 
(M. Of. nr. 272 din 19 aprilie 
2011) 
Hotărârea CSM nr. 283/2011 
(M. Of. nr. 333 din 13 mai 2011) 
Hotărârea CSM nr. 267/2011 
(M. Of. nr. 350 din 19 mai 2011) 
Hotărârea CSM nr. 379/2011 
(M. Of. nr. 459 din 30 iunie 
2011) 
Hotărârea CSM nr. 484/2011 
(M. Of. nr. 538 din 29 iulie 
2011) 
Hotărârea CSM nr. 831/2011 
(M. Of. nr. 889 din 15 
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decembrie 2011) 
Hotărârea CSM nr. 74/2012  
(M. Of. nr. 112 din 13 februarie 
2012) 
Hotărârea CSM nr. 609/2012 
(M. Of. nr. 477 din 12 iulie 
2012) 
Hotărârea CSM nr. 1061/2012 
(M. Of. nr. 797 din 28.11.2012) 
Hotărârea CSM nr. 1132/2012 
(M. Of. nr. 894 din 28 
decembrie 2012) 
Hotărârea CSM nr. 891/2013 
(M. Of. nr. 595 din 24 
septembrie 2013) 
Hotărârea CSM nr. 130/2014 
(M. Of. nr. 95 din 6 februarie 
2014) 
Hotărârea CSM nr. 510/2014 
(M. Of. nr. 304 din 24 aprilie 
2014) 
Hotărârea CSM nr. 274/2015 
(M. Of. nr. 254 din 16 aprilie 
2015) 
Hotărârea CSM nr. 895/2015 
(M. Of. nr. 729 din 29 
septembrie 2015) 
Hotărârea CSM nr. 1132/2015 
(M. Of. nr. 814 din 2 noiembrie 
2015) 
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CODUL FISCAL ŞI ALTE ACTE NORMATIVE –  
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 51/2015) 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
 

Actele modificate Actul modificator Sumar

Codul fiscal 

O.U.G. nr. 51/2015 
(M. Of. nr. 823 din  
4 noiembrie 2015) 

– introduce: art. 7  
alin. (1) pct. 35 şi 36 

O.U.G. nr. 38/2010  
(M. Of. nr. 274 din 27 aprilie 
2010; cu modif. ult.) 

– modifică: art. 1, art. 2, 
art. 3 
– introduce: art. 5, nr. 22 
şi 23 din anexă 

O.U.G. nr. 47/2015
(M. Of. nr. 806 din  
29 octombrie 2015)

– abrogă: art. 63 

  
În M. Of. nr. 823 din 4 noiembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 51/2015 privind 

unele măsuri pentru realizarea de investiţii la operatorii economici din industria de 
apărare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 

O.U.G. nr. 51/2015 stabileşte unele măsuri pentru realizarea de investiţii la 
operatorii economici din industria de apărare, dar şi modifică următoarele acte 
normative: 

– Codul fiscal; 
– O.U.G. nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate 

privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării 
Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, 
aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri 
(M. Of. nr. 274 din 27 aprilie 2010; cu modif. ult.) aprobată cu modificări prin Legea 
nr. 184/2010 (M. Of. nr. 695 din 18 octombrie 2010); 

– O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi 
unele măsuri bugetare (M. Of. nr. 806 din 29 octombrie 2015). 

  
Respectiva ordonanţă de urgenţă a fost adoptată având în vedere: 
– Contextul regional geopolitic care impune întărirea capacităţii de apărare a 

României prin luarea unor măsuri urgente în vederea realizării de investiţii în 

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 88-97 
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industria de apărare, astfel încât forţele naţionale de apărare să poată fi dotate cu 
mijloace adecvate pentru protejarea intereselor esenţiale de securitate ale statului 
român, precum şi onorarea obligaţiilor asumate în calitate de stat membru NATO 
şi UE. 

– faptul că neasigurarea finanţării programelor de investiţii ale operatorilor 
economici din industria de apărare afectează îndeplinirea sarcinilor stabilite prin 
Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare şi creează vulnerabi-
lităţi privind securitatea naţională. 

– dispoziţiile art. 346 din Tratatul de funcţionare a Uniunii Europene (TFUE), 
potrivit cărora orice stat membru poate lua măsurile pe care la consideră necesare 
pentru protecţia intereselor esenţiale ale siguranţei sale şi care se referă la pro-
ducţia sau comerţul cu armament, muniţie şi material de război, cu condiţia ca 
respectivele măsuri să nu distorsioneze concurenţa pe piaţa internă pentru pro-
dusele ce nu sunt destinate unor scopuri specific militare şi luând în considerare 
inexistenţa unei reglementări care să permită aplicarea de către stat a acestor 
dispoziţii, s-a procedat la analizarea jurisprudenţei europene în materie şi, ulterior, 
la definirea unui mecanism de implementare a art. 346 TFUE în materia realizării 
unor investiţii în domeniul industriei de apărare, fără de care se creează vulne-
rabilităţi privind securitatea naţională. 

– faptul că operatorii economici din industria de apărare se încadrează în 
categoria producătorilor şi furnizorilor de produse şi servicii militare şi dispun de 
surse de finanţare limitate pentru realizarea de investiţii în vederea retehnolo-
gizării şi modernizării capacităţilor de producţie pentru apărare, care să fie compa-
tibile cu standardele NATO şi UE, pentru a nu se ajunge în situaţia imposibilităţii 
asigurării protejării în timp real a intereselor esenţiale ale securităţii naţionale, se 
impune adoptarea unor măsuri pentru refacerea şi viabilizarea capacităţilor de 
producţie pentru apărare în vederea realizării de produse şi servicii necesare 
cerinţelor de înzestrare ale forţelor Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică 
şi Securitate Naţională şi conforme standardelor NATO şi UE. 

– faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a unor măsuri de finanţare a pro-
gramelor de investiţii ale operatorilor economici din industria de apărare la care 
statul este acţionar integral sau majoritar ar conduce la afectarea gravă a intereselor 
esenţiale de securitate ale statului român prin afectarea securităţii lanţului de 
aprovizionare cu tehnică şi mijloace de luptă necesare forţelor Sistemului Naţional 
de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională; 

– faptul că se impune ca operatorii economici din industria de apărare, care 
sunt de interes strategic pentru forţele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine 
Publică şi Securitate Naţională, să îşi menţină potenţialul capacităţilor de producţie 
şi servicii pentru apărare, prin adoptarea unor măsuri de restructurare economico-
financiară, ceea ce presupune şi disponibilizări de personal prin măsuri de conce-
diere colectivă. 
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– faptul că aceste măsuri vizează eliminarea pierderilor prin eficientizarea 
activităţii şi valorificarea resurselor privind forţa de muncă, redimensionarea/ 
disponibilizarea acesteia în raport cu gradul de încărcare a capacităţilor cu 
comenzi. 

– faptul că numărul de angajaţi prevăzut să fie disponibilizat prin concedieri 
colective este de 808 persoane în intervalul temporar 2015-2017, la care venitul de 
completare se alocă pe o perioadă de maximum 24 de luni de la concediere, în 
condiţiile legii. 

– faptul că neacordarea venitului de completare într-un sector important cum 
este sectorul producţiei pentru apărare ar produce inechităţi în raport cu alte 
sectoare ale economiei naţionale care beneficiază de venituri de completare în 
cazul măsurilor privind protecţia socială a persoanelor disponibilizate. 

– faptul că prin O.U.G. nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, 
proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului 
Apărării Naţionale în administrarea unor operatori economici din industria de 
apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de 
Afaceri, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 184/2010, s-a prevăzut 
transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea 
şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea unor 
operatori economici din industria de apărare, fără a fi incluse şi alte instituţii din 
Sistemul Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională cum sunt 
Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, la care de asemenea se găsesc 
cantităţi de armament, muniţii, explozivi, blindate, autovehicule, tractoare, remorci 
şi alte bunuri uzate fizic şi moral care prezintă un risc ridicat pentru personal şi 
mediu; 

– faptul că în vederea atingerii scopului de a avea o normă clară, precisă, 
previzibilă, accesibilă se impune definirea în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, a mecanismului de „reţinere la sursă a impozitelor şi con-
tribuţiilor sociale” numit şi „stopaj la sursă”, precum şi a „impozitelor şi contri-
buţiilor sociale cu reţinere la sursă”, măsură de natură să creeze premisele care să 
facă posibilă sancţionarea faptei de reţinere şi nevărsare, cu intenţie, într-un 
anumit termen de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu 
reţinere la sursă; 

– faptul că, având în vedere riscul intrării în procedură de deficit excesiv prin 
crearea unui tratament unitar pentru toate categoriile de personal din sectorul 
bugetar, similar celui instituit prin art. 63 din O.U.G. nr. 47/2015 cu privire la recti-
ficarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele măsuri bugetare, se impune 
abrogarea acestei reglementări. 

 
Noua reglementare 
La art. 7 alin. (1) din Codul fiscal, după pct. 34 se introduc două noi puncte, 

pct. 35 şi 36. 
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Potrivit noii reglementări, art. 7 pct. 35 şi 36 prevăd: „(1) În înţelesul prezentului 
cod, cu excepţia titlului VI, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 

(…) 
35. reţinere la sursă, numită şi reţinere prin stopaj la sursă – metodă de colectare a 

impozitelor şi contribuţiilor sociale obligatorii prin care plătitorii de venituri au obligaţia, 
potrivit legii, de a le calcula, reţine, plăti şi declara; 

36. impozite şi contribuţii sociale obligatorii cu reţinere la sursă sau reţinute prin 
stopaj la sursă – acele impozite şi contribuţii sociale reglementate în prezentul cod pentru 
care plătitorii de venituri au obligaţia să aplice metoda privind reţinerea la sursă sau 
reţinerea prin stopaj la sursă”. 

 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, titlul respectivei ordonanţe era: Ordonanţă de urgenţă 

privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din admi-
nistrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale în administrarea 
unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, titlul respectivei ordonanţe este „Ordonanţă de 

urgenţă privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, 
din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei – Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea 
unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea 
Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 1 prevedea la primul alineat faptul că prin 

derogare de la prevederile art. 50 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare, se 
abilitează Ministerul Apărării Naţionale să transmită din administrarea şi evidenţa 
proprie în administrarea unor operatori economici din industria de apărare aflaţi 
sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, 
prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, 
bunuri mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar, de resortul 
intendenţei, armamentului, muniţiilor, explozivilor, blindatelor, automobilelor, 
autospecialelor, tractoarelor, remorcilor, navelor maritime şi fluviale, aeronavelor 
şi cele rezultate din cercetarea ştiinţifică, care îndeplinesc cel puţin una dintre 
următoarele condiţii: 

a) au durata normată de funcţionare împlinită; 
b) sunt scoase din funcţiune; 
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c) sunt excedentare; 
d) sunt declasate; 
e) sunt atipice; 
f) sunt periculoase; 
g) sunt uzate moral. 
În continuare, prevedea faptul că bunurile prevăzute la alin. (1) se nomi-

nalizează prin protocoale succesive, eşalonate în timp, încheiate între Ministerul 
Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. 

În sfârşit, la ultimul alineat prevedea faptul că bunurile prevăzute la alin. (1) se 
transmit în vederea delaborării, dezmembrării şi valorificării acestora, în condiţiile 
legii. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 1 prevede: „(1) Se abilitează Ministerul Apărării 

Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Justiţiei-Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia să transmită din administrarea şi evidenţa 
proprie în administrarea unor operatori economici din industria de apărare aflaţi sub auto-
ritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, prevăzuţi în anexa care face 
parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, bunuri mobile, proprietate privată a 
statului, cu specific militar ori tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne şi 
Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate 
acesteia, precum şi bunurile rezultate din cercetarea ştiinţifică, care îndeplinesc cel puţin 
una dintre următoarele condiţii: 

a) au durata normată de funcţionare îndeplinită; 
b) sunt scoase din funcţiune; 
c) sunt excedentare; 
d) sunt declasate; 
e) sunt atipice; 
f) sunt periculoase; 
g) sunt uzate moral. 
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se individualizează prin protocoale succesive, încheiate 

separat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Turismului, între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Turismului, respectiv între Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
şi unităţile subordonate acesteia şi Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului. 

(3) Pot face obiectul transmiterii din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului 
Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei – Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea operatorilor 
economici şi deşeurile metalice rezultate în urma casării armamentului şi muniţiei, numai 
după ce acestea au fost scoase din funcţiune sau declasate, prin încheierea între părţile 
implicate a unor protocoale distincte. 

(4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) şi (3) se transmit pentru delaborare, dezmem-
brare sau valorificare, după caz. 
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(5) Bunurile pot fi valorificate de către operatorii economici în starea în care se află sau 
ulterior modificării şi/sau modernizării acestora. Bunurile pot fi valorificate inclusiv prin 
utilizarea în procesul de producţie a altor bunuri, în condiţiile legii. 

(6) Reperele, subansamblurile, ansamblurile, piesele, componentele, materialele şi 
deşeurile rezultate în urma operaţiunilor de delaborare şi dezmembrare prevăzute la alin. (4) 
pot fi valorificate de către operatorii economici, inclusiv prin utilizarea acestora în procesul de 
producţie a altor bunuri, în condiţiile legii, în starea în care se află sau în urma unor 
modificări şi/sau modernizări operate asupra acestora. 

(7) Responsabilitatea privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte deru-
larea operaţiunilor prevăzute la alin. (4)-(6) revine, exclusiv, operatorilor economici”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 2 stabilea faptul că bunurile prevăzute la art. 1 

alin. (1) se predau operatorilor economici în starea în care se află, conform inven-
tarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete, pe 
bază de proces-verbal de predare-preluare, încheiat la sediul unităţii militare 
gestionare, pe categorii de bunuri, între reprezentantul legal al acesteia şi repre-
zentantul legal al operatorului economic, desemnat de către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin protocoalele prevăzute la art. 1 alin. (2). 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 2 stabileşte: „Bunurile prevăzute la art. 1 se predau 

operatorilor economici cu acordul acestora, în starea în care se află, conform inventarului de 
complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete, pe bază de proces-verbal 
de predare – preluare, pe categorii de bunuri, încheiat între reprezentantul legal al 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne sau al Ministerului 
Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia şi 
reprezentantul legal al operatorului economic, desemnat de către Ministerul Economiei, 
Comerţului şi Turismului prin protocoalele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 3 la primul alineat prevedea faptul că patrimoniul 

Ministerului Apărării Naţionale se diminuează cu valoarea contabilă a bunurilor 
mobile transmise, potrivit dispoziţiilor art. 1, în baza proceselor-verbale. 

În continuare, stabilea faptul că în situaţia în care veniturile realizate de către 
operatorii economici sunt mai mari decât cheltuielile ocazionate cu operaţiunile 
prevăzute la art. 1 alin. (3), inclusiv transportul şi paza bunurilor, diferenţa se face 
venit la bugetul de stat. 

În sfârşit, la ultimul alineat dispunea faptul că intrarea bunurilor prevăzute la 
alin. (1) în evidenţa operatorilor economici se realizează conform reglementărilor 
contabile în vigoare. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 3 prevede: „(1) Patrimoniile Ministerului Apărării 

Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei – Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia se diminuează cu valoarea 
contabilă a bunurilor mobile transmise potrivit dispoziţiilor art. 1, în baza 
proceselor-verbale de predare-preluare. 

(2) În situaţia în care veniturile realizate de către operatorii economici sunt mai mari 
decât cheltuielile ocazionate cu operaţiunile prevăzute la art. 1 alin. (4) sau (5), inclusiv 
transportul şi paza bunurilor, diferenţa se face venit la bugetul de stat. 

(3) Intrarea bunurilor prevăzute la alin. (1) în evidenţa operatorilor economici se 
realizează conform reglementărilor contabile în vigoare”. 

  
Noua reglementare 
După art. 4 se introduce un nou articol, art. 5. 
Potrivit noii reglementări, art. 5 dispune: „Fiecare dintre autorităţile menţionate la 

art. 3 alin. (1) propune Guvernului spre adoptare norme, potrivit domeniilor proprii de 
competenţă, pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în 
termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”. 

  
Noua reglementare 
După numărul curent 21 se introduc două noi numere curente, numerele 

curente 22 şi 23. 
Potrivit noii reglementări, pct. 22 şi 23 din anexă au următorul conţinut: 
„22. Societatea Comercială Uzina Mecanică Orăştie – S.A. Societatea Comercială 

«IOR» – S.A. Bucureşti”. 
  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 63 prevedea la primul alineat faptul că prin 

derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu drepturile 
salariale aferente lunii noiembrie 2015, funcţionarii publici şi personalul con-
tractual din Ministerul Finanţelor Publice – aparat propriu, Agenţia Naţională de 
Administrare Fiscală – aparat propriu, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice 
şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili beneficiază de 25 de 
clase de salarizare succesive faţă de clasa deţinută. 

La următorul alineat stabilea faptul că acordarea claselor de salarizare prevă-
zute la alin. (1) se realizează prin majorarea salariului de bază, astfel cum au fost 
acordat pentru luna octombrie 2015, cu numărul de clase de salarizare succesive 
suplimentare multiplicat cu procentul prevăzut la art. 10 alin. (5) din Legea-cadru 
nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
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În continuare, dispunea faptul că prevederile alin. (1) nu se aplică personalului 
asimilat din punct de vedere al salarizării cu personalul din Ministerul Finanţelor 
Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Naţională pentru 
Achiziţii Publice şi Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. 

Potrivit alineatului următor, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compen-
saţiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit 
legii, din salariul brut, de care beneficiază personalul prevăzut la art. 12 alin. (8) 
din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, se menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna octombrie 
2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

În sfârşit, la ultimul alineat stabilea faptul că prevederile alin. (1) nu se aplică 
personalului din cadrul Ministerului Finanţelor Publice – aparat propriu, Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală – aparat propriu, Agenţiei Naţionale pentru 
Achiziţii Publice şi Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili pe 
perioada în care acesta intră sub incidenţa art. 2 alin. (1) din Legea nr. 490/2004 
privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Noua reglementare 
Art. 63 – abrogat. 
lte prevederi ale O.U.G. nr. 51/2015 
Art. 1 la primul alineat prevede faptul că respectiva ordonanţă de urgenţă 

reglementează cadrul juridic privind realizarea investiţiilor din industria naţională 
de apărare necesare asigurării protecţiei intereselor esenţiale de securitate ale 
României şi care se referă la producţia sau comerţul cu armament, muniţie şi 
material de război şi instituie mecanismul de reţinere la sursă a impozitelor şi 
contribuţiilor sociale. 

Potrivit alineatului următor, scopul respectivei ordonanţe de urgenţă îl 
constituie satisfacerea necesităţilor de înzestrare ale instituţiilor din cadrul 
Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, în raport 
cu necesitatea protejării intereselor esenţiale de securitate ale României şi de 
angajamentele asumate în cadrul NATO şi cel al Uniunii Europene, precum şi 
crearea mijlocului legal de protejare a bugetului de stat şi de protecţie a per-
soanelor cărora li s-au reţinut impozitele cu diferite destinaţii, dar nu au fost virate 
bugetului. 

Potrivit art. 2, în sensul respectivei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile 
de mai jos au următoarele semnificaţii: 

a) interes esenţial de securitate – acel interes naţional care asigură protejarea şi 
apărarea elementelor constitutive ale statului – teritoriu, populaţie şi formă de 
guvernare democratică, precum şi a infrastructurii critice; 
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b) operator economic – persoană juridică autorizată să producă şi/sau să desfă-
şoare operaţiuni cu produse militare, sensibile şi strategice, la care statul este 
acţionar integral sau majoritar; 

c) investiţii – cheltuială necesară protecţiei intereselor esenţiale de securitate 
naţională şi care se referă la producţia de armament, muniţie şi material de război, 
efectuată cu respectarea art. 346 TFUE, care duce la creşterea valorii activelor unui 
operator economic din industria naţională de apărare, active destinate realizării 
uneia sau a mai multora dintre activităţile de cercetare, proiectare, dezvoltare, 
modernizare, încercare, testare, producere şi reparare a sistemelor de armament şi 
muniţie, tehnicii de luptă, echipamentelor şi materialelor cu destinaţie specifică 
apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale şi a pieselor de schimb necesare, 
pulberilor şi explozibililor, inclusiv poligoanele de trageri şi încercări, terenurile cu 
regim de spaţiu de siguranţă, precum şi infrastructura de utilităţi aferente şi care 
are ca scop satisfacerea intereselor esenţiale de securitate; 

d) interes naţional – acel interes care vizează promovarea şi apărarea, prin 
mijloace legitime, a valorilor prin care statul român îşi garantează existenţa, iden-
titatea, dezvoltarea şi stabilitatea, în baza cărora îşi construieşte viitorul şi în 
temeiul cărora participă la realizarea securităţii internaţionale; 

e) minister de resort – instituţia administraţiei publice centrale în coordonarea 
sau sub autoritatea căreia funcţionează operatorii economici cu capital integral şi 
sau majoritar de stat din industria naţională de apărare abilitată să autorizeze 
operatorii economici în domeniu, prin care atestă dreptul acestora de a efectua 
operaţiuni cu produse militare, sensibile şi strategice. 

Art. 3 are următorul conţinut: 
„(1) Pentru realizarea investiţiilor, operatorii economici din industria de 

apărare pot beneficia de transferuri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul 
ministerului de resort. 

(2) La finalizarea investiţiei, cu sumele alocate de la bugetul de stat conform 
alin. (1) se majorează capitalul social al operatorilor economici. 

(3) Instituţia publică implicată, care exercită drepturile şi obligaţiile care 
decurg din calitatea de acţionar al statului la data majorării capitalului social, 
exercită drepturile şi obligaţiile statului român în calitate de acţionar pentru 
acţiunile emise în favoarea statului de operatorii economici şi înregistrează în 
evidenţele contabile aceste acţiuni”. 

Conform art. 4, în cazul în care investiţia este finanţată din fonduri alocate de 
la bugetul de stat prin ministerul de resort sau cofinanţată din surse proprii ale 
unui operator economic, aceasta se realizează în numele statului de către 
ministerul de resort, prin operatorul economic. 

Art. 5 prevede următoarele: 
„(1) Ministerul de resort identifică necesarul de investiţii pentru următoarele 

domenii de importanţă strategică: pulberi şi explozivi, muniţii şi armament de 
infanterie, blindate şi sisteme de artilerie, aerospaţial şi rachete, sisteme de 
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comandă şi control, cercetare-dezvoltare şi inovare, mentenanţă pentru tehnica de 
apărare şi securitate. 

(2) Ministerul de resort propune Guvernului adoptarea prin memorandum 
avizat de instituţiile interesate, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării şi Consiliul 
Concurenţei, lista privind investiţiile menţionate la alin. (1), însoţită de informaţii 
privind dimensionarea acestora din punct de vedere tehnic, economic, social, de 
mediu. 

(3) Documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor se aprobă potrivit 
art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, ulterior îndeplinirii etapei prevăzute la alin. (2)”. 

Art. 6 stabileşte faptul că Ministerul de resort informează şi/sau notifică, după 
caz, Comisia Europeană, prin Consiliul Concurenţei, anterior aprobării prevăzute 
la art. 5 alin. (3), privind intenţia de alocare de fonduri potrivit art. 4, în condiţiile 
legislaţiei privind ajutorul de stat. 

Conform art. 7, prin derogare de la prevederile art. 10 din O.G. nr. 29/2013 
privind reglementarea unor măsuri bugetare, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 168/2014, cu modificările ulterioare, venitul lunar de completare 
prevăzut de O.U.G. nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor 
măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri 
colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare, aprobată cu completări 
prin Legea nr. 259/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă şi 
persoanelor disponibilizate de la operatorii economici din industria de apărare, 
prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din respectiva ordonanţa de urgenţă. 
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NOUL COD FISCAL – MODIFICĂRI  
(O.U.G. NR. 50/2015) 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
 
Actul 

modificat 
Actul 

modificator 
Sumar 

Codul 
fiscal 

O.U.G. nr. 
51/2015  
(M. Of. nr. 817 
din 3 
noiembrie 
2015) 

– modifică: art. 15 alin. (1) lit. b), art. 43 alin. (2), 
art. 47 lit. c), art. 51 alin. (1), art. 52 alin. (1), art. 68 
alin. (4) lit. k), art. 68 alin. (7) lit. d), art. 76 alin. (3) 
lit. g), art. 78 alin. (2) lit. b), art. 97 alin. (7) teza I, 
art. 101 alin. (9), art. 125 alin. (1) lit. c), art. 137 
alin. (2), art. 148 alin. (4) lit. b), art. 151 alin. (6), 
art. 153 alin. (2), art. 157 alin. (2), art. 183, art. 185 
alin. (2), art. 187 alin. (1) lit. j), art. 187 alin. (2), 
art. 193 alin. (2), art. 195 alin. (2), art. 202, art. 204 
alin. (2), art. 207 alin. (4), art. 210 alin. (2), art. 212 
alin. (2), art. 224 alin. (4) lit. b), art. 470 alin. (7), 
art. 471 alin. (2) şi (3), art. 474 alin. (7) lit. a),  
art. 475 alin. (3) şi (5), art. 481 alin. (2) lit. a),  
art. 485 alin. (1) lit. f), art. 494 alin. (6) şi (12),  
art. 495 lit. a), b), c) şi d) 
– introduce: art. 51 alin. (5) şi (6), art. 133 alin. (8), 
art. 141 lit. d), art. 291 alin. (2) lit. g), art. 493  
alin. (41) 
– abrogă: art. 43 alin. (6), art. 97 alin. (9), art. 133 
alin. (2) 

  
În M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015, s-a publicat O.U.G. nr. 51/2015 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii  
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. 

  

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 98-117 
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Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Noului Cod Fiscal: 
  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) lit. b) prevedea faptul că în cazul 

următoarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt consi-
derate venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri: 

(…) 
b) pentru instituţiile de învăţământ particular superior acreditate, precum şi 

cele autorizate, veniturile obţinute şi utilizate, în anul curent sau în anii următori, 
potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (1) lit. b) prevede: „În cazul urmă-

toarelor persoane juridice române, la calculul rezultatului fiscal sunt considerate 
venituri neimpozabile următoarele tipuri de venituri: 

(…) 
b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ 

superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate, veniturile obţinute şi 
utilizate, în anul curent sau în anii următori, potrivit reglementărilor legale din 
domeniul educaţiei naţionale”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 43 alin. (2) dispunea faptul că impozitul pe divi-

dende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 16% asupra dividendului 
brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se 
plăteşte la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în 
care se plăteşte dividendul. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 43 alin. (2) dispune: „Impozitul pe dividende se 

stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit de 5% asupra dividendului brut plătit unei 
persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară şi se plăteşte la bugetul de stat, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul”. 

 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 43 alin. (6) stabilea faptul că începând cu 1 

ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%. 
 
Noua reglementare 
Art. 43 alin. (6) – Abrogat. 
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Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 47 lit. c) prevedea faptul că în sensul respectivului 

titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte 
cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 

(…) 
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 65.000 euro. Cursul 

de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea 
exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile. 

  
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 47 lit. c) prevede: „În sensul prezentului titlu, o 

microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplineşte cumulativ urmă-
toarele condiţii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: 

(…) 
c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 100.000 euro. Cursul de 

schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului 
financiar în care s-au înregistrat veniturile”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 51 alin. (1) stabilea o cotă de impozitare pe veni-

turile microîntreprinderilor de 3%. 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (1) stabileşte: „Cotele de impozitare pe 

veniturile microîntreprinderilor sunt: 
a) 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi, inclusiv; 
b) 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat; 
c) 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi”. 
  
Noua reglementare 
La art. 51, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6). 
Potrivit noii reglementări, art. 51 alin. (5) şi (6) prevăd: „(5) În cazul în care, în 

cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de impozitare prevăzute la  
alin. (1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modi-
ficarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariaţi şi 
care aplică cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), al căror raport de muncă 
încetează, condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul 
aceluiaşi trimestru sunt angajaţi noi salariaţi. 

(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2 salariaţi, 
în situaţia în care numărul acestora se modifică, în scopul menţinerii/modificării cotelor de 
impozitare prevăzute la alin. (1), noii salariaţi trebuie angajaţi cu contract individual de 
muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată pe o perioadă de cel puţin  
12 luni”. 
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Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 52 alin. (1) prevedea faptul că dacă în cursul unui 

an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro sau 
ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale 
este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu 
trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste limite. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 52 alin. (1) prevede: „Dacă în cursul unui an fiscal 

o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor 
realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, 
aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre 
aceste limite”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 68 alin. (4) lit. k) stabilea condiţiile generale pe 

care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activi-
tăţii independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, printre 
care şi: 

(…) 
k) să reprezinte preţul de cumpărare sau valoarea stabilită prin expertiză 

tehnică la data dobândirii, după caz, pentru activele neamortizabile prevăzute la 
art. 28 alin. (4), cheltuielile deductibile fiind înregistrate la momentul înstrăinării 
acestora. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (4) lit. k) stabileşte: „Condiţiile generale pe 

care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii inde-
pendente, pentru a putea fi deduse, în funcţie de natura acestora, sunt: 

(…) 
k) în cazul activelor neamortizabile prevăzute la art. 28 alin. (4), cheltuielile sunt 

deductibile la momentul înstrăinării şi reprezintă preţul de cumpărare sau valoarea 
stabilită prin expertiză tehnică la data dobândirii, după caz”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 68 alin. (7) lit. d) prevedea faptul că nu sunt 

cheltuieli deductibile: 
(…) 
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4)  

lit. f), alin. (5) lit. g) şi cele efectuate pentru persoanele care obţin venituri din salarii 
şi asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii şi 
asimilate salariilor. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (7) lit. d) prevede: 
„Nu sunt cheltuieli deductibile: 
(…) 
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f),  

alin. (5) lit. h) şi cele efectuate pentru persoanele care obţin venituri din salarii şi asimilate 
salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii şi asimilate salariilor”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 76 alin. (3) lit. g) dispunea faptul că avantajele, în 

bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o 
activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la: 

(…) 
g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau 

alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii primei 
respective, altele decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile 
prevăzute la alin. (4) lit. ş). 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 76 alin. (3) lit. g) dispune: „Avantajele, în bani sau 

în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite în legătură cu o activitate 
menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la: 

(…) 
g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt bene-

ficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii primei respective, altele 
decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. t)”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 78 alin. (2) lit. b) stabilea faptul că impozitul lunar 

prevăzut la alin. (1) se determină astfel: 
(…) 
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% 

asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile 
sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România şi a 
contribuţiilor sociale obligatorii datorate în statele membre ale Uniunii Europene, 
Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene potrivit prevederilor 
regulamentelor Uniunii Europene, precum şi în statele cu care România are 
încheiate convenţii/acorduri privind coordonarea sistemelor de securitate socială, 
pe fiecare loc de realizare a acestora. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 78 alin. (2) lit. b) stabileşte: „Impozitul lunar 

prevăzut la alin. (1) se determină astfel: 
(…) 
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b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra 
bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii 
aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele 
juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei 
individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 97 alin. (7) teza I prevedea faptul că veniturile sub 

formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de 
participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se 
impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 97 alin. (7) teza I prevede: „Veniturile sub formă 

de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite 
de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din 
suma acestora, impozitul fiind final”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 97 alin. (9) stabilea faptul că, începând cu 1 

ianuarie 2017, cota de impozit pe dividende este de 5%. 
 
Noua reglementare 
Art. 97 alin. (9) – Abrogat. 
 
Art. 101 alin. (9) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 101 alin. (9) prevedea faptul că în cazul veniturilor 

din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sume reprezentând actuali-
zarea acestora cu indicele de inflaţie stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti 
rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, 
impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, 
prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind 
impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin deducerea din suma 
totală a contribuţiilor sociale obligatorii calculate, reţinute şi suportate de persoana 
fizică, şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei în vigoare la data 
plăţii. 

Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările 
legale în vigoare la data plăţii şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare 
celei în care s-au plătit. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (9) prevede: „În cazul veniturilor din 

pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor reprezentând actualizarea 
acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii, impozitul se calculează separat 
faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra 
venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se 
stabileşte prin deducerea din suma totală a contribuţiei individuale de asigurări sociale de 
sănătate, datorate potrivit legii, şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit legislaţiei 
în vigoare la data plăţii. 

Impozitul se reţine la data efectuării plăţii, în conformitate cu reglementările legale în 
vigoare la data plăţii veniturilor respective. Impozitul astfel reţinut se plăteşte până la data 
de 25 a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile”. 

  
Art. 125 alin. (1) lit. c) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 125 alin. (1) lit. c) dispunea faptul că prevederile 

respectivului articol nu se aplică: 
(…) 
c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociaţi 

realizează venituri stabilite potrivit art. 68. 
 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 125 alin. (1) lit. c) dispune: „Prevederile pre-

zentului articol nu se aplică: 
(…) 
c) asocierilor fără personalitate juridică, în cazul în care membrii asociaţi realizează 

venituri stabilite potrivit art. 69”. 
  
Art. 133 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 133 alin. (2) stabilea faptul că în situaţia în care 

pentru veniturile realizate începând cu anul fiscal 2016 contribuabilii datorează 
plăţi anticipate în cursul anului fiscal, în contul impozitului anual datorat, acestea 
vor fi stabilite potrivit reglementărilor în vigoare în anul anterior. 

 
Noua reglementare 
Art. 133 alin. (2) – Abrogat. 
  
Art. 133 alin. (8) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Noua reglementare 
La art. 133, după alin. (7) se introduce un nou alineat, alin. (8). 
Potrivit noii reglementări, art. 133 alin. (8) prevede: „Cota de impozit de 5% se 

aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016”. 
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Art. 137 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 137 alin. (2) stabilea faptul că pentru veniturile 

prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări sociale şi în cazul în care 
acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60 
alin. (1) şi (2). 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 137 alin. (2) stabileşte: „Pentru veniturile prevă-

zute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări sociale şi în cazul în care acestea sunt 
realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60”. 

  
Art. 141 lit. d) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Noua reglementare 
La art. 141, după lit. c) se introduce o nouă literă, lit. d). 
Potrivit noii reglementări, art. 141 lit. d) prevede: „Se exceptează de la plata 

contribuţiilor de asigurări sociale următoarele venituri: 
(…) 
d) ajutoarele/sumele acordate potrivit legii, în cazul decesului personalului din cadrul 

instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi securitate naţională, decedat ca urmare a 
participării la acţiuni militare, şi indemnizaţiile lunare de invaliditate acordate persona-
lului ca urmare a participării la acţiuni militare”. 

  
Art. 148 alin. (4) lit. b) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 148 alin. (4) lit. b) dispunea faptul că persoanele 

fizice prevăzute la alin. (1) şi (2) se încadrează în categoria asiguraţilor obligatoriu 
în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiţii, după caz: 

(…) 
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 121 alin. (1) depăşeşte 35% din 

câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi 
impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor 
care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit 
la impozitarea în sistem real. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 148 alin. (4) lit. b) dispune: „Persoanele fizice 

prevăzute la alin. (1) şi (2) se încadrează în categoria asiguraţilor obligatoriu în sistemul 
public de pensii dacă îndeplinesc următoarele condiţii, după caz: 

(…) 
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) depăşeşte 35% din câştigul 

salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi 
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îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de la determinarea 
venitului net anual pe baza normelor anuale de venit la impozitarea în sistem real”. 

  
Art. 151 alin. (6) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 151 alin. (6) dispunea faptul că opţiunea prevă-

zută la alin. (5) se exercită prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent 
până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte utilizarea 
cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale, în cazul contribuabililor care au 
desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la 
începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul anului 
fiscal. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 151 alin. (6) dispune: „Opţiunea prevăzute la  

alin. (5) se exercită prin completarea corespunzătoare a declaraţiei prevăzute la art. 148 
alin. (5), depusă la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului 
fiscal pentru care se doreşte utilizarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale, în 
cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 
30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep activitatea în cursul 
anului fiscal”. 

  
Art. 153 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 153 alin. (2) stabilea faptul că persoanele prevă-

zute la alin. (1) lit. a)-e), care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în 
sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului 
Economic European şi Confederaţia Elveţiană care produce efecte pe teritoriul 
României şi fac dovada valabilităţii asigurării, în conformitate cu procedura stabi-
lită prin ordin comun al preşedintelui ANAF şi al Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de 
sănătate. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (2) stabileşte: „Persoanele prevăzute la 

alin. (1) lit. a)-e), care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de 
securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European 
şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de 
securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei 
interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada vala-
bilităţii asigurării, în conformitate cu procedura stabilită prin ordin comun al preşedintelui 
A.N.A.F. şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, nu au calitatea de contribuabil la 
sistemul de asigurări sociale de sănătate”. 
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Art. 157 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 157 alin. (2) dispunea faptul că nu se cuprind în 

baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sumele 
prevăzute la art. 142. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 157 alin. (2) dispune: „Nu se cuprind în baza 

lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 76 
alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142”. 

  
Art. 183 Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 183 prevedea faptul că persoanele prevăzute la  

art. 180 care încep să realizeze venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau se 
încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata 
contribuţiei suportată din alte surse vor depune la organul fiscal competent, în 
termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere de încetare a 
obligaţiei de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în vederea 
scoaterii din evidenţa fiscală. Modelul cererii se aprobă prin ordin al preşedintelui 
ANAF. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 183 prevede: „Persoanele prevăzute la art. 180 care 

încep să realizeze venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau se încadrează în cate-
goriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din 
alte surse vor depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a 
intervenit evenimentul, o cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri, în 
vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Modelul cererii se aprobă 
prin ordin al preşedintelui ANAF”. 

  
Art. 185 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 185 alin. (2) stabilea faptul că pentru veniturile 

prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări pentru şomaj şi în cazul 
în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la  
art. 60 alin. (1) şi (2). 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 185 alin. (2) stabileşte: „Pentru veniturile prevă-

zute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări pentru şomaj şi în cazul în care acestea 
sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60”. 
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Art. 187 alin. (1) lit. j) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 187 alin. (1) lit. j) prevedea faptul că baza lunară 

de calcul al contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj, în cazul persoanelor 
fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, reprezintă câştigul 
brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor în ţară şi în alte state, cu 
respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care 
România este parte, care include: 

(…) 
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate 

pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada 
deplasării în România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori 
sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi din străinătate, astfel 
cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte 
plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului 
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, 
prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care ar 
beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara 
respectivă. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 187 alin. (1) lit. j) prevede: „Baza lunară de calcul 

al contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj, în cazul persoanelor fizice care 
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, reprezintă câştigul brut realizat din 
salarii şi venituri asimilate salariilor în ţară şi în alte state, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor 
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include: 

(…) 
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru 

acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării în România, în 
interesul desfăşurării activităţii, de către directorii care au raporturi juridice stabilite cu 
entităţi din străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru 
partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată 
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter 
temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care 
ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara 
respectivă”. 

  
Art. 187 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 187 alin. (2) prevedea faptul că nu se cuprind în 

baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări pentru şomaj sumele prevăzute la 
art. 142. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 187 alin. (2) prevede: „Nu se cuprind în baza 

lunară de calcul al contribuţiei de asigurări pentru şomaj sumele prevăzute la art. 76  
alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142”. 

  
Art. 193 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 193 alin. (2) dispunea faptul că pentru veniturile 

prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele 
fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1) şi (2). 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 193 alin. (2) dispune: „Pentru veniturile prevăzute 

la alin. (1) se datorează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile 
prevăzute la art. 60”. 

  
Art. 195 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 195 alin. (2) stabilea faptul că nu se cuprind în 

baza lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări 
sociale de sănătate sumele prevăzute la art. 142. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 195 alin. (2) stabileşte: „Nu se cuprind în baza 

lunară de calcul al contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142”. 

  
Art. 202 Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 202 prevedea: Contribuabilii/plătitorii de venit la 

sistemul de asigurări sociale de stat, prevăzuţi la art. 201, datorează, după caz, 
contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru 
următoarele categorii de venituri: 

a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76; 
b) indemnizaţia de şomaj primită de şomeri pe toată durata efectuării practicii 

profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii. 
 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 202 prevede: „(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit 

la sistemul de asigurări sociale de stat, prevăzuţi la art. 201, datorează, după caz, 
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contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru următoarele 
categorii de venituri: 

a) veniturile din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76; 
b) indemnizaţia de şomaj primită de şomeri pe toată durata efectuării practicii 

profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii. 
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de asigurare pentru 

accidente de muncă şi boli profesionale şi în cazul în care acestea sunt realizate de 
persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60”. 

  
Art. 204 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 204 alin. (2) stabilea faptul că nu se cuprind în 

baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale sumele prevăzute la art. 142. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 204 alin. (2) stabileşte: „Nu se cuprind în baza 

lunară de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142”. 

  
Art. 207 alin. (4) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 207 alin. (4) prevedea faptul că se realizează 

calculul contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 203 alin. (1) şi (2) asupra bazelor lunare de 
calcul prevăzute la art. 204 alin. (1) şi 206, după caz, cu respectarea prevederilor 
art. 142 şi 205. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 207 alin. (4) prevede: „Calculul contribuţiei de 

asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se realizează prin aplicarea cotelor 
prevăzute la art. 203 alin. (1) şi (2) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 204 şi 
206, după caz, cu respectarea prevederilor art. 205”. 

  
Art. 210 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 210 alin. (2) prevedea faptul că pentru veniturile 

prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia la Fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice 
aflate în situaţiile prevăzute la art. 60 alin. (1) şi (2). 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 210 alin. (2) prevede: „Pentru veniturile prevăzute 

la alin. (1) se datorează contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la 
art. 60”. 

  
Art. 212 alin. (2) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 212 alin. (2) dispunea faptul că nu se cuprind în 

baza lunară de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor 
salariale sumele prevăzute la art. 142. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 212 alin. (2) dispune: „Nu se cuprind în baza 

lunară de calcul al contribuţiei la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
sumele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. d), art. 141 lit. d) şi art. 142”. 

  
Art. 224 alin. (4) lit. b) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 224 alin. (4) lit. b) prevedea faptul că impozitul 

datorat se calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: 
(…) 
b) 16% pentru veniturile din dividende prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a). 

Începând cu 1 ianuarie 2017, cota de impozit este de 5%. 
 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 224 alin. (4) lit. b) dispune: „Impozitul datorat se 

calculează prin aplicarea următoarelor cote asupra veniturilor brute: 
(…) 
b) 5% pentru veniturile din dividende prevăzute la art. 223 alin. (1) lit. a)”. 
  
Art. 291 alin. (2) lit. g) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Noua reglementare 
La art. 291 alin. (2), după lit. f) se introduce o nouă literă, lit. g). 
Potrivit noii reglementări, art. 291 alin. (2) lit. g) prevede: „Cota standard se 

aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de 
taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul acesteia este: 

(…) 
g) livrarea apei potabile şi a apei pentru irigaţii în agricultură”. 
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Art. 470 alin. (7) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 470 alin. (7) prevedea faptul că în cazul unei 

remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de 
autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală 
cu suma corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit 
– lei – 

a. Până la 1 tonă, inclusiv 9 
b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d. Peste 5 tone 64 

  
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 470 alin. (7) prevede: În cazul unei remorci, al 

unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule 
prevăzută la alin. (6), impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma 
corespunzătoare din tabelul următor: 

Masa totală maximă autorizată 
Impozit 
– lei – 

a) Până la 1 tonă, inclusiv 9 
b) Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone 34 
c) Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone 52 
d) Peste 5 tone 64 

 
Art. 471 alin. (2) şi (3) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 471 alin. (2) stabilea faptul că în cazul înma-

triculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul 
acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază 
teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în 
termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe 
mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor. 

De asemenea, art. 471 alin. (3) dispunea faptul că în cazul în care mijlocul de 
transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit 
începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării 
acestuia în România. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 471 alin. (2) şi (3) prevăd: „(2) În cazul dobândirii 

unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la 
organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau 
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punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează 
impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor 
înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport. 

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, 
proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui 
rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, şi 
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului 
următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România”. 

 
Art. 474 alin. (7) lit. a) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 474 alin. (7) lit. a) dispunea faptul că pentru taxele 

prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de 
construcţie se aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate 
de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 474 alin. (7) lit. a) dispune: „Pentru taxele 

prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se 
aplică următoarele reguli: 

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de per-
soana care solicită autorizaţia şi se plăteşte înainte de emiterea acesteia”. 

  
Art. 475 alin. (3) şi (5) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 475 alin. (3) prevedea faptul că persoanele a căror 

activitate se încadrează în grupele 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi 
de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive potrivit 
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, datorează bugetului local 
al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-
teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a 
autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de 
suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de: 

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
b) între 4.000 şi 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 
De asemenea, art. 475 alin. (5) stabilea faptul că autorizaţia privind desfă-

şurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de 
competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 475 alin. (3) şi (5) prevăd: „(3) Persoanele a căror 

activitate este înregistrată în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte 
activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive, potrivit 
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, actualizată prin Ordinul 
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea 
Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, datorează bugetului local al 
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se 
desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfă-
şurarea acestor activităţi, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în  
sumă de: 

a) până la 4.000 lei, pentru o suprafaţă de până la 500 m2, inclusiv; 
b) până la 8.000 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 m2. 
(…) 
(5) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (3), în cazul în care 

persoana îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază 
de competenţă se află sediul sau punctul de lucru”. 

  
Art. 481 alin. (2) lit. a) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 481 alin. (2) lit. a) stabilea: Consiliile locale hotă-

răsc cota de impozit după cum urmează: 
a) până la 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, 

balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea 
unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă 
sau internaţională. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 481 alin. (2) lit. a) stabileşte: „Consiliile locale 

hotărăsc cota de impozit după cum urmează: 
a) până la 2% pentru spectacolul de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau 

altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau 
orice competiţie sportivă internă sau internaţională”. 

  
Art. 485 alin. (1) lit. f) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 485 alin. (1) lit. f) prevedea faptul că autorităţile 

deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite 
conform art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice: 

(…) 
f) reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 

minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 485 alin. (1) lit. f) prevede: „Autorităţile 

deliberative pot acorda reduceri sau scutiri de la plata taxelor speciale instituite conform 
art. 484, pentru următoarele persoane fizice sau juridice: 

(…) 
f) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de 

invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai 
minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate”. 

  
Art. 493 alin. (41) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Noua reglementare 
La art. 493, după alin. (4) se introduce un nou alineat, alin. (41). 
Potrivit noii reglementări, art. 493 alin. (41) prevede: „Necomunicarea infor-

maţiilor şi a documentelor de natura celor prevăzute la art. 494 alin. (12) în termen de cel 
mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării constituie contravenţie şi se sancţio-
nează cu amendă de la 500 la 2.500 lei”. 

  
Art. 494 alin. (6) şi (12) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 494 alin. (6) stabilea faptul că taxele locale prevă-

zute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale 
unităţilor administrativ-teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a 
autorizaţiilor de construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul 
primarilor comunelor, taxele datorate constituie venit în proporţie de 50% la 
bugetul local al comunelor şi de 50% la bugetul local al consiliului judeţean. 

(…) 
De asemenea, art. 494 alin. (12) prevedea faptul că în vederea clarificării şi 

stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate 
ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii 
şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a 
materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecă-
toreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru 
regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice 
comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare 
de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau 
documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane 
care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 494 alin. (6) şi (12) prevăd: „Taxele locale 

prevăzute la cap. V din prezentul titlu constituie venituri ale bugetelor locale ale unităţilor 
administrativ – teritoriale. Pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de 
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construire de către preşedinţii consiliilor judeţene, cu avizul primarilor comunelor, taxele 
datorate constituie venit în proporţie de 50% la bugetul local al comunelor şi de 50% la 
bugetul local al judeţului. 

(…) 
(12) În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, com-

partimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a 
solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribua-
bililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii jude-
cătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul 
permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru 
eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, 
precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunurile 
impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoanele care au calitatea de contribuabil au 
obligaţia furnizării acestora fără plată, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii 
solicitării”. 

  
Art. 495 lit. b), c) şi d) Noul Cod fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 51/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 495 lit. b), c) şi d) dispuneau faptul că în vederea 

stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc urmă-
toarele reguli: 

a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri 
nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până 
la data de 29 februarie 2016, conform modelului aprobat prin ordin comun al 
ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi admi-
nistraţiei publice, în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial 
al Românei, Partea I, a prezentului cod; 

b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care 
le deţin în proprietate şi la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea 
impozabilă a acestora, până la data de 29 februarie 2016; 

c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace 
de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul 
circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, 
însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale auto-
rităţii publice locale, până la data de 29 februarie 2016 

d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a 
impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la 
art. 456, 464 şi 469 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care 
deţin documente justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 şi care sunt 
depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la 
data de 29 februarie 2016. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 495 lit. b), c) şi d) prevede: „În vederea stabilirii 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli: 
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri 

nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data 
de 31 martie 2016 inclusiv, conform modelului aprobat prin ordin comun al ministrului 
finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen 
de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, a prezentului 
cod; 

b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin 
în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, 
până la data de 31 martie 2016 inclusiv; 

c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace de 
transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe 
drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente 
justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 
31 martie 2016 inclusiv; 

d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe 
teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 se aplică 
începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin documente justificative emise 
până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale 
autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2016 inclusiv”. 

  
ISTORIC 

Act modificat Acte modificatoare
Noul Cod 
fiscal 

O.U.G. nr. 41/2015 (M. Of. nr. 733 din 30 septembrie 2015) 
O.U.G. nr. 51/2015 (M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015) 
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O.U.G. NR. 28/1999 PRIVIND OBLIGAŢIA OPERATORILOR 
ECONOMICI DE A UTILIZA APARATE DE MARCAT 

ELECTRONICE FISCALE – MODIFICĂRI  
(LEGEA NR. 267/2015) 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
 

Actul modificat Actul modificator Sumar 
O.U.G. nr. 28/1999
(rep. M. Of. nr. 75 din 21 
ianuarie 2005) 

Legea nr. 267/2015
(M. Of. nr. 839 din 9 
noiembrie 2015)

– modifică: art. 2 lit. k), 
art. 21 

  
În M. Of. nr. 839 din 9 noiembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 267/2015 privind 

aprobarea O.U.G. nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G.  
nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale (M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014). 

Legea nr. 267/2015 modifică în mod indirect O.U.G. nr. 28/1999 privind 
obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale 
(rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005). 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 2 lit. k) prevedea faptul că se exceptează de la 

prevederile art. 1 alin. (1) încasările efectuate din următoarele activităţi: 
(…) 
k) încasarea la domiciliul clientului a contravalorii energiei electrice şi termice, 

a gazelor naturale, a apei, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de 
poştă şi curier, de salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 2 lit. k) prevede: „Se exceptează de la prevederile 

art. 1 alin. (1) [Operatorii economici care încasează, integral sau parţial, cu numerar sau 
prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea 
bunurilor livrate cu amănuntul, precum şi a prestărilor de servicii efectuate direct către 
populaţie sunt obligaţi să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale] încasările efectuate 
din următoarele activităţi: 

(…) 

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 118-120 
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k) încasarea contravalorii energiei electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi 
canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de telefonie mobilă, de poştă şi curier, de 
salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de internet”. 

  
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 21 dispunea faptul că în situaţiile în care pentru 

încasarea cu numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor 
efectuate către populaţie, în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. f), g), h), i), j), 
k) şi l) nu sunt utilizate aparate de marcat electronice fiscale, este obligatorie 
emiterea de chitanţe, în condiţiile legii. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 21 dispune: „În situaţiile în care pentru încasarea cu 

numerar a contravalorii bunurilor livrate cu amănuntul şi a serviciilor efectuate către 
populaţie, în cazul activităţilor prevăzute la art. 2 lit. f), h), i)-l) nu sunt utilizate aparate 
de marcat electronice fiscale, este obligatorie emiterea de chitanţe, în condiţiile legii”. 

  
Act modificat Acte modificatoare 

O.U.G. nr. 28/1999 
(rep. M. Of. nr. 75 din 21 ianuarie 2005; 
cu modif. ult.) 

O.G. nr. 53/2005 
(M. Of. nr. 796 din 1.9.2005) 
O.G. nr. 28/2006 
(M. Of. nr. 89 din 31 ianuarie 2006) 
O.U.G. nr. 12/2006 
(M. Of. nr. 184 din 27 februarie 2006) 
O.G. nr. 14/2007 
(M. Of. nr. 603 din 31 august 2007) 
Legea nr. 264/2008 
(M. Of. nr. 767 din 14 noiembrie 2008) 
Legea nr. 52/2009 
(M. Of. nr. 224 din 7 aprilie 2009) 
O.G. nr. 8/2011 
(M. Of. nr. 78 din 31 ianuarie 2011) 
O.G. nr. 14/2011 
(M. Of. nr. 604 din 26 august 2011) 
Legea nr. 211/2012 
(M. Of. nr. 778 din 19 noiembrie 2012) 
O.U.G. nr. 91/2014 
(M. Of. nr. 966 din 30 decembrie 2014) 
O.G. nr. 10/2015 
(M. Of. nr. 81 din 30 ianuarie 2015) 
O.U.G. nr. 8/2015 
(M. Of. nr. 285 din 28 aprilie 2015) 
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Legea nr. 166/2015 
(M. Of. nr. 460 din 25 iunie 2015) 
Legea nr. 186/2015 
(M. Of. nr. 495 din 6 iulie 2015) 
O.G. nr. 17/2015  
(M. Of. nr. 540 din 20 iulie 2015) 
Legea nr. 267/2015 
(M. Of. nr. 839 din 9 noiembrie 2015) 
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LEGEA NR. 297/2004 PRIVIND PIAŢA DE CAPITAL  
ŞI ALTE ACTE NORMATIVE – MODIFICĂRI  

(LEGEA NR. 268/2015) 
 

 

De Redacţia ProLege 
 
 

Actele modificate Actul 
modificator

Sumar 

– O.U.G. nr. 90/2014  
(M. Of. nr. 964 din 30 
decembrie 2014) 

Legea nr. 
268/2015 
(M. Of. nr. 857 
din 18 
noiembrie 2015) 

– abrogă: art. II 

– Legea nr. 297/2004  
(M. Of. nr. 571 din 29 iunie 
2004; cu modif. ult.) 

– modifică: art. 7, Art. 240 
alin. (1) şi (2), art. 273 alin. (1) 
lit. b) pct. (i) 
– introduce: art. 2863 

– O.U.G. nr. 32/2012 (M. Of. 
nr. 435 din 30 iunie 2012; cu 
modif. ult.) 

abrogă: art. 80 

– Legea nr. 74/2015 (M. Of. 
nr. 274 din 23 aprilie 2015) 

– modifică: art. 52 alin. (1) în 
partea introductivă 
– introduce: art. 50 alin. (2) lit. 
e1), art. 511, art. 52 alin. (41) şi 
(42) 

  
În M. Of. nr. 857 din 18 noiembrie 2015, s-a publicat Legea nr. 268/2015 

privind aprobarea O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii  
nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative (M. Of. nr. 964 din 30 decembrie 2014). 

  
Legea nr. 268/2015 modifică următoarele acte normative: 
– O.U.G. nr. 90/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 

privind piaţa de capital şi pentru modificarea şi completarea unor acte nor-
mative (M. Of. nr. 964 din 30 decembrie 2014); 

– Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital (M. Of. nr. 571 din 29 iunie 2004; 
cu modif. ult.); 

Revista Universul Juridic  nr. 11, noiembrie 2015, p. 121-130 
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– O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori 
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modi-
ficarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital (M. Of. nr. 435 
din 30 iunie 2012; cu modif. ult.), aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 10/2015 (M. Of. nr. 22 din 12 ianuarie 2015); 

– Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiţii 
alternative (M. Of. nr. 274 din 23 aprilie 2015). 

  
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 297/2004 prin Legea 

nr. 268/2015: 
Art. 7 Lege 297/2004 (modificată prin Legea nr. 268/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 7 prevedea la primul alineat faptul că va fi 

determinat, cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, capitalul iniţial al 
unei S.S.I.F., putând fi format din unul sau mai multe din elementele prevăzute la 
lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele 
prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

În continuare, stabilea faptul că S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu 
instrumente financiare pe cont propriu sau care nu se angajează să subscrie în 
cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament ferm, dar 
care deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă 
unul sau mai multe dintre următoarele servicii va dispune de un nivel al 
capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro: 

a) preluarea şi transmiterea ordinelor investitorilor privind unul sau mai multe 
instrumente financiare; 

b) executarea ordinelor investitorilor, cu privire la instrumente financiare; 
c) administrarea portofoliilor de investiţii individuale în instrumente financiare. 
Potrivit alineatului următor, S.S.I.F. care execută ordinele investitorilor referi-

toare la instrumente financiare poate să deţină asemenea instrumente în cont 
propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) asemenea poziţii apar numai ca rezultat al incapacităţii societăţii de a 
executa întocmai ordinele investitorilor; 

b) valoarea totală de piaţă a tuturor poziţiilor de acest fel este supusă unui 
plafon de 15 % din capitalul iniţial al societăţii; 

c) societatea îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 92-95 şi partea a IV-a din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

d) asemenea poziţii au caracter accidental şi provizoriu şi sunt limitate în mod 
strict la timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacţia în cauză. 

În continuare, dispunea faptul că S.S.I.F. dispune de un nivel al capitalului 
iniţial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro în cazul în care nu este autorizată să 
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tranzacţioneze pe cont propriu sau să subscrie în cadrul emisiunilor de instru-
mente financiare în baza unui angajament ferm şi nu deţine fondurile sau 
instrumentele financiare ale clienţilor. 

La alineatul următor, stabilea faptul că deţinerea de către o S.S.I.F, de poziţii pe 
instrumente financiare, care nu se află în portofoliul tranzacţionabil al respectivei 
S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va fi considerată tranzacţionare 
în legătură cu serviciile prevăzute la alin. (2) sau în cazurile prevăzute la alin. (3). 

Conform alineatului următor, S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze numai 
consultanţă de investiţii şi/sau să preia şi să transmită ordinele investitorilor, fără a 
deţine fondurile sau instrumentele financiare ale clienţilor lor şi care din acest 
motiv nu se pot afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi, dispun după  
caz de: 

a) un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei a 50.000 euro; 
b) asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul 

Uniunii Europene sau o altă garanţie comparabilă de angajare a răspunderii pentru 
neglijenţă profesională, reprezentând cel puţin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere 
de despăgubire şi în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; 
sau 

c) o combinaţie de capital iniţial şi asigurare de răspundere civilă profesională 
sub o formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la 
lit. a) şi b). 

În continuare, dispunea faptul că prevederile alin. (6) se aplică în mod 
corespunzător şi S.S.I.F. care sunt autorizate să presteze servicii de administrare a 
portofoliilor individuale, fără a deţine fondurile sau instrumentele financiare ale 
clienţilor lor şi care din acest motiv nu se pot afla în poziţie debitoare faţă de 
respectivii clienţi, conform prevederilor legislaţiei Uniunii Europene. 

La alineatul următor, stabilea faptul că S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la 
alin. (2) – (7), vor dispune de un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în 
lei a 730.000 euro. 

În continuare, dispunea faptul că în scopul respectării cerinţelor prevăzute de 
legislaţia Uniunii Europene, ASF modifică, prin hotărâre a Consiliului ASF, nivelul 
capitalului iniţial al S.S.I.F. 

Conform ultimului alineat, cursul de referinţă la care se face referire în acest 
articol se stabileşte anual conform prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 7 prevede: „(1) Capitalul iniţial al unei S.S.I.F. va fi 

determinat cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene, putând fi format din unul 
sau mai multe din elementele prevăzute la lit. a)-e) ale paragrafului 1 al art. 26 din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 
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2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012. 

(2) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau 
care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare pe baza unui angajament 
ferm, dar care deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă 
unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi d) va dispune de 
un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro. 

(3) S.S.I.F. care nu efectuează tranzacţii cu instrumente financiare pe cont propriu sau 
care nu subscrie în cadrul emisiunilor de instrumente financiare în baza unui angajament 
ferm şi care nu deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor şi oferă 
unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) şi d) va dispune de 
un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro. 

(4) S.S.I.F. care nu deţine fondurile băneşti şi/sau instrumentele financiare ale 
clienţilor, care din acest motiv nu se poate afla în poziţie debitoare faţă de respectivii clienţi 
şi oferă unul sau mai multe dintre serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), d) şi e) va 
dispune de: 

a) un nivel al capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro; sau 
b) o asigurare de răspundere civilă profesională cu acoperire pe întreg teritoriul 

Uniunii Europene sau o altă garanţie comparabilă de angajare a răspunderii pentru negli-
jenţă profesională, reprezentând cel puţin 1.000.000 euro pentru fiecare cerere de despă-
gubire şi în total 1.500.000 euro pe an pentru toate cererile de despăgubire; sau 

c) o combinaţie de capital iniţial şi asigurare de răspundere civilă profesională sub o 
formă din care să rezulte un nivel al acoperirii echivalent cu cel prevăzut la lit. a) sau b). 

(5) S.S.I.F., altele decât cele prevăzute la alin. (2), (3) şi (4), vor dispune de un nivel al 
capitalului iniţial egal cu echivalentul în lei al sumei de 730.000 euro. 

(6) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (2) şi (3), S.S.I.F. care sunt autorizate să 
desfăşoare activitatea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. b) pot să deţină instrumente financiare 
în cont propriu dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

a) asemenea poziţii apar numai ca rezultat al incapacităţii S.S.I.F. de a executa 
întocmai ordinele investitorilor; 

b) valoarea totală de piaţă a tuturor poziţiilor de acest fel este supusă unui plafon de 
15% din capitalul iniţial al S.S.I.F.; 

c) S.S.I.F. îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 92-95 şi partea a IV-a din 
Regulamentul (UE) nr. 575/2013; 

d) asemenea poziţii au caracter accidental şi provizoriu şi sunt limitate în mod strict la 
timpul necesar de a duce la îndeplinire tranzacţia în cauză. 

(7) Deţinerea de către o S.S.I.F. de poziţii pe instrumente financiare, care nu se află în 
portofoliul tranzacţionabil al respectivei S.S.I.F., cu scopul de a investi fondurile proprii nu va 
fi considerată tranzacţionare pe cont propriu în legătură cu dispoziţiile alin. (2), (3) şi (4). 

(8) ASF este autorizată să modifice, prin hotărâre a Consiliului ASF, nivelul capi-
talului iniţial al S.S.I.F., în vederea asigurării respectării cerinţelor prevăzute de legislaţia 
Uniunii Europene. 
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(9) Valoarea în lei a nivelurilor capitalului iniţial al S.S.I.F., stabilite în euro potrivit 
prezentului articol, se determină prin transformarea sumelor exprimate în euro, pe baza 
cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul 
precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene”. 

 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 240 alin. (1) dispunea faptul că în cazul majo-

rărilor de capital social prin aport în numerar, ridicarea dreptului de preferinţă a 
acţionarilor de a subscrie noile acţiuni trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală 
extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 
din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care deţin cel puţin 2/3 din 
drepturile de vot. 

De asemenea, art. 240 alin. (2) stabilea faptul că majorările de capital social 
prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a 
acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 3/4 din capitalul 
social subscris, şi cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin 2/3 din 
drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante 
necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 240 alin. (1) şi (2) prevăd: „(1) În cazul majorărilor 

de capital social, ridicarea dreptului de preferinţă a acţionarilor de a subscrie noile acţiuni 
trebuie să fie hotărâtă în adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă 
acţionar: reprezentând cel puţin 85% din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor 
care deţin cel puţin 3/4 din drepturile de vot. În urma ridicării dreptului de preferinţă a 
acţionarilor de a subscrie noile acţiuni, acestea vor fi oferite spre subscriere publicului, cu 
respectarea dispoziţiilor privind ofertele publice de vânzare din cadrul titlului V şi a 
reglementărilor emise în aplicarea acestora. 

(2) Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea 
generală extraordinară a acţionarilor, la care participă acţionari reprezentând cel puţin 
85% din capitalul social subscris, şi cu votul acţionarilor care să reprezinte cel puţin 3/4 
din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri noi şi performante 
necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente”. 

 
Art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) Lege 297/2004 (modificată prin Legea  

nr. 268/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) prevedea faptul că săvâr-

şirea contravenţiilor prevăzute la art. 272 se sancţionează după cum urmează: 
(…) 
b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2, 3 şi 6,  

lit. j) pct. 10), lit. k) pct. 1, alin. (2) lit. a), b), d), f), g) şi j): 
(…) 
(i) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele fizice. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 273 alin. (1) lit. b) pct. (i) prevede: „Săvârşirea 

contravenţiilor prevăzute la art. 272 se sancţionează după cum urmează: 
(…) 
b) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 272 alin. (1) lit. g) pct. 1, 2, 3 şi 6, lit. j) 

pct. 10), lit. k) pct. 1, alin. (2) lit. a), b), d), f), g) şi j): 
(…) 
(i) cu avertisment sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru persoanele 

fizice”. 
  
Noua reglementare 
După art. 2863 se introduce un nou articol, art. 2864. 
Potrivit noii reglementări, art. 2863 dispune: „Condiţiile de cvorum şi de majoritate 

de vot necesare desfăşurării adunărilor generale extraordinare ale acţionarilor unui operator 
de piaţă şi adoptării hotărârilor sunt cele prevăzute la art. 115 alin. (1) şi (2) din Legea  
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”. 

 
Modificarea O.U.G. nr. 90/2014 
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 90/2014 prin Legea 

nr. 268/2015: 
 
Art. II O.U.G. nr. 90/2014 (modificată prin Legea nr. 268/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. II prevedea la primul alineat faptul că operatorii 

de piaţă iau măsuri de modificare a statutelor sau actelor constitutive, în termen de 
30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă, în 
vederea alinierii la prevederile art. 129 şi 2863 din Legea nr. 297/2004, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 

În continuare, stabilea faptul că, prin derogare de la prevederile art. 113 din 
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modi-
ficările ce vor fi efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piaţă, exclusiv 
pentru încadrarea acestora în prevederile art. 129 şi art. 2863 se înregistrează la 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în baza hotărârii Consiliului de 
administraţie al operatorului de piaţă, ulterior obţinerii autorizaţiei din partea ASF 

Potrivit următorului alineat, nerespectarea de către membrii Consiliului de 
administraţie unui operator de piaţă a obligaţiilor de modificare a statutelor sau a 
actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. 

În continuare, stabilea faptul că ulterior îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la 
art. 2863 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
prevederilor alin. (1), operatorii de piaţă pot stipula în actul constitutiv cerinţe de 
cvorum şi de majoritate mai mari. 
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Noua reglementare 
Art. II – Abrogat. 
  
Modificarea O.U.G. nr. 32/2012 
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 32/2012 prin Legea 

nr. 268/2015: 
 
Art. 80 O.U.G. nr. 32/2012 (modificată prin Legea nr. 268/2015) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 80 la primul alineat dispunea faptul că Adunarea 

generală a acţionarilor se va desfăşura potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990, ale 
prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale reglementărilor C.N.V.M. 

În continuare, prevedea faptul că, prin derogare de la prevederile art. 122 din 
Legea nr. 31/1990, acţionarii unei societăţi de investiţii pot vota şi prin cores-
pondenţă, prin mijloace electronice de transmitere sau pot fi reprezentaţi în 
adunarea generală a acţionarilor de persoane, altele decât acţionarii, pe baza unei 
procuri speciale. În cazul în care pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor 
se află rezoluţii care necesită votul secret, votul prin corespondenţă va fi exprimat 
prin mijloace care nu permit deconspirarea acestuia decât membrilor secreta-
riatului însărcinat cu numărarea voturilor secrete exprimate şi numai în momentul 
în care sunt cunoscute şi celelalte voturi exprimate în secret de acţionarii prezenţi 
sau de reprezentanţii acţionarilor care participă la şedinţă. C.N.V.M. va emite 
reglementări privind această procedură. 

Potrivit alineatului următor, în situaţia în care votul este transmis prin poştă 
sau prin mijloace electronice de transmitere, convocatorul adunării generale a 
acţionarilor va cuprinde întregul text al rezoluţiei propuse spre aprobare. 
Convocatorul trebuie publicat cu cel puţin 30 de zile înaintea adunării generale a 
acţionarilor şi într-un cotidian de circulaţie naţională. 

La următorul alineat stabilea faptul că voturile trimise prin poştă sau prin 
mijloace electronice de transmitere şi anulate datorită nerespectării procedurii 
elaborate de C.N.V.M. nu vor fi luate în considerare atunci când punctul de pe 
ordinea de zi la care se referă este adoptat, dar vor fi luate în calculul cvorumului 
adunării generale a acţionarilor. 

În sfârşit, la ultimul alineat prevedea faptul că rezoluţia supusă aprobării 
adunării generale a acţionarilor va fi redactată şi supusă votului, în timpul desfă-
şurării adunării generale a acţionarilor, în mod identic cu întregul text al rezoluţiei 
publicate, conform prevederilor alin. (2) şi (3). 

 
Noua reglementare 
Art. 80 – Abrogat. 
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Modificarea Legii nr. 74/2015 
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse Legii nr. 74/2015 prin Legea 

nr. 268/2015: 
 
Art. 50 alin. (2) lit. e1) Legea nr. 74/2015 (modificată prin Legea nr. 268/2015) 
Noua reglementare 
La art. 50 alin. (2), după litera e) se introduce o nouă literă, lit. e1). 
Potrivit noii reglementări, art. 50 alin. (2) lit. e1) prevede: „ASF este învestit cu 

toate competenţele de supraveghere şi de investigare necesare pentru exercitarea funcţiilor 
sale. Aceste competenţe se exercită în oricare dintre următoarele moduri: 

(…) 
e1) de a solicita autorităţilor judiciare competente indisponibilizarea sau punerea sub 

sechestru a activelor FIA administrate de AFIA subiecţi ai prezentei legi”. 
  
Art. 511 Legea nr. 74/2015 (modificată prin Legea nr. 268/2015) 
Noua reglementare 
După art. 51 se introduce un nou articol, art. 511. 
Potrivit noii reglementări, art. 511 dispune: „(1) Încălcarea dispoziţiilor 

Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 
aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc şi ale reglementărilor adoptate în 
aplicarea acestuia se constată şi se sancţionează de către ASF, în calitate de autoritate 
competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în condiţiile legii. 

(2) Constituie contravenţii faptele prevăzute la art. 21 alin. (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 345/2013, săvârşite de către administratorul EuVECA, depozitarii EuVECA 
şi/sau de către membrii Consiliului de administraţie ori ai Consiliului de supraveghere al 
administratorului EuVECA, directorii sau membrii directoratului administratorului 
EuVECA şi reprezentanţii compartimentului de control intern ai unui administrator 
EuVECA, precum şi de către persoanele fizice care exercită funcţii de conducere ori exercită 
cu titlu profesional activităţi reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013, în funcţie 
de obligaţiile aflate în sarcina lor, conform prevederilor aceluiaşi regulament. 

(3) Încălcarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat 
social şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acestuia se constată şi se sancţionează de 
către ASF, în calitate de autoritate competentă, şi atrage răspunderea contravenţională, în 
condiţiile legii. 

(4) Constituie contravenţii faptele prevăzute la art. 22 alin. (1) din Regulamentul 
(UE) nr. 346/2013, săvârşite de către administratorul EuSEF, depozitarii EuSEF şi/sau de 
către membrii Consiliului de administraţie ori ai Consiliului de supraveghere al admi-
nistratorului EuSEF, directorii sau membrii directoratului administratorului EuSEF şi 
reprezentanţii compartimentului de control intern ai unui administrator EuSEF, precum şi 
de către persoanele fizice care exercită funcţii de conducere ori exercită cu titlu profesional 
activităţi reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013, în funcţie de obligaţiile aflate 
în sarcina lor, conform prevederilor aceluiaşi regulament”. 
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Art. 52 alin. (1) partea introductivă Legea nr. 74/2015 (modificată prin Legea 
nr. 268/2015) 

Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 52 alin. (1) în partea introductivă avea următorul 

conţinut: Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşirea contravenţiilor 
prevăzute la art. 51 se sancţionează după cum urmează. 

 
Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 52 alin. (1) în partea introductivă are următorul 

conţinut: „Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea  
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşirea contravenţiilor prevăzute 
la art. 51 şi art. 511 alin. (2) şi (4) se sancţionează după cum urmează:”. 

  
Art. 52 alin. (41) şi (42) Legea nr. 74/2015 (modificată prin Legea nr. 268/2015) 
Noua reglementare 
La art. 52, după alin. (4) se introduc două noi alineate, alin. (41) şi (42). 
Potrivit noii reglementări, art. 52 alin. (41) şi (42) prevăd: „(41) În cazul contra-

venţiilor prevăzute la art. 511 alin. (2), odată cu sancţiunea contravenţională principală, 
ASF poate aplica şi sancţiunea complementară de radiere din Registrul ASF pentru 
săvârşirea faptelor prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b) şi lit. e)-i) din Regulamentul (UE)  
nr. 345/2013. 

(42) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 511 alin. (4), odată cu sancţiunea 
contravenţională principală, ASF poate aplica şi sancţiunea complementară de radiere din 
Registrul ASF pentru săvârşirea faptelor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) şi lit. e)-i) din 
Regulamentul (UE) nr. 346/2013”. 

  
Alte prevederi ale Legii nr. 268/2015 
Art. II prevede următoarele: 
„(1) Operatorii de piaţă şi S.I.F. iau măsuri de modificare a statutelor sau 

actelor constitutive, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, în vederea alinierii la prevederile art. 129, 2863 şi 2864 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Prin derogare de la prevederile art. 113 din Legea societăţilor nr. 31/1990, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificările ce vor fi 
efectuate la actele constitutive ale operatorilor de piaţă, exclusiv pentru încadrarea 
acestora în prevederile art. 129 şi 2864 din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare, se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, în baza hotărârii Consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, 
ulterior obţinerii autorizaţiei din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară. 
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(3) Nerespectarea de către membrii Consiliului de administraţie/de supra-
veghere al unui operator de piaţă, respectiv al unui S.I.F., sau, după caz, al unui 
S.A.I. care administrează un S.I.F., a obligaţiilor de modificare a statutelor sau a 
actelor constitutive proprii, conform prevederilor alin. (1), constituie contravenţie 
şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei. 

(4) Ulterior îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 2863 şi 2864 din Legea  
nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit prevederilor alin. 
(1), operatorii de piaţă şi S.I.F. pot stipula în actele constitutive cerinţe de cvorum şi 
de majoritate mai mari”. 
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