
Actualitate legislativă 137 

III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ 
 
 ABSTRACT 
 
In May, several regulations were amended, among which the Criminal Code, the Code 

of criminal procedure, as well as the supplement of an article of the Law on the judicial 
organization. 

Moreover, in May there were amended also the Fiscal Code, the Law on the pension 
system and other social security rights of lawyers and the Law regulating work concession 
and service concession. 

Law on the public procurement, respectively the Law on sectoral acquisitions were 
amended during this period. 

DAREA ÎN PLATĂ A UNOR BUNURI IMOBILE  
ÎN VEDEREA STINGERII OBLIGAŢIILOR ASUMATE  

PRIN CREDITE (LEGEA NR. 77/2016) 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Actul normativ publicat în Monitorul Oficial Sumar 
Legea nr. 77/2016 
(M. Of. nr. 330 din 28 aprilie 2016) 

Art. 1 – art. 12 

 
În M. Of. nr. 330 din 28 aprilie 2016, a fost publicată Legea nr. 77/2016 privind 

darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin 
credite. 

În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivei legi. 
 
Art. 1 din Legea nr. 77/2016 
Art. 1 stabileşte faptul că respectiva lege se aplică raporturilor juridice dintre 

consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii 
creanţelor deţinute asupra consumatorilor. 

În continuare, este prevăzut faptul că persoanele definite de O.G. nr. 21/1992 
privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările 
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ulterioare, şi Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate 
între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, sunt consumatori. 

De asemenea, dispoziţiile respectivei legi se aplică şi în cazul în care creanţa 
creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea 
şi/sau solidaritatea unuia sau mai multor codebitori sau coplătitori. 

În fine, ultimul alineat dispune faptul că prevederile respectivei legi nu se 
aplică creditelor acordate prin programul „Prima casă”, aprobat prin O.U.G.  
nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului „Prima 
casă”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modi-
ficările şi completările ulterioare. 

 
Art. 2 din Legea nr. 77/2016 
Art. 2 dispune faptul că dispoziţiile legii în discuţie se coroborează cu dispo-

ziţiile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, ale Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru 
investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de 
procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu celelalte 
dispoziţii legale în vigoare. 

 
Art. 3 din Legea nr. 77/2016 
Art. 3 prevede faptul că prin derogare de la dispoziţiile Codului civil, 

republicat, cu modificările ulterioare, consumatorul are dreptul de a i se stinge 
datoriile izvorâte din contractele de credit cu tot cu accesorii, fără costuri 
suplimentare, prin darea în plată a imobilului ipotecat în favoarea creditorului, 
dacă în termenul prevăzut la art. 5 alin. (3) părţile contractului de credit nu ajung la 
un alt acord. 

 
Art. 4 din Legea nr. 77/2016 
Art. 4 dispune faptul că pentru stingerea creanţei izvorând dintr-un contract 

de credit şi a accesoriilor sale prin dare în plată trebuie îndeplinite, în mod 
cumulativ, următoarele condiţii: 

a) creditorul şi consumatorul fac parte din categoriile prevăzute la art. 1  
alin. (1), astfel cum acestea sunt definite de legislaţia specială; 

b) cuantumul sumei împrumutate, la momentul acordării, nu depăşea 
echivalentul în lei al 250.000 euro, sumă calculată la cursul de schimb publicat de 
către Banca Naţională a României în ziua încheierii contractului de credit; 

c) creditul a fost contractat de consumator cu scopul de a achiziţiona, construi, 
extinde, moderniza, amenaja, reabilita un imobil cu destinaţie de locuinţă sau, 
indiferent de scopul pentru care a fost contractat, este garantat cu cel puţin un 
imobil având destinaţia de locuinţă; 
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d) consumatorul să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru 
infracţiuni în legătură cu creditul pentru care se solicită aplicarea prezentei legi. 

De asemenea, în situaţia în care executarea obligaţiilor asumate prin contractul 
de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării 
procedurii prevăzute de prezenta lege debitorul va oferi în plată toate bunurile 
ipotecate în favoarea creditorului. 

 
Art. 5 din Legea nr. 77/2016 
Art. 5 stabileşte faptul că în vederea aplicării respectivei legi, consumatorul 

transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat 
sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi 
transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei 
izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind şi condiţiile de admisibilitate a 
cererii, astfel cum sunt reglementate la art. 4. 

În continuare, este prevăzut faptul că notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să 
cuprindă şi stabilirea unui interval orar, în două zile diferite, în care reprezentantul 
legal sau convenţional al instituţiei de credit să se prezinte la un notar public propus 
de debitor în vederea încheierii actului translativ de proprietate, prin care se stinge 
orice datorie a debitorului, principal, dobânzi, penalităţi, izvorând din contractul de 
credit ipotecar, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

De asemenea, prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilită la un 
termen mai scurt de 30 de zile libere, perioadă în care se suspendă orice plată către 
creditor, precum şi orice procedură judiciară sau extrajudiciară demarată de 
creditor sau de persoane care se subrogă în drepturile acestuia îndreptată împo-
triva consumatorului sau a bunurilor acestuia. 

În plus, cu cel puţin 3 zile libere înainte de prima zi de convocare la notarul 
public, părţile transmit acestuia informaţiile şi înscrisurile necesare încheierii 
actului de dare în plată. 

În fine, toate costurile notariale şi, după caz, ale executorului judecătoresc sau 
ale avocatului se suportă de către debitor. 

 
Art. 6 din Legea nr. 77/2016 
Art. 6 prevede faptul că de la data primirii notificării prevăzute la art. 5 se 

suspendă dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum şi 
împotriva garanţilor personali sau ipotecari. 

În continuare, este prevăzut faptul că în situaţia admiterii definitive a 
contestaţiei prevăzute la art. 7, creditorul poate demara sau, după caz, relua orice 
procedură judiciară sau extrajudiciară atât împotriva debitorului, cât şi împotriva 
altor garanţi personali sau ipotecari. 

De asemenea, demersurile prevăzute la art. 5 şi art. 7-9 pot fi întreprinse şi de 
codebitori, precum şi de garanţii personali sau ipotecari ai consumatorului 
principal, cu acordul acestuia sau al succesorilor săi. 
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În fine, acţiunea în regres împotriva debitorului principal va putea fi formulată 
numai după stingerea integrală a datoriei izvorând din contractul de credit, în 
conformitate cu dispoziţiile respectivei legi. 

 
Art. 7 din Legea nr. 77/2016 
Art. 7 dispune faptul că în termen de 10 zile de la data comunicării notificării 

emise în conformitate cu dispoziţiile art. 5, creditorul poate contesta îndeplinirea 
condiţiilor de admisibilitate a procedurii reglementate de respectiva lege. 

În continuare, este prevăzut faptul că cererea se judecă în procedură de 
urgenţă, cu citarea părţilor, de judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază 
consumatorul. 

De asemenea, apelul împotriva hotărârii pronunţate în conformitate cu 
dispoziţiile alin. (2) se depune de partea interesată în termen de 15 zile lucrătoare 
de la comunicare şi se judecă cu celeritate. 

În acelaşi sens, este prevăzut şi faptul că până la soluţionarea definitivă a 
contestaţiei formulate de creditor se menţine suspendarea oricărei plăţi către 
acesta, precum şi a oricărei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de 
creditor sau de persoanele care se subrogă în drepturile acestuia împotriva 
debitorului. 

De asemenea, în situaţia în care se admite contestaţia formulată de creditor, 
părţile vor fi puse în situaţia anterioară îndeplinirii demersurilor prevăzute de 
respectiva lege. 

În fine, în termen de 10 zile de la data respingerii definitive a contestaţiei, 
creditorul are obligaţia să se prezinte, în conformitate cu notificarea prealabilă a 
debitorului, la notarul public indicat în cuprinsul acesteia. Dispoziţiile art. 5  
alin. (4) sunt aplicabile atât în vederea transmiterii informaţiilor şi a înscrisurilor, 
cât şi în vederea stabilirii datei exacte a semnării actului de dare în plată. 

 
Art. 8 din Legea nr. 77/2016 
Art. 8 dispune faptul că în situaţia în care creditorul nu se conformează 

dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege, debitorul poate cere instanţei să pronunţe 
o hotărâre prin care să se constate stingerea obligaţiilor născute din contractul de 
credit ipotecar şi să se transmită dreptul de proprietate către creditor. 

În continuare, este prevăzut faptul că cererea se judecă cu celeritate, cu citarea 
părţilor, de către judecătoria în circumscripţia căreia domiciliază debitorul. 

De asemenea, până la soluţionarea definitivă a cererii prevăzute la alin. (1) se 
menţine suspendarea oricărei plăţi către creditor, precum şi a oricărei proceduri 
judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoane care se subrogă 
în drepturile acestuia împotriva debitorului. 

În plus, este prevăzut faptul că acţiunea prevăzută de prezentul articol este 
scutită de plata taxei judiciare de timbru. 



Actualitate legislativă 141 

În fine, dreptul de a cere instanţei să constate stingerea datoriilor izvorâte din 
contractele de credit aparţine şi consumatorului care a fost supus unei executări 
silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanţei, de stadiul în care se află 
ori de forma executării silite care se continuă contra debitorului. 

 
Art. 9 din Legea nr. 77/2016 
Art. 9 stabileşte faptul că hotărârea pronunţată potrivit prevederilor art. 8 

poate fi atacată cu apel, în termen de 7 zile de la comunicare. 
 
Art. 10 din Legea nr. 77/2016 
Art. 10 dispune faptul că la momentul încheierii contractului translativ de 

proprietate, respectiv de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive, 
potrivit prevederilor art. 8 sau, după caz, ale art. 9, va fi stinsă orice datorie a 
debitorului faţă de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani 
suplimentare. 

De asemenea, de dispoziţiile acestui articol (art. 10) beneficiază şi codebitorul 
sau fideiusorul care a garantat obligaţia debitorului principal. 

 
Art. 11 din Legea nr. 77/2016 
Art. 11 stabileşte faptul că în vederea echilibrării riscurilor izvorând din 

contractul de credit, precum şi din devalorizarea bunurilor imobile, prezenta lege 
se aplică atât contractelor de credit aflate în derulare la momentul intrării sale în 
vigoare, cât şi contractelor încheiate după această dată. 

 
Art. 12 din Legea nr. 77/2016 
Art. 12 dispune faptul că respectvia lege intră în vigoare la 15 zile de la data 

publicării în Monitorul Oficial. 
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LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE, 
RESPECTIV LEGEA NR. 99/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE 

SECTORIALE AU FOST PUBLICATE ÎN MONITORUL OFICIAL 
 

 

De Redacţia ProLege 
 
 
În M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016, respectiv 391 din 23 mai 2016, au fost publicate 

Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv Legea nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale. 

Aceste două legi fac parte din pachetul de legi (în număr de patru) care 
reglementează achiziţiile publice, promulgate în data de 19 mai 2016; primele trei 
legi ale respectivului pachet transpunând şi directive europene, acum existând un 
sistem de evaluare a achiziţiilor mai complex, dar care combină criteriul preţului 
cu elemente de calitate. 
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O.U.G. NR. 18/2016 PENTRU MODIFICAREA  
ŞI COMPLETAREA CODULUI PENAL,  

A CODULUI DE PROCEDURĂ PENALĂ,  
PRECUM ŞI PENTRU COMPLETAREA ART. 31 ALIN. (1)  

DIN LEGEA NR. 304/2004 
 

 

De Redacţia ProLege 
 
 
În M. Of. nr. 389 din 23 mai 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 18/2016 pentru 

modificarea şi completarea Codului penal, a Codului de procedură penală, precum 
şi pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară. 

Considerentele care au stat la baza adoptării ordonanţei de urgenţă în discuţie 
sunt următoarele: 

– faptul că, de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală şi până în 
prezent a fost adoptat un număr semnificativ de decizii ale Curţii Constituţionale 
care au produs au impact semnificativ asupra codului şi care necesită intervenţie 
legislativă asupra unor instituţii importante. 

– necesitatea transpunerii unor acte comunitare cu impact atât asupra 
dreptului substanţial penal, cât şi asupra dreptului procesual penal – prin sporirea 
garanţiilor oferite în cadrul procedurilor judiciare, faţă de unele directive existând, 
de altfel, proceduri de infringement aflate în fază avansată. 

– posibilitatea existenţei unor interpretări diferite în jurisprudenţă cu privire la 
norme procesual penale aplicabile, de natură a afecta drepturi şi libertăţi 
fundamentale ale cetăţenilor, având drept cauză numărul relativ mare de texte 
declarate neconstituţionale care nu au fost puse în acord cu legea fundamentală, 
deşi termenul de 45 de zile prevăzut de art. 147 alin. (1) din Constituţie a expirat; 

– iminenta împlinire a termenului de 45 de zile de la publicarea în Monitorul 
Oficial nr. 240 din 31 martie 2016 a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 23/2016 
privind art. 318 CPP, ceea ce va declanşa, în absenţa unei intervenţii legislative, o 
lipsire de efecte a textelor declarate neconstituţionale, determinând imposibilitatea 
pentru procuror de a mai renunţa la urmărire penală, ceea ce va determina la o 
aglomerare a instanţelor de judecată cu acele cauze penale care ar fi putut fi 
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soluţionate fără a se începe urmărirea penală şi fără ca acţiunea penală să fie 
exercitată; 

– existenţa mai multor proceduri de infringement, unele dintre ele aflate în 
stadii avansate, ceea ce ar putea duce la condamnarea României de către Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene, cu consecinţa aplicării unor sancţiuni pecuniare al 
căror cuantum ar putea fi unul semnificativ, de natură a afecta bugetul de stat şi 
îndeplinirea obiectivelor asumate de Guvern. 
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 112/2016) 
 

 

De Redacţia ProLege 
 

Actul 
modificat 

Actul 
modificator 

Sumar 

Codul 
fiscal 

Legea  
nr. 112/2016 
(M. Of.  
nr. 408 din  
30 mai 2016) 

– modifică: art. 178 alin. (4); titlul V cap. III, 
denumirea secţiunii a zecea; art. 180 – 183; art. 456 
alin. (1) lit. s); art. 464 alin. (1) lit. s); art. 469 alin. (1)  
lit. c); art. 476 alin. (1) lit. b); art. 477 alin. (7); art. 485 
alin. (1) lit. b); art. 495 lit. g) 
– introduce: art. 179 alin. (61) 

 
În M. Of. nr. 408 din 30 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 112/2016 privind 

aprobarea O.U.G. nr. 41/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri bugetare. 

În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal. 
 
Art. 178 alin. (4) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 178 alin. (4) prevedea faptul că pentru anul 2016, 

baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai 
mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul pentru care se 
calculează contribuţia este singurul realizat. 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 178 alin. (4) stabileşte următoarele: 
„În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) realizate în anul 2016, ale căror baze lunare 

de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu se 
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze 
lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, 
contribuţia datorată lunar se datorează asupra acestor baze de calcul”. 

  
Art. 179 alin. (61) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Noua reglementare 
La art. 179, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (61). 
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Potrivit noii reglementări, art. 179 alin. (61) stabileşte următoarele: 
„Prin derogare de la prevederile alin. (3), în cazul persoanelor fizice care realizează, în 

cursul anului fiscal, exclusiv venituri din investiţii şi/sau din alte surse, pentru care baza 
anuală de calcul se situează sub nivelul valorii a douăsprezece salarii de bază minime brute 
pe ţară pentru aceste venituri nu se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate”. 

  
Titlul V cap. III, denumirea secţiunii a zecea din Codul fiscal (modificat prin 

Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, titlul V cap. III, denumirea secţiunii a zecea era 

următoarea: „Înregistrarea în evidenţa fiscală, declararea, stabilirea şi plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul în care persoanele fizice nu 
realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 
alin. (1) lit. g)–o), pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse”. 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, titlul V cap. III, denumirea secţiunii a zecea este 

următoarea: 
„Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul 

persoanelor fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 sau care 
realizează venituri lunar exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub nivelul valorii 
salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau 
în categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) – o), pentru care plata 
contribuţiei se suportă din alte surse”. 

  
Art. 180 – 183 din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 180 – 183 stabileau faptul că: 
Art. 180 („Înregistrarea în evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu realizează 

venituri”) 
(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la 

art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata 
contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă 
din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au 
obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile 
de la data la care se încadrează în această categorie. 

(2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei indivi-
duale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului minim 
brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în această 
categorie. 
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(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care nu au realizat venituri pe 
o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru 
această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se 
calculează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazei de calcul 
reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară. Dacă perioada în care 
nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei 
lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită 
înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă. 

Art. 181 („Depunerea declaraţiei”) 
(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) au obligaţia să depună la 

organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care se încadrează în 
această categorie, o declaraţie în vederea stabilirii obligaţiilor de plată. 

(2) Persoanele fizice care se încadrează în situaţia prevăzută la art. 180 alin. (3) 
depun declaraţia prevăzută la alin. (1) la data solicitării înregistrării. 

(3) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei 
prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

Art. 182 („Stabilirea şi plata contribuţiei”) 
(1) Organul fiscal competent stabileşte contribuţia de asigurări sociale de 

sănătate datorată de persoanele prevăzute la art. 180, pe baza informaţiilor din 
declaraţia prevăzută la art. 181 alin. (1) şi emite anual decizia de impunere la 
termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

(2) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1), plata contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit alin. (1) se efectuează trimestrial, până 
la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 

(3) Pentru persoanele fizice care se încadrează în situaţia prevăzută la art. 180 
alin. (3), plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite potrivit alin. (1), 
datorată pentru luna în care solicită înregistrarea, se efectuează în termen de 30 de 
zile de la data comunicării deciziei de impunere. 

Art. 183 („Prevederi privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu 
realizează venituri”) 

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 calităţii de persoană fizică fără venituri, în 
vederea recalculării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Modelul cererii se 
aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 180 – 183 stabilesc următoarele: 
Art. 180 („Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către 

persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 
sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub 
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nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează În 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate prevăzute la art. 154 sau În categoriile de persoane prevăzute la art. 153 
alin. (1) lit. g)-o), pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse”) 

„(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 
sau care realizează venituri lunare exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze 
lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu 
se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în categoriile 
de persoane [pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuţia 
de asigurări sociale de sănătate astfel: 

a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprez-
entând valoarea salariului minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu 
luna în care se depune declaraţia prevăzută la art. 181; sau 

b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de 
sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 181, aplicând cota 
individuală de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul 
minim brut pe ţară. 

(2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1 ), este salariul de bază 
minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, la data depunerii 
declaraţiei prevăzute la art. 181”. 

Art. 181 („Depunerea declaraţiei”) 
„(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) depun o declaraţie la organul fiscal 

competent, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 
(2) Procedura de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a 

persoanelor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF”. 
Art. 182 („Plata contribuţiei”) 
„(1) în cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. a), plata contribuţiei de asigurări sociale 

de sănătate se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni, începând cu luna 
următoare depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181, pe toată perioada declarată conform 
art. 181. 

(2) În cazul prevăzut la art. 180 alin. ( 1) lit. b ), plata contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate se efectuează la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b)”. 

Art. 183 („Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate”) 

„Persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1 ), 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, depun la organul fiscal 
competent, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit evenimentul, o cerere în 
vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate potrivit declaraţiei prevăzute la art. 181. Modelul cererii se aprobă prin ordin al 
preşedintelui ANAF”. 
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Art. 456 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 456 alin. (1) lit. s) prevedea faptul că nu se dato-

rează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată 
cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 456 alin. (1) lit. s) stabileşte următoarele: nu se 

datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: 
„s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi comple-
tările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului  
nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare;”. 

  
Art. 464 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 464 alin. (1) lit. s) dispunea faptul că nu se dato-

rează impozit/taxă pe teren pentru: 
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 464 alin. (1) lit. s) prevede următoarele: 
„s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea 

persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare;”. 

 
Art. 469 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 469 alin. (1) lit. c) stabilea faptul că nu se dato-

rează impozitul pe mijloacele de transport pentru: 
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor 

prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contri-
buabilului. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 469 alin. (1) lit. c) stabileşte următoarele: 
„c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute 

la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;”. 

  
Art. 476 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 476 alin. (1) lit. b) stabilea faptul că sunt scutite de 

taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 
b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele 

prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 476 alin. (1) lit. b) dispune următoarele: sunt 

scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele: 
„b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la 

art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare;”. 

  
Art. 477 alin. (7) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 477 alin. (7) prevedea faptul că taxa pentru servicii 

de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii 
următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de 
reclamă şi publicitate. 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 477 alin. (7) stabileşte următoarele: 
„(7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate prevăzută la alin. (1) se declară şi se 

plăteşte de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate la bugetul local, lunar, 
până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări 
de servicii de reclamă şi publicitate”. 

  
Art. 485 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 485 alin. (1) lit. b) stabileşte faptul că autorităţile 

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

b) persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 485 alin. (1) lit. b) prevede următoarele: 
„b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare;”. 

  
Art. 495 lit. g) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 112/2016) 
Vechea reglementare 
În vechea reglementare, art. 495 lit. g) dispunea faptul că în vederea stabilirii 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016, se stabilesc următoarele reguli: 
g) prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale 

se aprobă prin dispoziţie a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. 
f), în cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către 
secretarul unităţii administrativ-teritoriale sau de către persoana desemnată în 
condiţiile art. 55 alin. (81) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul administraţiei 
judeţene a finanţelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în 
cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile 
ca urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în 
care faţă de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele 
decât cele care determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exerci-
tarea de către acesta a atribuţiilor prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, res-
pectiv decizia secretarului sau persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă publică. 

Noua reglementare 
Potrivit noii reglementări, art. 495 lit. g) stabileşte următoarele: în vederea 

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

„g) prin excepţie de la prevederile lit. f), nivelurile impozitelor şi taxelor locale se 
aprobă prin dispoziţie a primarului, până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), în 
cazul în care consiliul local este dizolvat, sau prin decizie emisă de către secretarul unităţii 
administrativ-teritoriale ori de către persoana desemnată în condiţiile art. 55 alin. (81) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu avizul administraţiei judeţene a finanţelor publice ulterioare, cu avizul 
administraţiei judeţene a finanţelor publice până la expirarea termenului prevăzut la lit. f), 
în cazul în care consiliul local este dizolvat şi primarul nu îşi poate exercita atribuţiile ca 
urmare a încetării sau suspendării mandatului în condiţiile legii, ori în situaţia în care faţă 
de acesta au fost dispuse potrivit legii penale măsuri preventive, altele decât cele care 
determină suspendarea mandatului şi care fac imposibilă exercitarea de către acesta a 
atribuţiilor prevăzute de lege. Dispoziţia primarului, respectiv decizia secretarului sau 
persoanei desemnate se aduc la cunoştinţă publică”. 

 A se vedea şi Noul Cod fiscal – dispoziţii tranzitorii şi derogări (Legea  
nr. 112/2016) 
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SISTEMUL DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI 
SOCIALE ALE AVOCAŢILOR (LEGEA NR. 72/2016) 

 
 

De Redacţia ProLege 
 
Actul normativ 

publicat în 
Monitorul Oficial 

Sumar 

Legea nr. 72/2016 
(M. Of. nr. 342 din 5 
mai 2016) 

Cap. I („Dispoziţii generale”) 
Cap. II („Bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi 
de asigurări sociale ale avocaţilor”) 
Cap. III („Contribuţiile la fondurile sistemului de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor”) 
Cap. IV („Pensii”) 
Cap. V („Alte drepturi de asigurări sociale”) 
Cap. VI („Casa de Asigurări a Avocaţilor din 
România”) 
Cap. VII („Răspunderea juridică”) 
Cap. VIII („Jurisdicţia sistemului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor”) 
Cap. IX („Dispoziţii finale şi tranzitorii”) 

  
În M. Of. nr. 342 din 5 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 72/2016 privind 

sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 
În continuare, vom prezenta structura respectivei legi. 
Cap. I („Dispoziţii generale”) 
Cap. II („Bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor”) 
Cap. III („Contribuţiile la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale avocaţilor”) 
Cap. IV („Pensii”) 
Cap. V („Alte drepturi de asigurări sociale”) 
Cap. VI („Casa de Asigurări a Avocaţilor din România”) 
Cap. VII („Răspunderea juridică”) 
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Cap. VIII („Jurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
ale avocaţilor”) 

Cap. IX („Dispoziţii finale şi tranzitorii”) 
În continuare, vom prezenta câteva dintre dispoziţiile respectivei legi. 
 
Cap. I („Dispoziţii generale”) din Legea nr. 72/2016 
Cap. I prevede faptul că dreptul la asigurări sociale al avocaţilor se exercită în 

condiţiile prezentei legi prin sistemul unic, propriu şi autonom de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

De asemenea, este stabilit faptul că sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor este organizat şi funcţionează în conformitate cu 
următoarele principii fundamentale: 

a) principiul autonomiei, principiu care, potrivit prezentei legi, stă la baza 
administrării de sine stătătoare a sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor; 

b) principiul unicităţii, potrivit căruia sistemul de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor este structurat şi construit pe aceleaşi norme de 
drept pentru toţi participanţii la sistem; 

c) principiul contributivităţii, conform căruia fondul de pensii şi cel destinat 
pentru alte drepturi de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiei 
obligatorii datorate de fiecare avocat, dreptul la pensie, ca şi celelalte drepturi de 
asigurări sociale cuvenindu-se în temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite; 

d) principiul obligativităţii, în virtutea căruia toţi avocaţii au obligaţia de a 
participa la sistemul propriu de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 
drepturile exercitându-se corelativ numai cu îndeplinirea obligaţiilor asumate; 

e) principiul egalităţii, prin care se asigură tuturor participanţilor la sistemul 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor un tratament nediscri-
minatoriu între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte 
drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege; 

f) principiul interesului public, conform căruia dreptul la pensie şi la alte 
drepturi de asigurări sociale este un drept din categoria drepturilor fundamentale, 
garantate de Constituţia României în scopul realizării protecţiei sociale; 

g) principiul solidarităţii sociale, prin intermediul căruia participanţii la 
sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor îşi asumă 
reciproc obligaţii şi beneficiază de drepturi pentru prevenirea, limitarea sau înlătu-
rarea riscurilor sociale asigurate în virtutea prezentei legi; 

h) principiul specializării contribuţiilor şi fondurilor, pe baza căruia contribuţia 
la sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, precum şi 
prestaţiile sociale generate de acesta trebuie să se regăsească distinct în fondul de 
pensii şi în fondul destinat altor drepturi de asigurări sociale; 
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i) principiul repartiţiei, în conformitate cu care fondul de pensii şi cel destinat 
altor drepturi de asigurări sociale se redistribuie pentru plata obligaţiilor ce revin 
sistemului de pensii şi altor drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, conform 
prezentei legi; 

j) principiul imprescriptibilităţii, în virtutea căruia dreptul la pensie nu se 
prescrie; 

k) principiul incesibilităţii, în conformitate cu care dreptul la pensie nu poate fi 
cedat, total sau parţial; 

l) principiul descentralizării flexibile, prin care se asigură dezvoltarea şi 
administrarea eficientă a patrimoniului sistemului cu protecţia integrităţii şi a 
unităţii acestuia, prin intermediul Casei de Asigurări a Avocaţilor, denumită în 
continuare C.A.A., şi a dezmembrămintelor acesteia; 

m) principiul transparenţei decizionale, potrivit căruia organele de conducere 
ale sistemului propriu, autonom, de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 
avocaţilor au obligaţia de a informa şi de a supune dezbaterii avocaţilor proiectele 
de acte normative, de a analiza propunerile acestora şi de a da publicităţii 
hotărârile adoptate, de a asigura transparenţa privind modul de administrare a 
fondului de pensii şi a fondului de asigurări sociale şi privind investiţiile. 

 
Cap. II („Bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor”) din Legea nr. 72/2016 
Cap. II stabileşte faptul că sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale ale avocaţilor are buget propriu; acesta cuprinzând şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor cuprinde veniturile şi cheltuielile sistemului. 
Bugetul este elaborat anual de C.A.A., pe baza propunerilor filialelor, şi este supus 
aprobării Congresului avocaţilor, conform legii. 

 
Cap. III („Contribuţiile la fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale ale avocaţilor”) din Legea nr. 72/2016 
Cap. III dispune faptul că avocatul înscris în barou, cu drept de exercitare a 

profesiei, este obligat să contribuie lunar la constituirea fondurilor sistemului de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor, din momentul primirii 
acestuia în profesie. 

Baza de calcul al contribuţiilor individuale obligatorii la fondurile sistemului o 
constituie venitul brut lunar realizat din profesie. 

De asemenea, avocaţii care continuă activitatea în profesia de avocat, după 
îndeplinirea condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă în sistemul C.A.A., 
contribuie în mod obligatoriu la fondurile sistemului de asigurări. 

 
Cap. IV („Pensii”) din Legea nr. 72/2016 
Cap. IV prevede faptul că avocaţii au dreptul la următoarele categorii de 

pensii: pensia pentru limită de vârstă; pensia de retragere definitivă din profesie; 
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pensia anticipată; pensia de invaliditate; pensia de urmaş, precum şi condiţiile de 
acordare. De asemenea, sunt reglementate şi modul de stabilire şi plataă a 
pensiilor. 

 
Cap. V („Alte drepturi de asigurări sociale”) din Legea nr. 72/2016 
Cap. V stabileşte faptul că asiguraţii sistemului au dreptul, în afară de pensie, 

la următoarele prestaţii de asigurări sociale: indemnizaţie pentru incapacitate 
temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite, accidente de muncă sau accidente 
în afara muncii; indemnizaţie de maternitate; ajutor pentru creşterea copilului; 
ajutor de deces. 

De asemenea, beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (1) asiguraţii care au 
un stagiu de cotizare de cel puţin 12 luni anterior producerii riscului, dacă nu 
realizează venituri din profesie şi au achitate la zi obligaţiile de plată către 
fondurile sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor. 

 
Cap. VI („Casa de Asigurări a Avocaţilor din România”) din Legea  

nr. 72/2016 
Cap. VI dispune asupra organizării Casei de Asigurări a Avocaţilor din 

România, stabileşte atribuţii ale Casei de Asigurări a Avocaţilor din România. În 
cadrul C.A.A. se constituie şi funcţionează Comisia de cenzori. 

Comisia de cenzori este formată din 3 membri, dintre care 2 avocaţi în 
activitate şi un avocat pensionar, aleşi de Congresul avocaţilor pentru o perioadă 
de 4 ani dintre avocaţii cu o vechime neîntreruptă în profesie de cel puţin 10 ani. 
Mandatul lor poate fi reînnoit o singură dată. Comisia de cenzori alege din rândul 
membrilor săi preşedintele şi vicepreşedintele. Comisia de cenzori adoptă hotărâri 
cu votul majorităţii membrilor săi. Atribuţiile Comisiei de cenzori se stabilesc prin 
Statutul C.A.A. 

De asemenea, sunt stabilite atribuţiile filialelor şi sucursalelor Casei de 
Asigurări a Avocaţilor din România. 

 
Cap. VII („Răspunderea juridică”) din Legea nr. 72/2016 
Cap. VII dispune faptul că încălcarea prevederilor respectivei legi atrage 

răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz. 
De asemenea, completarea şi eliberarea cu ştiinţă de documente ce conţin date 

nereale ce au ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stagiul de cotizare 
sau contribuţia de asigurări sociale ori efectuarea de cheltuieli nejustificate din 
bugetul sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor 
constituie infracţiunea de fals intelectual şi se pedepseşte potrivit prevederilor 
Codului penal. 
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Cap. VIII („Jurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale ale avocaţilor”) din Legea nr. 72/2016 

Cap. VIII prevede faptul că împotriva hotărârilor adoptate de Consiliul de 
administraţie al C.A.A. în temeiul art. 111 alin. (1) se poate face contestaţie la 
Consiliul U.N.B.R. 

Contestaţia poate fi formulată de către consiliul de administraţie al filialei sau 
de consiliul baroului în termen de 15 zile de la luarea la cunoştinţă. 

Art. 121 stabileşte faptul că deciziile de pensii emise de C.A.A. pot fi 
contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la instanţa judecătorească 
competentă de la domiciliul sau sediul reclamantului. 

Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul 
pârâtul. 

Art. 122 prevede faptul că jurisdicţia sistemului de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor se realizează prin tribunale şi curţi de apel. 

Art. 123 dispune faptul că tribunalele soluţionează, în primă instanţă, litigiile 
privind pensiile şi drepturile de asigurări sociale ale avocaţilor. 

Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face apel la curtea de apel 
competentă. 

Prevederile respectivei legi referitoare la jurisdicţia sistemului de pensii şi alte 
drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor se completează cu dispoziţiile Codului 
de procedură civilă şi ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

De asemenea, cererile adresate organelor C.A.A. sau instanţelor, precum şi 
toate actele procedurale în legătură cu litigiile având ca obiect drepturi sau obli-
gaţii de asigurări sociale sunt scutite de taxa de timbru. 

Cap. IX („Dispoziţii finale şi tranzitorii”) din Legea nr. 72/2016 
Cap. IX dispune faptul că la data intrării în vigoare a respectivei legi, pensiile 

de asigurări sociale pentru avocaţi şi pensiile suplimentare, stabilite pe baza 
legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul respectivei legi. 

Pentru avocaţii pensionari care au încetat activitatea anterior datei de 28 mai 
2001, pensia pentru limită de vârstă devine pensie de retragere definitivă din 
profesie, indiferent de sistemul de asigurări sociale din care s-au pensionat. 

Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică doar pentru pensiile stabilite pe baza 
stagiului de cotizare realizat în sistemul de asigurări sociale al avocaţilor. 

Cererile înregistrate şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei 
legi se vor soluţiona conform normelor legale existente la data deschiderii 
drepturilor de pensii şi altor drepturi de asigurări sociale. 
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Alte prevederi relevante din Legea nr. 72/2016 
La data intrării în vigoare a respectivei legi se abrogă: 
– O.U.G. nr. 221/2000 privind pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

avocaţilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 610 din 28 noiembrie 2000, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 452/2001; 

– Capitolul VII – Casa de Asigurări a Avocaţilor, cuprinzând articolele 91 – 95, 
din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
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REMEDIILE ŞI CĂILE DE ATAC ÎN MATERIE DE ATRIBUIRE  
A CONTRACTELOR DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ,  

A CONTRACTELOR SECTORIALE ŞI A CONTRACTELOR  
DE CONCESIUNE DE LUCRĂRI ŞI CONCESIUNE  

DE SERVICII. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CNSC 
(LEGEA NR. 101/2016) 

 
 

De Redacţia ProLege 
 

Actul normativ publicat în 
Monitorul Oficial 

Sumar 

Legea nr. 101/2016 
(M. Of. nr. 393 din 23 mai 
2016) 

Cap. I („Dispoziţii generale”) 
Cap. II („Notificarea prealabilă”) 
Cap. III („Contestaţia formulată pe cale 
administrativ-jurisdicţională”) 
Cap. IV („Calea de atac împotriva deciziilor 
Consiliului”) 
Cap. V („Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor”) 
Cap. VI („Sistemul de remedii judiciar”) 
Cap. VII („Dispoziţii speciale”) 
Cap. VIII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”) 

 
În M. Of. nr. 393 din 23 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 101/2016 privind 

remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, 
a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor. 

În continuare, vom prezenta structura respectivei legi. 
Cap. I („Dispoziţii generale”) 
Cap. II („Notificarea prealabilă”) 
Cap. III („Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională”) 
Cap. IV („Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului”) 
Cap. V („Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”) 

Revista Universul Juridic  nr. 5, mai 2016, p. 158-161 
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Cap. VI („Sistemul de remedii judiciar”) 
Cap. VII („Dispoziţii speciale”) 
Cap. VIII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”) 
Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei legi. 
 
Cap. I („Dispoziţii generale”) din Legea nr. 101/2016 
Cap. I prevede, printre altele, faptul că respectiva lege reglementează reme-

diile, căile de atac şi procedura de soluţionare a acestora, pe cale administrativ-
jurisdicţională sau judiciară, în materie de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune, precum şi organi-
zarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 

Legea în discuţie se aplică şi cererilor având ca obiect acordarea despăgubirilor 
pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de atribuire, precum şi 
celor privind executarea, anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau denunţarea unila-
terală a contractelor. 

Mai este reglementat şi scopul respectivei legi, acela al asigurării, la nivel 
naţional, a unor mecanisme şi proceduri efective, rapide şi eficiente de sesizare şi 
remediere a neregulilor, care să garanteze respectarea dispoziţiilor legale privind 
atribuirea contractelor. 

 
Cap. II („Notificarea prealabilă”) din Legea nr. 101/2016 
Cap. II stabileşte, printre altele, faptul că sub sancţiunea respingerii contes-

taţiei ca inadmisibilă, care poate fi invocată şi din oficiu, înainte de a se adresa 
Consiliului sau instanţei de judecată competente, persoana care se consideră 
vătămată are obligaţia să notifice autoritatea contractantă cu privire la solicitarea 
de remediere, în tot sau în parte, a pretinsei încălcări a legislaţiei privind achiziţiile 
publice sau concesiunile, în anumite termene, în funcţie de mai multe criterii. 

 
Cap. III („Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională”) din 

Legea nr. 101/2016 
Cap. III dispune asupra termenului de contestare şi efectele contestaţiei, 

asupra elementelor contestaţiei, asupra soluţionării contestaţiei, asupra suspen-
dării procedurii de atribuire, reglementează, de asemenea, termenul de soluţionare 
a contestaţiei, precum şi soluţiile pe care le poate pronunţa Consiliul. 

 
Cap. IV („Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului”) din Legea  

nr. 101/2016 
Cap. IV prevede, printre altele, faptul că deciziile Consiliului privind soluţio-

narea contestaţiei pot fi atacate de către oricare dintre părţile cauzei, cu plângere la 
instanţa de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de 
netemeinicie, în termen de 10 zile de la comunicare. 
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De asemenea, în calea de atac a plângerii nu se poate schimba cadrul procesual 
stabilit în faţa Consiliului. De asemenea, nu se pot schimba calitatea părţilor, cauza 
sau obiectul contestaţiei şi nici nu se pot formula pretenţii noi. 

 
Cap. V („Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor”) din Legea  

nr. 101/2016 
Cap. V stabileşte modul de organizare şi funcţionare, reglementează statutul 

personalului Consiliului. 
 
Cap. VI („Sistemul de remedii judiciar”) din Legea nr. 101/2016 
Cap. VI dispune asupra sistemului de remedii judiciar, asupra soluţionării 

litigiilor în instanţa de judecată, asupra nulităţii contractelor, 
 
Cap. VII („Dispoziţii speciale”) din Legea nr. 101/2016 
Cap. VII conţine dispoziţii speciale, printre altele, asupra faptului că la nivelul 

Consiliului se organizează întâlniri lunare ale membrilor, în care sunt discutate 
problemele de drept care au condus la pronunţarea de soluţii diferite în cauze 
similare. De asemenea pot fi discutate aplicarea şi interpretarea reglementărilor 
nou-apărute. 

Problemele de drept prevăzute la alin. (1) sunt analizate, în prealabil, de către 
unul sau mai mulţi membri ai Consiliului desemnat/desemnaţi de preşedintele 
acestuia, care prezintă un studiu asupra acestora, cu referire şi la practica la nivelul 
Consiliului şi cea judiciară naţională şi europeană, în care, în mod obligatoriu, îşi 
expune/îşi expun opinia motivată, studiu care se supune dezbaterii membrilor. 

De asemenea, pentru unificarea practicii administrativ-jurisdicţionale, 
Consiliul organizează semestrial seminare cu judecători din cadrul instanţelor 
judecătoreşti şi specialişti din cadrul ANAP, precum şi alte categorii de experţi. 

 
Cap. VIII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”) din Legea nr. 101/2016 
Cap. VIII prevede, printre altele, faptul că dispoziţiile respectivei legi se com-

pletează cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modifi-
cările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 134/2010, republicată, cu modificările 
ulterioare, şi cu cele ale Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, 
în măsura în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare. 

Art. 69 stabileşte faptul că contestaţiile/Cererile/Plângerile aflate în curs de 
soluţionare la Consiliu/instanţa de judecată la data intrării în vigoare a prezentei 
legi continuă să fie soluţionate în condiţiile şi cu procedura prevăzute de legea în 
vigoare la data la care au fost depuse. 

Dispoziţiile respectivei legi se aplică numai contestaţiilor/cererilor/plângerilor 
formulate după intrarea ei în vigoare. 

Contestaţiile depuse, în condiţiile legii, la poştă, înainte de data intrării în 
vigoare a prezentei legi, rămân supuse soluţionării conform legii în vigoare la data 
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la care au fost depuse, chiar dacă sunt înregistrate la Consiliu/instanţa de judecată 
după această dată. 

Termenele procedurale aflate în curs la data intrării în vigoare a respectivei 
legi rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă. 

În fine, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a respectivei legi, prin 
hotărâre a Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanţele 
judecătoreşti, în vederea ocupării unui număr de 48 de posturi de judecător şi 16 
posturi de grefier pentru curţile de apel şi, respectiv, 50 de posturi de judecător şi 
50 de posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecător şi grefier 
suplimentate în baza respectivei legi vor fi repartizate curţilor de apel şi, respectiv, 
tribunalelor, în funcţie de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund 
tipurilor de acţiuni prevăzute de prezenta lege. Finanţarea se va face din Fondul de 
rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la proxima rectificare bugetară. 

 
Alte prevederi relevante din legea nr. 101/2016 
Respectiva lege transpune Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 21 

decembrie 1989 privind coordonarea actelor cu putere de lege şi a actelor 
administrative privind aplicarea procedurilor care vizează căile de atac faţă de 
atribuirea contractelor de achiziţii publice de produse şi a contractelor publice de 
lucrări, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 395 din 
30 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, şi Directiva 
92/13/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind coordonarea actelor cu 
putere de lege şi actelor administrative referitoare la aplicarea normelor comu-
nitare cu privire la procedurile de achiziţii publice ale entităţilor care desfăşoară 
activităţi în sectoarele apei, energiei, transporturilor şi telecomunicaţiilor, publicată 
în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 76 din 23 martie 1992, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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CONCESIUNILE DE LUCRĂRI ŞI CONCESIUNILE  
DE SERVICII (LEGEA NR. 100/2016) 

 
 

De Redacţia ProLege 
 

Actul normativ publicat în 
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Sumar 

Legea nr. 100/2016 
(M. Of nr. 392 din 23 mai 2016) 

Cap. I („Dispoziţii generale”) 
Cap. II („Exceptări”) 
Cap. III („Reguli de participare la procedura 
de atribuire”) 
Cap. IV („Reguli privind atribuirea 
contractelor de concesiune”) 
Cap. V („Reguli privind executarea 
contractelor de concesiune”) 
Cap. VI („Contravenţii şi sancţiuni”) 
Cap. VII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”) 

 
În M. Of nr. 392 din 23 mai 2016, a fost publicată Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii. 
În continuare, vom prezenta structura respectivei legi. 
Cap. I („Dispoziţii generale”) 
Cap. II („Exceptări”) 
Cap. III („Reguli de participare la procedura de atribuire”) 
Cap. IV („Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune”) 
Cap. V („Reguli privind executarea contractelor de concesiune”) 
Cap. VI („Contravenţii şi sancţiuni”) 
Cap. VII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”) 
Vom prezenta, în continuare, câteva dintre prevederile respectivei legi. 
 
Cap. I („Dispoziţii generale”) din Legea nr. 100/2016 
Cap. I reglementează obiectul, scopul, principiile concesiunii de lucrări şi de 

servicii, de asemenea, sunt prevăzute definiţiile termenilor şi expresiilor utilizate în 
lege, domeniul de aplicare al legii în discuţie, durata concesiunii de lucrări sau a 
concesiunii de servicii, regulile de atribuire a contractelor mixte, precum şi 
situaţiile speciale care pot apărea. 

Revista Universul Juridic  nr. 5, mai 2016, p. 162-164 
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Cap. II („Exceptări”) din Legea nr. 100/2016 
Cap. II dispune asupra exceptărilor de la concesiuni de lucrări şi servicii, 

reglementând exceptările aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de 
servicii atribuite de entităţile contractante, exceptările aplicabile concesiunilor de 
lucrări sau concesiunilor de servicii organizate conform unor norme internaţionale, 
exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii care 
includ aspecte de apărare şi de securitate, exceptările aplicabile contractelor de 
concesiune de servicii, exceptările specifice în domeniul comunicaţiilor electronice, 
exceptările aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite 
pentru desfăşurarea unei activităţi relevante într-o ţară terţă, exceptări aplicabile 
concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii atribuite unei întreprinderi 
afiliate, exceptări aplicabile concesiunilor de lucrări sau concesiunilor de servicii 
atribuite unei asocieri de mai multe entităţi contractante sau unei entităţi contrac-
tante care face parte dintr-o astfel de asociere, exceptările privind activităţile care 
sunt expuse direct concurenţei, precum şi exceptările aplicabile concesiunilor de 
lucrări sau concesiunilor de servicii încheiate între entităţi din sectorul public. 

 
Cap. III („Reguli de participare la procedura de atribuire”) din Legea  

nr. 100/2016 
Cap. III stabileşte regulile de participare la procedura de atribuire pentru 

operatorii economici participanţi şi autorităţile contractante, reglementând necesi-
tatea confidenţialităţii, fiind prevăzute reguli de evitare a conflictului de interese, 
precum şi reguli aplicabile comunicărilor. 

 
Cap. IV („Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune”) din Legea 

nr. 100/2016 
Cap. IV stabileşte reguli privind atribuirea contractelor de concesiune, 

cuprinzând prevederi privitoare la principiile generale aplicabile procedurilor de 
atribuire, licitaţia deschisă, dialogul competitiv, reguli de publicitate şi transpa-
renţă, elaborarea documentaţiei de atribuire, termene de primire a solicitărilor de 
participare şi a ofertelor pentru concesiunea de lucrări sau concesiunea de servicii, 
de asemenea, sunt prevăzute şi criterii de atribuire, modul de finalizare a proce-
durii de atribuire şi necesitatea informării candidaţilor/ofertanţilor. 

 
Cap. V („Reguli privind executarea contractelor de concesiune”) din Legea 

nr. 100/2016 
Cap. V dispune asupra subcontractării, modificării contractului de concesiune 

şi asupra încetării contractului de concesiune. 

Cap. VI („Contravenţii şi sancţiuni”) din Legea nr. 100/2016 
Cap. VI prevede, printre altele, faptele care constituie contravenţii în sensul 

legii în discuţie, precum şi faptul că entitatea contractantă răspunde contraven-
ţional în cazurile şi în condiţiile prevăzute de respectiva lege. 
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Cap. VII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”) din Legea nr. 100/2016 
Cap. VII prevede, printre altele, faptul că la data intrării în vigoare a respec-

tivei legi se abrogă: 
a) Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 676 din 5 octombrie 2010; cu modif. şi compl. ult.; 
b) H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contrac-
telor de concesiune de servicii prevăzute în 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, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 8 
februarie 2007; 

c) orice alte prevederi contrare cuprinse în orice alte acte normative. 


