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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In July 2016, several legal acts were amended, such as: the Criminal Code [where a new
letter was introduced, namely h), to art. 287 paragraph (1)], the Code of criminal procedure
[where a new paragraph was introduced, namely (61), to art. 404], Law no. 254/2013 on the
execution of punishments and custodial measures ordered by the court in criminal
proceedings, Law no. 253/2013 on the execution of punishments and educational measures
and other non-custodial measures ordered by the judicial bodies in criminal proceedings,
Law of national education no. 1/2011, Law no. 263/2010 regarding the unitary system of
public pensions, the Government Ordinance no. 2/2001 on the legal regime of
contraventions, Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, Law no. 360/2002 on
Policeman Status, Law no. 656/2002 for the prevention and sanctioning money laundering,
as well as the setting up of certain measures for the prevention and combating terrorism
financing and the Government Emergency Ordinance no. 195/2002 regarding the traffic on
public roads.

NOI MODIFICĂRI ALE CODULUI PENAL ŞI ALE CODULUI
DE PROCEDURĂ PENALĂ

De Redacţia ProLege
În M. Of. nr. 545 din 20 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 151/2016 privind
ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
Actele normative modificate sunt:
– Codul penal, fiind introdusă o nouă literă la art. 287 („Nerespectarea
hotărârilor judecătoreşti”) alin. (1), şi anume lit. h) care prevede: „nerespectarea
unei măsuri de protecţie dispuse în executarea unui ordin european de protecţie”.
– Codul de procedură penală, fiind introdus un nou alineat, alin. (61), la
art. 404 („Conţinutul dispozitivului”). Acesta prevede următoarele: „Când instanţa
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a dispus amânarea aplicării pedepsei sau interzicerea unuia sau mai multora dintre
drepturile prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. l) – o) din Legea nr. 286/2009, cu
modificările şi completările ulterioare, odată cu aplicarea pedepsei accesorii sau a
pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, dispozitivul va
cuprinde menţiunea că persoana sau persoanele beneficiare ale măsurilor de
protecţie pot solicita emiterea unui ordin european de protecţie în condiţiile legii”.
– Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – modificarea
art. 128 („Comunicarea măsurilor privind arestul la domiciliu”)
– Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a
altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal – modificarea art. 29 alin. (1) lit. n) şi o); art. 70 alin. (2); respectiv
introducerea art. 82 alin. (21).

Revista Universul
Juridic  nr. 7, iulie 2016, pp. 101-102
Actualitate
legislativă

101

MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART. 63
DIN LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011
(LEGEA NR. 141/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10
ianuarie 2011; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 141/2016
(M. Of. nr. 529 din 14 iulie
2016)

Sumar
– modifică: art. 63
alin. (3)
– introduce: art. 63
alin. (31)

În M. Of. nr. 529 din 14 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 141/2016 pentru
modificarea şi completarea art. 63 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
În continuare, vom prezenta respectivele modificări.
Art. 63 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 141/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 63 alin. (3) stabilea faptul că în situaţii
excepţionale, formaţiunile de preşcolari din grupa mare sau de elevi pot funcţiona
sub efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de
administraţie al inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări corespunzătoare,
ţinând seama de încadrarea în costul standard per elev şi în numărul maxim de
posturi aprobat pentru învăţământul preuniversitar la nivelul judeţului, respectiv
al municipiului Bucureşti.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 63 alin. (3) dispune următoarele:
„(3) În situaţii excepţionale, formaţiunile de preşcolari sau de elevi pot funcţiona sub
efectivul minim sau peste efectivul maxim, cu aprobarea consiliului de administraţie al
inspectoratului şcolar, pe baza unei justificări din partea consiliului de administraţie al
unităţii de învăţământ care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1)”.

102

Actualitate legislativă

Art. 63 alin. (31) din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 141/2016)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 63 alin. (31) prevede următoarele:
„(31) Situaţiile aprobate de inspectoratul şcolar se comunică Ministerului Educaţiei
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi autorităţilor locale pentru asigurarea finanţării”.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR
DE PENSII PUBLICE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 142/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20
decembrie 2010; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 142/2016
(M. Of. nr. 528 din 14
iulie 2016)

Sumar
- modifică: art. 6
alin. (2);
art. 60; art. 65 alin. (4);
art. 65 alin. (5)

În M. Of. nr. 528 din 14 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 142/2016 pentru
modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
În continuare, vom prezenta respectivele modificări.
Art. 6 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 142/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea faptul că se pot asigura în
sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare socială, în condiţiile
respectivei legi, avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor
recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice persoană care
doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare
socială, în condiţiile prezentei legi, avocaţii, notarii, personalul clerical şi cel asimilat din
cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum şi orice
persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat”.
Art. 60 din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 142/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 60 stabilea faptul că reducerile vârstelor standard
de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele prevăzute de alte acte normative
pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de 13 ani.
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De asemenea, vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (1) nu pot fi mai
mici de 50 de ani pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani
pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c).
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 60 dispune următoarele:
„(1) Fracţiunea de an de stagiu de cotizare realizată în grupa I şi/sau condiţii speciale
de muncă, pentru care nu se acordă reducerea vârstei standard de pensionare conform
prevederilor art. 55 alin. (1) lit. b), poate fi cumulată cu perioadele de stagiu de cotizare
realizate în condiţii deosebite de muncă în vederea reducerii vârstei standard de pensionare
conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. a).
(2) Reducerile vârstelor standard de pensionare prevăzute la art. 55, precum şi cele
prevăzute de alte acte normative pot fi cumulate fără ca reducerea totală să fie mai mare de
13 ani.
(3) Vârstele de pensionare reduse în condiţiile alin. (2) nu pot fi mai mici de 50 de ani
pentru femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi, respectiv de 45 de ani pentru persoanele
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c)”.
Art. 65 alin. (4) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 142/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 65 alin. (4) dispunea faptul că cuantumul pensiei
anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă care
s-ar fi cuvenit, prin diminuarea acestuia cu 0,75% pentru fiecare lună de anticipare,
până la îndeplinirea condiţiilor pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (4) stabileşte următoarele:
„(4) Cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru
limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu
numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare, conform tabelului nr. 21.
Tabelul nr. 21
Perioada de cotizare realizată peste stagiul
standard complet de cotizare prevăzut în
anexa nr. 5
până la 1 an
peste 1 an
peste 2 ani
peste 3 ani
peste 4 ani
peste 5 ani
peste 6 ani
între 7 şi 8 ani

Procentul de diminuare pentru fiecare lună
de anticipare (%)
0,50
0,45
0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15”
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Art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin Legea nr. 142/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 65 alin. (5) prevedea faptul că persoanele care au
locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă datorită
extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru, plumb, sulf,
cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, respectiv Baia Mare, Copşa Mică şi
Zlatna, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei
standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 65 alin. (5) dispune următoarele:
„(5) Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea
remanentă datorită extracţiei şi prelucrării minereurilor neferoase cu conţinut de cupru,
plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice, precum şi a
emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv Baia Mare, Copşa Mică, Zlatna şi Târgu Mureş,
pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de
pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4)”.
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MODIFICAREA ART. 277 DIN LEGEA EDUCAŢIEI
NAŢIONALE NR. 1/2011 (LEGEA NR. 140/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat

Actul modificator

Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011
(M. Of. nr. 18 din 10
ianuarie 2011; cu modif. ult.)

Legea nr. 140/2016
(M. Of. nr. 529 din 14 iulie
2016)

Sumar
– modifică: art. 277

În M. Of. nr. 529 din 14 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 140/2016 pentru
modificarea art. 277 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
În continuare, vom prezenta respectivele modificări.
Art. 277 din Legea nr. 1/2011 (modificată prin Legea nr. 140/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 277 prevedea faptul că copiii personalului didactic
aflat în activitate sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la concursurile de
admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazare în cămine
şi internate.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 277 dispune următoarele:
„(1) Copiii personalului didactic şi didactic auxiliar aflat în activitate sunt scutiţi de
plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi
beneficiază de gratuitate la cazare în cămine şi internate.
(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi copiii personalului didactic şi didactic auxiliar
pensionat din sistemul de învăţământ, precum şi copiii orfani de unul sau ambii părinţi ce
au activat în sistemul de învăţământ”.
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O.G. NR. 2/2001 PRIVIND REGIMUL JURIDIC
AL CONTRAVENŢIILOR – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 41/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.G. nr. 2/2001
(M. Of. nr. 410 din 25 iulie
2001; cu modif. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 41/2016
(M. Of. nr. 490 din 30
iunie 2016)

Sumar
– modifică: art. 28
alin. (2) şi (3)

În M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.G. nr. 2/2001 prin O.U.G.
nr. 41/2016.
Art. 28 alin. (2) şi (3) din O.G. nr. 2/2001 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 28 alin. (2) şi (3) stabilea faptul că amenzile care se
cuvin bugetului de stat pot fi achitate la Casa de Economii şi Consemnatiuni –
C.E.C. – S.A. sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor
locale se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni – C.E.C. – S.A. sau la
casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice
abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a
cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din
punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă
de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă organului din
care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).
De asemenea, amenzile contravenţionale pot fi achitate şi prin intermediul
instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi, proiect-pilot
coordonat de Minsterul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, parte a Sistemului
e-guvernare, din cadrul Sistemului Electronic Naţional. În acest caz:
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a) achitarea unei amenzi contravenţionale se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a dovezii de plată emise de Ghişeul virtual de plăţi,
aceasta specificând data şi ora efectuării plăţii;
b) se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe extrasul
de cont sau de pe dovada de plată emisă de Ghişeul virtual de plăţi către agentul
constatator sau organul din care acesta face parte.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 28 alin. (2) şi (3) dispun următoarele:
„(2) Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate, prin mijloace de plată
online, în conturile dedicate, la instituţiile de credit autorizate cu care există încheiate
convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului, iar amenzile cuvenite bugetelor locale se
achită, prin mijloace de plată online, prin instituţii de credit autorizate cu care există
încheiate convenţii sau la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor
instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de
trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail,
organului din care acesta face parte, potrivit dispoziţiilor alin. (1).
(3) Plata amenzilor contravenţionale achitate prin intermediul sistemelor electronice de
plată prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a
dovezii de plată emise de către sistemele de plăţi, aceasta specificând data şi ora efectuării
plăţii; în aceste situaţii se elimină obligativitatea pentru plătitor de a preda o copie de pe
extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de sistemul de plăţi către agentul
constatator sau organul din care acesta face parte”.
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COMPLETAREA CODULUI FISCAL
ŞI REGLEMENTAREA UNOR MĂSURI FINANCIAR-FISCALE
(O.U.G. NR. 32/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul fiscal

Actul modificator
O.U.G. nr. 32/2016
(M. Of. nr. 488 din 30
iunie 2016)

Sumar
– introduce: art. 60 pct. 3; art. 111
alin. (2) lit. e); art. 111 alin. (21) –
(29); art. 114 alin. (2) lit. a1); art.
291 alin. (2) lit. h)

În M. Of. nr. 488 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 32/2016 pentru
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri
financiar-fiscale.
Considerente:
– necesitatea acordării unui tratament fiscal favorabil aplicabil veniturilor din
salarii şi asimilate salariilor obţinute de către persoanele fizice care activează în
domeniul cercetării-dezvoltării, în scopul atragerii, menţinerii şi dezvoltării în
România a resursei umane înalt calificate pentru desfăşurarea activităţii de
cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, precum şi pentru
consolidarea sistemului de cercetare-dezvoltare în vederea creşterii competitivităţii
economiei româneşti,
– faptul că persoanele fizice care au dreptul de a li se stinge datoriile izvorâte
din contractele de credit cu tot cu accesorii, potrivit prevederilor Legii nr. 77/2016
privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor
asumate prin credite, datorează şi impozit în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal prin darea în plată a bunului imobil,
– însemnătatea agriculturii în contextul economiei naţionale, de importanţa
dezvoltării sectorului agricol şi a facilitării de noi investiţii în agricultură şi având
în vedere necesitatea sustenabilităţii sectorului agricol, prin creşterea nivelului de
accesibilitate la bunurile şi serviciile de tipul celor specifice utilizate în sectorul
agricol,
– necesitatea îmbunătăţirii cadrului legal reglementat de Legea nr. 70/2015
pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în
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numerar şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată,
– evitarea blocării activităţii unor operatori economici, cum ar fi cei din
domeniile de achiziţii de diverse produse de la persoane fizice (produse agricole,
din flora spontană, achiziţii de ciuperci şi fructe de pădure etc.) sau din domeniul
organizatorilor de evenimente speciale,
– ţinând seama de faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de
reglementare prevăzute în prezentul act normativ ar conduce la:
 insuficienta stimulare a domeniului cercetării-dezvoltării şi imposibilitatea
stimulării altor sectoare economice, ca urmare a neîncurajării persoanelor fizice de
a desfăşura activităţi de cercetare, dezvoltare aplicativă şi/sau dezvoltare
tehnologică;
 menţinerea cotei standard de TVA de 20% pentru livrarea celor mai importante produse utilizate pentru producţia agricolă şi pentru prestările de servicii
specifice de tipul celor utilizate în sectorul agricol, cu implicaţii privind nivelul de
accesibilitate la bunurile/serviciile utilizate în sectorul agricol;
 menţinerea unei sarcini fiscale în cazul transferului dreptului de proprietate
imobiliară prin dare în plată, în condiţiile în care persoanele fizice aflate în această
situaţie nu au putere financiară, ceea ce ar determina blocarea aplicării Legii
nr. 77/2016;
 periclitarea asigurării informării autorităţilor statului cu date privind situaţia
economică şi socială a României (inflaţie, rata şomajului, consumul populaţiei de
bunuri şi servicii, veniturile, efectivele de animale şi producţia vegetală şi animală
şi altele), ca urmare a regulilor dificile de înregistrare şi impozitare a veniturilor
obţinute de persoanele fizice din activitatea de colectare a datelor statistice;
 blocarea activităţii de achiziţii de bunuri/servicii de la persoanele fizice ca
urmare a plafoanelor de plăţi în numerar,
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin O.U.G.
nr. 32/2016.
Art. 60 pct. 3 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
Noua reglementare
La art. 60, după pct. 2 se introduce un nou punct, pct. 3.
Potrivit noii reglementări, art. 60 pct. 3 stabileşte următoarele:
„3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de cercetaredezvoltare aplicativă şi/sau de dezvoltare tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin
comun al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al ministrului economiei,
comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale”.

Actualitate legislativă

111

Art. 111 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
Noua reglementare
La art. 111 alin. (2), după lit. d) se introduce o nouă literă, lit. e).
Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (2) lit. e) dispune următoarele:
„în cazul transferului dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal, în
condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în
vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, pentru o singură operaţiune de dare
în plată”.
Art. 111 alin. (21) – (20) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
Noua reglementare
La art. 111, după alin. (2) se introduc nouă noi alineate, alin. (21) – (29).
Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (21) – (29) prevede următoarele:
„(21) Dispoziţiile alin. (2) lit. e) se aplică atât debitorului, cât şi codebitorilor, coplătitorilor, garanţilor personali sau ipotecari ai debitorului, în cazul în care prin operaţiunea
de dare în plată se transferă dreptul de proprietate imobiliară din patrimoniul personal al
acestora.
(22) Persoanele fizice prevăzute la alin. (21) beneficiază de prevederile alin. (2) lit. e) o
singură dată, pentru prima operaţiune de dare în plată, astfel cum rezultă din registrul
prevăzut la alin. (23), indiferent de calitatea pe care acestea o au într-o altă operaţiune de
dare în plată efectuată în condiţiile prevederilor Legii nr. 77/2016.
(23) Pentru identificarea primei operaţiuni de dare în plată, în vederea aplicării
prevederilor alin. (2) lit. e), se înfiinţează la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici
din România Registrul naţional notarial de evidenţă a actelor de dare în plată prevăzute de
Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite, denumit în continuare RNNEADP, în care se înscriu actele
autentificate de notarul public şi hotărârile judecătoreşti de dare în plată emise în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016. RNNEADP este administrat de Centrul Naţional
de Administrare a Registrelor Naţionale Notariale (CNARNN – Infonot).
(24) În cazul în care darea în plată pentru care se solicită aplicarea prevederilor alin. (2)
lit. e) se face prin notarul public, persoanele fizice prevăzute la alin. (21) solicită acestuia un
certificat eliberat de CNARNN care să ateste faptul că nu s-a mai înregistrat niciun alt act
de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, până la data autentificării actului de dare în
plată de către acesta.
(25) Aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) de către notarul public se efectuează în baza
certificatului eliberat potrivit alin. (24).
(26) Notarii publici care autentifică acte de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016 au
obligaţia să le transmită la RNNEADP în aceeaşi zi, în vederea înregistrării lor, cu
evidenţierea distinctă a persoanelor fizice care au calitatea de parte în actul de dare în plată.
(27) În cazul în care darea în plată pentru care persoanele fizice, prevăzute la alin. (21),
solicită aplicarea prevederilor alin. (2) lit. e) se face pe cale judecătorească, acestea au
obligaţia transmiterii unui exemplar al hotărârii judecătoreşti definitive la CNARNN, în
termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii, în vederea înregistrării acesteia în
RNNEADP.
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(28) În situaţia prevăzută la alin. (27), pentru a beneficia de prevederile alin. (2) lit. e),
persoanele fizice prevăzute la alin. (21) au obligaţia depunerii unei cereri la organul fiscal
competent, în termen de 90 de zile de la data comunicării hotărârii judecătoreşti, sub
sancţiunea decăderii, la care să anexeze certificatul eliberat de CNARNN, din care să
rezulte faptul că hotărârea judecătorească definitivă s-a înregistrat în RNNEADP şi nu s-a
mai înregistrat niciun alt act de dare în plată potrivit Legii nr. 77/2016, până la data
înregistrării hotărârii judecătoreşti. Certificatul se obţine de la CNARNN – Infonot de
persoana fizică, direct sau prin intermediul unui notar public.
(29) Cererea prevăzută la alin. (28) va cuprinde cel puţin informaţii privind: datele de
identificare ale contribuabilului, calitatea de parte în cadrul unei hotărâri judecătoreşti
obţinute în conformitate cu prevederile Legii nr. 77/2016, numărul şi data hotărârii
judecătoreşti definitive, adresa la care este situat bunul imobil înstrăinat care face obiectul
transferului dreptului de proprietate ca urmare a actului de dare în plată”.
Art. 114 alin. (2) lit. a1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
Noua reglementare
La art. 114 alin. (2), după lit. a) se introduce o nouă literă, lit. a1).
Potrivit noii reglementări, art. 114 alin. (2) lit. a1) stabileşte următoarele:
„veniturile, cu excepţia celor obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza
Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute de
către operatorii statistici din activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la
persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în vederea producerii de
statistici oficiale;”.
Art. 291 alin. (2) lit. h) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 32/2016)
Noua reglementare
La art. 291 alin. (2), după lit. g) se introduce o nouă literă, lit. h).
Potrivit noii reglementări, art. 291 alin. (2) lit. h) dispune următoarele:
„livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte
produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi prestările de servicii de
tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, prevăzute prin ordin comun al ministrului
finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale”.
Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 32/2016
Art. II prevede faptul că persoanele fizice care până la data intrării în vigoare a
respectivei ordonanţe de urgenţă au efectuat darea în plată în condiţiile
prevederilor Legii nr. 77/2016 beneficiază de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, o singură dată, pentru prima
operaţiune de dare în plată efectuată după intrarea în vigoare a ordonanţei de
urgenţă în discuţie.
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Art. III stabileşte faptul că în situaţia prevăzută la art. 8 alin. (5) din Legea
nr. 77/2016, pentru a beneficia de prevederile art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, contribuabilul depune o cerere
însoţită de certificatul eliberat de CNARNN prevăzut la art. 111 alin. (28) din Legea
nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la organul fiscal competent
care procedează după cum urmează:
a) în cazul în care decizia de impunere nu a fost emisă sau nu a fost comunicată până la data depunerii cererii, decizia de impunere nu se mai emite sau,
după caz, nu se mai comunică;
b) în cazul în care decizia de impunere a fost emisă şi comunicată contribuabilului, impozitul şi accesoriile aferente acestora, neachitate până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se anulează, prin emiterea
unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale care se comunică contribuabilului.
Sub sancţiunea decăderii, cererea prevăzută la alin. (1) se depune la organul
fiscal competent în termen de cel mult 90 de zile de la data comunicării hotărârii
judecătoreşti definitive.
De asemenea, organul fiscal nu începe sau suspendă executarea silită a
impozitului pe venitul din transferul dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal atunci când contribuabilul a notificat organul fiscal cu privire la
exercitarea dreptului prevăzut la art. 8 alin. (5) din Legea nr. 77/2016.
În fine, obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venitul din transferul
dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal datorate la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi stinse, prin orice modalitate,
în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
şi data pronunţării hotărârii judecătoreşti definitive potrivit dispoziţiilor art. 8
alin. (5) din Legea nr. 77/2016 se restituie la cererea contribuabilului adresată
organului fiscal competent.
Art. V dispune faptul că prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (3) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederile art. I intră în vigoare la data publicării respectivei ordonanţe de
urgenţă în Monitorul Oficial.
Prevederile art. I pct. 1 se aplică începând cu veniturile aferente lunii august
2016, iar prevederile art. I pct. 5 se aplică începând cu data de 1 august 2016. Până
la această dată se aprobă ordinele prevăzute la art. 60 pct. 3 şi la art. 291 alin. (2)
lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, astfel cum a fost completată prin ordonanţa de urgenţă în discuţie.
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LEGEA NR. 360/2002 PRIVIND STATUTUL POLIŢISTULUI –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 152/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 360/2002
(M. Of. nr. 440 din 24 iunie 2002;
cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 152/2016
(M. Of. nr. 540 din 19
iulie 2016)

Sumar
– modifică: art. 26
– introduce: art.
261-266

În M. Of. nr. 540 din 19 iulie 2016, a fost publicată Legea nr. 152/2016 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.
În continuare, vom prezenta respectivele modificări.
Art. 26 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 152/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 stabilea faptul că activitatea şi conduita
poliţistului sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea
anuală de serviciu, cu acordarea uneia dintre următoarele calificative: «foarte
bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».
În continuare, era prevăzut faptul că în cazul în care poliţistul nu a desfăşurat
activitate pe durata întregului an, calificativul acordat ca urmare a evaluării
întocmite pentru perioada sau perioadele lucrate constituie calificativ anual numai
dacă activitatea desfăşurată depăşeşte cumulat 6 luni.
De asemenea, metodologia privind evaluarea poliţistului se stabileşte prin
ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 26 dispune următoarele:
„(1) Evaluarea activităţii profesionale individuale şi a conduitei poliţistului, denumită
în continuare evaluare de serviciu, se realizează o dată pe an. Perioada evaluată este
cuprinsă între 1 ianuarie şi 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea, iar în cazul
personalului didactic şi didactic auxiliar perioada evaluată este corespunzătoare anului de
învăţământ.
(2) Prin excepţie, evaluarea de serviciu se realizează şi pentru o perioadă mai mică
decât cea prevăzută la alin. (1), în următoarele situaţii:
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a) la acordarea gradului profesional următor;
b) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o
perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu;
c) la modificarea sau suspendarea raportului de serviciu, care produce consecinţe pe o
perioadă mai mare de 60 de zile calendaristice, sau la încetarea raportului de serviciu, în
alte situaţii decât cele prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l), al persoanei care are
competenţa de a întocmi evaluarea;
d) în alte situaţii decât cele prevăzute la lit. a)-c), atunci când activitatea desfăşurată de
poliţist este mai mare de 30 de zile.
(3) Evaluarea de serviciu realizată în condiţiile alin. (1) reprezintă evaluare de serviciu
anuală, iar cea realizată în condiţiile alin. (2) reprezintă evaluare de serviciu parţială.
(4) Poliţistului i se întocmeşte evaluare de serviciu anuală numai dacă perioada de
activitate desfăşurată este, cumulat, de cel puţin 6 luni inclusiv.
(5) În situaţia în care perioada prevăzută la alin. (4) este rezultatul mai multor
perioade de activitate profesională însumate, evaluate în condiţiile alin. (2), rezultatul
evaluării de serviciu anuale se stabileşte pe baza punctajului obţinut ca medie ponderată a
punctajelor obţinute la evaluările de serviciu parţiale”.
Art. 261 – 266 din Legea nr. 360/2002 (modificată prin Legea nr. 152/2016)
Noua reglementare
După art. 26 se introduc şase noi articole, art. 261-266.
Potrivit noii reglementări, art. 261-266 stabilesc următoarele:
„Art. 261
(1) Evaluarea de serviciu anuală se realizează între 1 ianuarie şi 15 februarie din anul
următor perioadei evaluate.
(2) În cazul personalului didactic şi didactic auxiliar, evaluarea de serviciu anuală se
realizează între 1 octombrie şi 15 noiembrie.
Art. 262
(1) Evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful nemijlocit şi se aprobă de şeful
ierarhic al acestuia. Au competenţe de evaluare a personalului exclusiv şefii care îndeplinesc
atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, persoanele care ocupă funcţii de
demnitate publică, precum şi prefecţii.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), ministrul afacerilor interne întocmeşte şi
aprobă evaluarea de serviciu pentru poliţiştii din instituţiile/unităţile/structurile pe care le
coordonează nemijlocit, pentru care are competenţă de numire.
(3) În cazul poliţiştilor care au calitatea de ataşaţi de afaceri interne sau ofiţeri de
legătură, evaluarea de serviciu se întocmeşte de către şeful structurii care coordonează
activitatea acestora şi se aprobă de secretarul de stat coordonator al activităţilor de reprezentare externă.
(4) Nu poate realiza evaluarea de serviciu persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) este soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu poliţistul evaluat;
b) i-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. g), h), i) sau l).
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(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv se
aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de şeful unităţii. Dacă şeful unităţii se află
în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (4), evaluarea de serviciu se întocmeşte, respectiv
se aprobă, de către persoanele desemnate, în scris, de către şeful ierarhic superior al acestuia.
Art. 263
(1) Evaluarea de serviciu se realizează în baza următoarelor criterii:
a) modul de îndeplinire a sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor înscrise în fişa
postului;
b) legalitatea exercitării competenţelor conferite de funcţie;
c) nivelul cunoştinţelor şi deprinderilor specifice, raportat la cerinţele postului;
d) aptitudini personale şi respectarea normelor de etică şi deontologie aplicabile
poliţistului;
e) aptitudini organizatorice sau, exclusiv pentru personalul care îndeplineşte atribuţiile funcţiilor prevăzute cu salariu de comandă, capacităţi manageriale demonstrate în
îndeplinirea atribuţiilor.
(2) Pentru fiecare dintre criteriile prevăzute la alin. (1), în formularul de evaluare de
serviciu se prevăd indicatori de evaluare. Pe baza punctajului acordat fiecărui indicator de
evaluare se calculează punctajul general.
(3) În funcţie de punctajul general obţinut, poliţistului i se acordă unul dintre
următoarele calificative: «foarte bine», «bine», «satisfăcător», «nesatisfăcător».
(4) Punctajul acordat fiecărui indicator de evaluare, punctajul general, constatările şi
concluziile evaluării de serviciu şi calificativul se consemnează în formularul de evaluare de
serviciu.
(5) Modelul formularului de evaluare de serviciu se stabileşte prin ordinul prevăzut la
art. 266.
Art. 264
(1) Rezultatul evaluării de serviciu se aduce la cunoştinţă poliţistului în termen de 5
zile lucrătoare de la data aprobării.
(2) Poliţistul nemulţumit de rezultatul evaluării de serviciu poate formula contestaţie
în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), poliţistul a cărui evaluare de serviciu a fost
aprobată de ministrul afacerilor interne se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii. În această situaţie, procedura administrativă prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, nu se mai efectuează.
(4) Contestaţia formulată în condiţiile prevăzute la alin. (2), cu precizarea motivelor
contestării şi a argumentelor corespunzătoare, se depune la secretariatul unităţii din care
face parte persoana care a aprobat evaluarea.
(5) Contestaţia, împreună cu formularul de evaluare de serviciu, se înaintează de către
şeful care a aprobat evaluarea, în termen de 3 zile lucrătoare, şefului ierarhic superior al
acestuia.
(6) În termen de două zile lucrătoare, şeful ierarhic superior prevăzut la alin. (5)
numeşte o comisie de soluţionare a contestaţiei, formată dintr-un număr impar de membri,
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dar nu mai puţin de 3, dintre care unul este desemnat preşedinte. Comisia soluţionează
contestaţia în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data constituirii.
(7) Modul de soluţionare a contestaţiei se consemnează într-un proces-verbal, semnat
de membrii comisiei, şi se aduce la cunoştinţa poliţistului în termen de 5 zile lucrătoare de
la soluţionare.
(8) Poliţistul nemulţumit de rezultatul contestaţiei se poate adresa instanţei de
contencios administrativ, în condiţiile legii. În această situaţie, procedura administrativă
prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, nu se mai efectuează.
Art. 265
Calificativul obţinut la evaluarea activităţii desfăşurate în cadrul unor/pentru
organisme interne şi internaţionale se echivalează cu unul dintre calificativele prevăzute la
art. 263 alin. (3), potrivit unei proceduri stabilite prin ordinul prevăzut la art. 266.
Art. 266
Metodologia privind evaluarea de serviciu a poliţiştilor se aprobă prin ordin al
ministrului afacerilor interne”.
Alte prevederi relevante din Legea nr. 152/2016
Art. II stabileşte faptul că Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la
art. 266 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi
completările ulterioare, se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în
vigoare a respectivei legi.
Art. III dispune faptul că în situaţia în care, prin acte normative, calificativele
obţinute la evaluările anuale reprezintă o condiţie, iar perioada luată în calcul
include anul 2015, această condiţie se consideră îndeplinită.
De asemenea, dispoziţiile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care evaluarea de
serviciu anuală, pentru anul 2015, a fost finalizată până la data de 8 decembrie
2015.
Art. IV prevede faptul că prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) lit. b)
din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare, la stabilirea stagiului minim în grad se ia în calcul şi perioada prevăzută
la art. III alin. (1).
Art. V stabileşte faptul că prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din
Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru anul 2016, evaluarea de serviciu anuală se realizează pentru
perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 31
decembrie 2016.
Art. VI dispune faptul că în anul 2016, acordarea gradului profesional următor
poliţiştilor se realizează la data stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne.
Ordinul se emite în 30 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei legi şi se
publică în Monitorul Oficial.
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LEGEA NR. 656/2002 PENTRU PREVENIREA
ŞI SANCŢIONAREA SPĂLĂRII BANILOR,
PRECUM ŞI PENTRU INSTITUIREA UNOR MĂSURI
DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A FINANŢĂRII
TERORISMULUI – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 40/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 656/2002
(rep. M. Of. nr. 702 din 12
octombrie 2012; cu modif. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 40/2016
(M. Of. nr. 490 din 30
iunie 2016)

Sumar
– modifică: art. 26
alin. (1)

În M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 40/2016 privind
stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 656/2002 prin O.U.G.
nr. 40/2016.
Art. 26 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 40/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) prevedea faptul că Oficiul funcţionează
ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, cu
sediul în municipiul Bucureşti.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 26 alin. (1) dispune următoarele:
„(1) Oficiul funcţionează ca organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea
Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria Prim-Ministrului, cu sediul în
municipiul Bucureşti”.
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O.U.G. NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE
PUBLICE – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 41/2016)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.U.G. nr. 195/2002
(rep. M. Of. nr. 670 din 3 august
2006; cu modif. ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 41/2016
(M. Of. nr. 490 din
30 iunie 2016)

Sumar
– modifică: art. 11
alin. (5)
– introduce: art. 111;
art. 23 alin. (91) – (94)
– abrogă: art. 11 alin.
(6) şi (8)

În M. Of. nr. 490 din 30 iunie 2016, a fost publicată O.U.G. nr. 41/2016 privind
stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 195/2002 prin
O.U.G. nr. 41/2016.
Art. 11 alin. (5) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (5) prevedea faptul că solicitanţii unei
operaţiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidenţele autorităţilor competente,
potrivit legii, trebuie să facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către
Registrul Auto Român, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi
internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Certificarea
autenticităţii vehiculului conţine şi atestarea faptului că acesta nu figurează în baza
de date ca fiind furat.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (5) stabileşte următoarele:
„(5) Solicitanţii unei operaţiuni de înscriere a dreptului de proprietate în evidenţele
autorităţilor competente pentru un vehicul rutier utilizat dobândit din alt stat trebuie să
facă dovada certificării autenticităţii vehiculului de către Registrul Auto Român.
Certificarea autenticităţii vehiculului atestă faptul că formularul-tip al documentului care
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confirmă înmatricularea anterioară a vehiculului, eliberat de autorităţile competente din
ţara de provenienţă, este autentic”.
Art. 11 alin. (6) şi (8) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 41/2016)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (6) şi (8) prevedeau faptul că dovada
certificării vehiculului nu se impune în cazul vehiculelor noi pentru solicitanţii
operaţiilor de înmatriculare.
De asemenea, autorităţile competente să realizeze operaţiunile de înmatriculare a vehiculelor pot încasa de la solicitanţi toate taxele şi tarifele stabilite
potrivit legii, aferente acestor operaţiuni.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (6) şi (8) – Abrogate.
Art. 111 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată prin O.U.G. nr. 41/2016)
Noua reglementare
După art. 11 se introduce un nou articol, art. 111.
Potrivit noii reglementări, art. 111 stabileşte următoarele:
„(1) Autorităţile competente să realizeze operaţiuni de înmatriculare, autorizare
provizorie şi eliberare a permiselor de conducere încasează tarifele aferente confecţionării şi
valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării combinaţiei numărului
de înmatriculare, precum şi contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizaţiilor
provizorii şi a permiselor de conducere.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) pot fi achitate prin virament, prin mijloace de plată
online, prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului sau la sediile
instituţiilor publice beneficiare ale sumelor şi prin alte modalităţi de plată reglementate de
acte normative în vigoare, prin mandat poştal sau în numerar la ghişeele serviciilor publice
comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiilor prefectului, la casieriile unităţilor Trezoreriei Statului, în condiţiile legii. Pentru
sumele încasate prin intermediul POS-urilor instalate la unităţile Trezoreriei Statului,
comisioanele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul instituţiilor publice din
structura cărora fac parte unităţile Trezoreriei Statului, iar pentru cele încasate prin
intermediul POS-urilor instalate la sediile instituţiilor publice beneficiare, comisioanele se
suportă din bugetele acestora.
(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se încasează într-un cont distinct de disponibil
deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe numele instituţiei prefectului din
care face parte serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor.
(4) Unităţile Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile instituţiile prefectului
din care fac parte serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a
vehiculelor încasează sumele prevăzute la alin. (1) în numerar, în contul prevăzut la alin. (3).

Actualitate legislativă

121

(5) Sumele încasate în numerar la ghişeele serviciilor publice comunitare regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se depun la casieriile instituţiilor
prefectului în aceeaşi zi, la terminarea programului de lucru.
(6) Sumele predate la instituţiile prefectului potrivit alin. (5) se depun de către acestea
în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (3) în următoarea zi lucrătoare.
(7) Sumele încasate în contul prevăzut la alin. (3) se virează de către instituţiile
prefectului în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri
proprii «Venituri din prestări servicii» al Direcţiei Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor pentru tarifele prevăzute la alin. (1), respectiv în contul Regiei
Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat» pentru contravaloarea
documentelor prevăzute la alin. (1) în termen de cel mult două zile lucrătoare de la
încasare.
(8) Restituirea sumelor prevăzute la alin. (1), achitate eronat sau pentru care nu au
fost prestate serviciile aferente, se face de către Direcţia Regim Permise de Conducere şi
Înmatriculare a Vehiculelor, respectiv de către Regia Autonomă «Administraţia
Patrimoniului Protocolului de Stat», la cererea scrisă a plătitorului adresată acestora
însoţită de documentul prin care s-a efectuat plata”.
Art. 23 alin. (91) – (94) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificată prin O.U.G.
nr. 41/2016)
Noua reglementare
La art. 23, după alin. (9) se introduc patru noi alineate, alin. (91) – (94).
Potrivit noii reglementări, art. 23 alin. (91) – (94) dispun următoarele:
„(91) Pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de
conducere, modul de desfăşurare a probei teoretice se înregistrează video, iar în cazul probei
practice atât video, cât şi audio, cu sisteme tehnice de monitorizare. Pentru proba practică,
sistemele tehnice de monitorizare se instalează pe autovehiculele folosite la susţinerea probei
practice.
(92) Prin excepţie de la prevederile alin. (91), nu se înregistrează audio sau video proba
practică susţinută pentru categoriile AM, A1, A2 şi A.
(93) Sistemele tehnice de monitorizare prevăzute la alin. (1) se asigură de către
serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor care
organizează examenul de obţinere a permisului de conducere.
(94) Procedura şi condiţiile tehnice în care se realizează şi stochează înregistrările
prevăzute la alin. (91), precum şi măsurile pentru protejarea acestora şi a datelor cu caracter
personal se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului afacerilor interne”.

