Revista Universul Juridic  nr. 8, august 2017, pp. 106-110
106

Actualitate legislativă

III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In August 2017, the following amendments were made to the following regulations, such as: Labour Code
and the G.E.O. no. 195/2002 regarding circulation on public roads.
Moreover, the following regulations were published in August: G.E.O. no. 52/2017 on the refund of the
amounts representing the special tax for motor cars and motor vehicles, pollution tax for motor
vehicles, tax for pollutant emissions from motor vehicles and environmental stamp for motor vehicles
and the Decision of the Council of the National Union of Bars in Romania no. 272 of 26 August 2017
approving “The table of minimal fees”.

CODUL MUNCII – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 53/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul muncii
(M. Of. nr. 345 din 18
mai 2011; cu modif.
ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 53/2017
(M. Of. nr. 644 din
7 august 2017)

Sumar
– modifică: art. 16, art. 17 alin. (5), art. 119, art.
260 alin. (1), lit. e), art. 265 alin. (2)
– introduce: art. 151, art. 260 lit. e1)-e3), art. 260
alin. (11), art. 260 alin. (1), lit. q), art. 260, alin.
(11), art. 260 alin. (4) şi (5)
– abrogă: art. 264 alin. (4)

În M. Of. nr. 644 din 7 august 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 53/2017.
Art. 151 din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Noua reglementare
După art. 15, se introduce un nou articol, art. 151.
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Potrivit noii reglementări, art. 151 dispune următoarele:
„Art. 151
În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă
scrisă, în ziua anterioară începerii activităţii;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de
evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă
suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor
individuale de muncă cu timp parţial”.
Art. 16 din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 prevedea faptul că:
„Art. 16
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă
scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă
scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.
(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în
registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de
muncă.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un
exemplar din contractul individual de muncă.
(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în
muncă.
(5) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesională fără plată,
acordate în condiţiile art. 155 şi 156”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 dispune următoarele:
„Art. 16
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în
limba română, anterior începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului
individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
(2) Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul
general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar
din contractul individual de muncă.
(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de
muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.
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(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
(6) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
(7) Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate
în condiţiile art. 155 şi 156”.
Art. 17 alin. (5) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 17 alin. (5) prevedea faptul că:
„(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării
contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un
termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o
asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (5) dispune următoarele:
„(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, anterior producerii modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în
contractul colectiv de muncă aplicabil”.
Art. 119 din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 119 prevedea faptul că:
„Art. 119
Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi
de a supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 119 dispune următoarele:
„Art. 119
Angajatorul are obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de
fiecare salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru, şi de a
supune controlului inspectorilor de muncă această evidenţă, ori de câte ori se solicită acest lucru”.
Art. 260 alin. (1), lit. e) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 260 alin. (1), lit. e) prevedea faptul că:
„Art. 260
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează astfel următoarele fapte:
(…)
e) primirea la muncă a până la 5 persoane fără încheierea unui contract individual de
muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoană
identificată;
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (1), lit. e) dispune următoarele:
„e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit
art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată”.

Art. 260 lit. e1)-e3) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Noua reglementare
La art. 260 alin. (1), după lit. e), se introduc trei noi litere, lit. e1)-e3).
Potrivit noii reglementări, art. 260 lit. e1)-e3) dispune următoarele:
„e1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general
de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii, cu amendă de 20.000 lei
pentru fiecare persoană identificată;
e2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă
suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor
individuale de muncă cu timp parţial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată”.
Art. 260 alin. (1), lit. q) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Noua reglementare
La art. 260 alin. (1), după lit. p), se introduce o nouă literă, lit. q).
Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (1), lit. q) dispune următoarele:
„q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei”.
Art. 260 alin. (11) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Noua reglementare
La art. 260, după alin. (1), se introduce un nou alineat, alin. (11).
Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (11) dispune următoarele:
„(11) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la
alin. (1) lit. e)-e3), inspectorul de muncă făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal”.
Art. 260 alin. (4) şi (5) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Noua reglementare
La art. 260, după alin. (3), se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5).
Potrivit noii reglementări, art. 260 alin. (4) şi (5) dispune următoarele:
„(4) În cazul constatării săvârşirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)-e2), inspectorul de
muncă dispune, ca sancţiune complementară, sistarea activităţii locului de muncă organizat, supus
controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecţia Muncii şi aprobate prin ordin al
ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după
consultarea prealabilă a confederaţiilor sindicale şi patronale reprezentative la nivel naţional.
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(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenţionale aplicate şi
după ce demonstrează că a remediat deficienţele care au condus la sistarea activităţii: prin încheierea
contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidenţă a
salariaţilor sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă şi constituirea şi plata
contribuţiilor sociale şi a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe
perioada în care a prestat activitate nedeclarată”.
Art. 264 alin. (4) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 264 alin. (4) prevedea faptul că:
„(4) Constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă primirea la muncă a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetăţenia acestora, fără
încheierea unui contract individual de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 264 alin. (4) – se abrogă.
Art. 265 alin. (2) din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 265 alin. (2) prevedea faptul că:
„Art. 265
(…)
(2) Cu pedeapsa prevăzută la art. 264 alin. (4) se sancţionează primirea la muncă a unei
persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a
traficului de persoane”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 265 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) Primirea la muncă a unei persoane aflate în situaţie de şedere ilegală în România, cunoscând că
aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la
3 luni la 2 ani sau cu amendă”.
Alte prevederi relevante din O.U.G. nr. 53/2017
La data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art. 9
alin. (1) din H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
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O.U.G. NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE PUBLICE –
MODIFICĂRI (O.G. NR. 14/2017)

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

Actul modificator
O.G. nr. 14/2017
(M. Of. nr. 685 din
23 august 2017)

Sumar
– modifică: art. 10; art. 11 alin. (4); art. 44 alin.
(2); art. 99 alin. (1), pct. 18; art. 101 alin. (1),
pct. 11
– introduce: art. 6, pct. 291; art. 11 alin.
(41)-(48); art. 11 alin. (11)-(16); art. 17 alin.
(5)-(6); art. 24 alin. (7)-(9); art. 281

În M. Of. nr. 685 din 23 august 2017, a fost publicată O.G. nr. 14/2017 pentru modificarea
şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
În continuare, vom prezenta modificările aduse O.U.G. nr. 195/2002 prin O.G. nr. 14/2017.
Art. 6, pct. 291 din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Noua reglementare
La art. 6, după pct. 29, se introduce un nou punct, pct. 291.
Potrivit noii reglementări, art. 6, pct. 291 dispune următoarele:
„291. suspendarea înmatriculării – operaţiune administrativă care constă în Interzicerea
temporară a dreptului de a pune în circulaţie şi a utiliza un vehicul pe drumul public”.
Art. 10 din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 prevedea faptul că:
„Art. 10
(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct
de vedere tehnic, a celor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat,
precum şi a celor neasigurate pentru răspundere civilă pentru caz de pagube produse terţilor
prin accidente de circulaţie.
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(2) Constatarea defecţiunilor tehnice ale vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar
verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către
poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 dispune următoarele:
„Art. 10
(1) Este Interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de
vedere tehnic, a vehiculelor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru pagube produse
terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a Intervenit suspendarea înmatriculării, precum
şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este
anulată.
(2) Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a
vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile
abilitate de lege”.
Art. 11 alin. (4) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (4) prevedea faptul că:
„(4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului
proprietar se înscriu în evidenţele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării
calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi
emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii
competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data
dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (4) dispune următoarele:
„(4) în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unul vehicul, datele noului proprietar se
înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate
constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor simultan cu
menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei
operaţiuni, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente de înmatriculare transcrierea
transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 90 de zile de la data dobândirii dreptului de
proprietate asupra vehiculului”.
Art. 11 alin. (41)-(48) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Noua reglementare
La art. 11, după alin. (4), se introduc opt noi alineate, alin. (41)-(48).
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (41)-(48) dispune următoarele:
„(41) Organul fiscal care operează scoaterea vehiculului din evidenţa fiscală a fostului proprietar are
obligaţia de a notifica înstrăinarea acestuia în cadrul schimbului de informaţii prevăzut de reglementările în materie fiscală, în termen de 5 zile lucrătoare, autorităţii competente de înmatriculare. Aceasta
face menţiunea privind înstrăinarea vehiculului în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de
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conducere şl a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, în termen de 30 de zile de la primirea notificării.
(42) De la data înregistrării notificării prevăzute la alin. (41), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor, transmite
instituţiilor interesate datele noului proprietar, la solicitarea acestora.
(43) În situaţia în care noul proprietar nu solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate
în termenul prevăzut la alin. (4). înmatricularea vehiculului se suspendă de drept până la data
transcrierii transmiterii dreptului de proprietate.
(44) În cazul în care până la transcriere intervin transmiteri succesive ale dreptului de proprietate
asupra vehiculului, termenul prevăzut la alin. (4) curge de la data primei transmiteri a dreptului de
proprietate.
(45) Suspendarea de drept a înmatriculării vehiculului intervine şi la data expirării sau. după caz, a
anulării inspecţiei tehnice periodice şi încetează la data la care vehiculul trece o
nouă inspecţie tehnică periodică.
(46) În cazurile prevăzute la alin. (43) şi (45), autoritatea competentă de înmatriculare, respectiv
Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor. înregistrează suspendarea înmatriculării în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şl a vehiculelor înmatriculate.
Datele referitoare la suspendare se şterg după 5 ani de la data încetării acesteia.
(47) Înregistrarea suspendării înmatriculării potrivit alin. (46) în cazul prevăzut la alin. (45) se
realizează pe baza dalelor referitoare la inspecţia tehnică periodică a vehiculului existente în Registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate, respectiv comunicate
Direcţiei Regim Permise de Conducere şl înmatriculare a Vehiculelor de către Registrul Auto Român în
condiţii stabilite prin protocol.
(48) În scopul verificării efectuării inspecţiei tehnice periodice a vehiculului, respectiv a valabilităţii
acesteia, poliţia rutieră are drept de acces pentru consultarea Registrului naţional de evidenţă a
permiselor de conducere şl a vehiculelor înmatriculate în condiţiile stabilite prin protocolul încheiat între
Inspectoratul General al Poliţiei Române şl Direcţia Regim Permise de Conducere şi înmatriculare a
Vehiculelor”.
Art. 11 alin. (11)–(16) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Noua reglementare
La art. 11, după alin. (10), se introduc şase noi alineate, alin. (11)-(16).
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (11)-(16) dispune următoarele:
„(11) Cu ocazia realizării operaţiunilor prevăzute la alin. (2), autorităţile competente de înmatriculare înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate
constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şl Înmatriculare a Vehiculelor următoarele date în
format electronic:
a) datele de identificare a proprietarului şi, după caz, a deţinătorului mandatai ori a altei persoane,
în condiţiile art. 15 alin. (11);
b) datele de identificare a vehiculului.
(12) Datele de identificare prevăzute la alin. (11) lit. a) sunt:
a) pentru persoanele fizice: numele de familie, prenumele, codul numeric personal sau, dacă este
cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, respectiv numărul de identificare
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fiscală, locul şi data naşterii, domidiiul/reşedinţa, precum şl, opţional, un număr de telefon şi adresa de
poştă electronică ale persoanei;
b) pentru persoanele juridice: denumirea, sediul, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului, dacă este cazul, sau codul unic de înregistrare, potrivit legii naţionale
aplicabile, precum şi. opţional, un număr de telefon şi adresa de poştă electronică ale reprezentantului
acestora.
(13) Datele de Identificare a vehiculului care se înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şl a vehiculelor înmatriculate şl codurile armonizate aferente acestora se stabilesc şi se
actualizează prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(14) Datele prevăzute la alin. (11) se şterg după 10 ani de la dala radierii vehiculului.
(15) Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate se
actualizează pe baza datelor furnizate în sistem Informatizat de către Registrul Auto Român, referitoare
la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.
(16) Direcţia Regim Permise de Conducere şl înmatriculare a Vehiculelor este autorizată să facă
schimb de date cu autorităţile competente de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene,
prin obţinerea, respectiv furnizarea datelor necesare. în scopul verificării, înaintea înmatriculării unui
vehicul, a statutului legal al acestuia în statul în care a fost înmatriculat anterior, în cazul în care există
îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a vehiculului. Verificarea împreună cu autorităţile competente
de înmatriculare din statele membre ale Uniunii Europene se poale realiza inclusiv prin utilizarea unei
platforme Informatice în scopul facilitării schimbului de informaţii”.
Art. 17 alin. (5)-(6) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Noua reglementare
La art. 17, după alin. (4), se introduc două noi alineate, alin. (5) şi (6).
Potrivit noii reglementări, art. 17 alin. (5)-(6) dispune următoarele:
„(5) Radierea din evidenţă a unul vehicul se face, din oficiu, de călre autoritatea care a efectuai
înmatricularea, şi în următoarele situaţii:
a) în cazul notificării primite de la autorităţi competente sau operatori economici autorizaţi să emită
certificatul de distrugere, care atestă faplul că vehiculul a fost definitiv scos din uz;
b) în cazul notificării primite de la autorităţi competente, care atestă faptul că vehiculul a fost
înmatriculat permanent în alt stat.
(6) În termen de 30 de zile de la data radierii vehiculului în condiţiile prevăzute la alin. (5), autoritatea competentă îl informează pe titularul certificatului de înmatriculare cu privire la efectuarea
acestei operaţiuni”.
Art. 24 alin. (7)-(9) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Noua reglementare
La art. 24, după alin. (6), se introduc trei noi alineate, alin. (7)-(9).
Potrivit noii reglementări, art. 24 alin. (7)-(9) dispune următoarele:
„(7) La eliberarea permisului de oonducere, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor înscriu în Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi
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a vehiculelor înmatriculate constituit de Direcţia Regim Permise de Conducere şl înmatriculare a
Vehiculelor următoarele dale în format electronic:
a) datele de identificare a titularului permisului de conducere românesc, care sunt: numele de
familie, prenumele, codul numeric personal sau. dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei
naţionale aplicabile, fotografia şi semnătura titularului, locul şl data naşterii, domiciliul sau reşedinţa,
precum şi, opţional, un număr de telefon şi adresa de poşlă electronică ale persoanei;
b) categoriile de vehicule pentru care posedă drept de conducere;
c) codurile armonizate ale Uniunii Europene;
d) datele de identificare a permisului de conducere.
(8) Permisele de conducere româneşti care au fost preschimbate cu documente similare în alte state
îşi pierd valabilitatea. Notificările de preschimbare transmise de statele emitente se înscriu în Registrul
naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate de către Direcţia Regim
Permise de Conducere şi înmatriculare a Vehiculelor sau de călre serviciile publice comunitare regim
permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.
(9) Datele prevăzute la alin. (7) se şterg după 10 ani de la data încetării valabilităţii permisului de
conducere”.
Art. 281 din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Noua reglementare
După art. 28, se introduce un nou articol, art. 281.
Potrivit noii reglementări, art. 281 dispune următoarele:
„Art. 281
Prelucrările de date cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor legale privind
protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date”.
Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 44 alin. (2) prevedea faptul că:
„(2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E)
conducătorii de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în
timpul zilei luminile de întâlnire”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 44 alin. (2) dispune următoarele:
„(2) În circulaţia pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe cele naţionale europene (E) conducătorii
de autovehicule şi tractoare agricole sau forestiere sunt obligaţi să folosească şi în timpul zilei luminile de
întâlnire sau luminile pentru circulaţia diurnă”.
Art. 99 alin. (1), pct. 18 din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 99 alin. (1), pct. 18 prevedea faptul că:
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„Art. 99
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa I de sancţiuni
următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice:
1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteză cu cel puţin 10 km/h sub
limita minimă obligatorie stabilită pe tronsonul de drum respectiv;
2. nerespectarea obligaţiei de semnalizare a manevrei de schimbare a direcţiei de mers;
3. nerespectarea de către pietoni a normelor privind circulaţia pe drumurile publice;
4. neîndeplinirea obligaţiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul şi tractor
agricol sau forestier de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte
împrejurări decât în urma unui accident de circulaţie;
5. nerespectarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice de către conducătorii
coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate şi cortegiilor;
6. nerespectarea semnificaţiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor
săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunţă schimbarea
semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă;
7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberării documentului de constatare a avariei;
8. nerespectarea obligaţiei pasagerilor aflaţi într-un autovehicul şi tractor agricol sau
forestier de a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de
siguranţă omologate;
9. nerespectarea obligaţiei de către persoana transportată pe motocicletă sau pe moped de
a purta, în timpul deplasării pe drumurile publice, casca de protecţie omologată;
10. nerespectarea obligaţiei conducătorului de vehicul de a lăsa liber traseul tramvaiului la
apropierea acestuia, când drumul are o singură bandă;
11. nerespectarea regulilor de circulaţie de către conducătorii de animale;
12. nerespectarea obligaţiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule şi tractoare
agricole sau forestiere conduse de persoane care au mai puţin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;
13. lăsarea liberă în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comandă a
vehiculului;
14. nerespectarea de către pasageri sau călători a obligaţiilor ce le revin atunci când se află
în vehicule;
15. nerespectarea semnificaţiei culorii galbene a semaforului;
16. conducerea unui vehicul ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheaţă sau zăpadă de natură a împiedica
identificarea numărului de înmatriculare sau de înregistrare;
17. conducerea unui vehicul pe ale cărui plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de
înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numărului de
înmatriculare ori plăcuţele nu corespund standardelor în vigoare;
18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defecţiuni tehnice, altele decât cele
prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. b), ori care are lipsă unul sau mai multe elemente de caroserie
sau aceasta este deteriorată vizibil”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 99 alin. (1), pct. 18 dispune următoarele:
„18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu deficienţe majore, altele decât cele prevăzute
la art. 101 alin. (1) pct. 11”.
Art. 101 alin. (1), pct. 11 din Legea nr. 195/2002 (modificat prin O.G. nr. 14/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 101 alin. (1), pct. 11 prevedea faptul că:
„Art. 101
(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de
sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
(…)
11. circulaţia cu un autovehicul şi tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu
defecţiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonoră ori când acestea lipsesc”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 101 alin. (1), pct. 11 dispune următoarele:
„11. conducerea unui autovehicul, tractor agricol sau forestier, remorcă sau tramvai cu deficienţe
majore la sislemul de frânare sau mecanismul de direcţie, la sistemul de iluminare sau de avertizare
sonoră ori când acestea lipsesc”.
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RESTITUIREA SUMELOR REPREZENTÂND TAXA SPECIALĂ
PENTRU AUTOTURISME ŞI AUTOVEHICULE, TAXA PE POLUARE
PENTRU AUTOVEHICULE, TAXA PENTRU EMISIILE POLUANTE
PROVENITE DE LA AUTOVEHICULE ŞI TIMBRUL DE MEDIU
PENTRU AUTOVEHICULE (O.U.G. NR. 52/2017)

De Redacţia ProLege
Actul normativ
publicat în
Monitorul
Oficial
O.U.G. nr.
52/2017
(M. Of. nr. 644
din 7 august
2017)

Sumar

Contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule şi care nu au beneficiat de restituire până la intrarea în
vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă pot solicita restituirea
acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între
data perceperii şi data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal
central competent.

În M. Of. nr. 644 din 7 august 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 52/2017 privind restituirea
sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru
autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu
pentru autovehicule.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivei ordonanţe de urgenţă.
Art. 1 din O.U.G. nr. 52/2017
Conform art. 1, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi
autovehicule,prevăzută la art. 2141-2143 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de
O.U.G. nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin
Legea nr. 140/2011, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de
Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu
modificările ulterioare, şi timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de O.U.G.
nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări
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prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu au beneficiat de
restituire până la intrarea în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă pot solicita
restituirea acestora, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data
perceperii şi data restituirii, prin cerere adresată organului fiscal central competent. Nivelul
dobânzii este cel prevăzut la art. 174 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Dreptul contribuabililor de a cere restituirea se naşte la data intrării în vigoare a respectivei
ordonanţe de urgenţă, indiferent de momentul la care s-a perceput taxa, iar prin derogare de la
prevederile art. 219 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, cererile
de restituire se depun, sub sancţiunea decăderii, până la data de 31 august 2018.
Astfel, prin organ fiscal central competent se înţelege Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală (ANAF), prin structurile de specialitate, cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale,
inclusiv unităţile subordonate acesteia.
La cererea de restituire se anexează, în original sau în copie, documentul doveditor al
plăţii taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule,
taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau timbrului de mediu pentru
autovehicule, respectiv chitanţa fiscală/ordinul de plată şi extrasul de cont, după caz, care să
ateste efectuarea plăţii acesteia, precum şi copiile cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare.
Cererea de restituire se soluţionează prin decizie emisă de către organul fiscal central
competent, care se comunică contribuabilului.
Restituirea sumelor se realizează, în baza deciziilor emise de organul fiscal central
competent, astfel:
a) pentru taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, în perioada 1 ianuarie
2018 – 31 decembrie 2018;
b) pentru timbrul de mediu pentru autovehicul, în perioada 1 septembrie 2018 – 31 martie
2019.
Împotriva deciziei emise de către organul fiscal central competent, contribuabilii pot face
contestaţie în termen de 45 de zile de la comunicarea deciziei.
Deciziile emise în soluţionarea contestaţiilor pot fi contestate la instanţa judecătorească
de contencios administrativ competentă, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 2 din O.U.G. nr. 52/2017
Potrivit art. 2, prin excepţie de la prevederile art. 1, în situaţia achitării sumelor prevăzute
de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către
proprietarii care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.
Art. 3 din O.U.G. nr. 52/2017
În art. 3 este prevăzut faptul că hotărârile judecătoreşti definitive care au ca obiect restituirea sumelor prevăzute la art. 1, pentru care la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe
de urgenţă nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire, precum şi cele care
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devin executorii după termenul prevăzut la art. 1 se aduc la îndeplinire potrivit dispoziţiilor
stabilite de către instanţa judecătorească. Prin organ competent se înţelege organul fiscal central
sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după caz.
Art. 4 din O.U.G. nr. 52/2017
Conform art. 4, restituirea sumelor se realizează din bugetul de stat sau din bugetul
Administraţiei Fondului pentru Mediu, în funcţie de bugetul în care s-au făcut venit sumele
încasate, în contul bancar indicat de solicitant în cererea sa de restituire.
De asemenea, cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive,
care sunt în sarcina statului român, precum şi orice alte cheltuieli ocazionate de executarea
silită a sumelor prevăzute la art. 3 se suportă din bugetul de stat sau din bugetul
Administraţiei Fondului pentru Mediu, după caz.
Art. 5 din O.U.G. nr. 52/2017
În art. 5 este prevăzut faptul că sumele rămase de restituit, reprezentând taxa specială
pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule şi taxa pentru emisiile
poluante provenite de la autovehicule, pentru care au fost emise decizii de soluţionare a cererii
de restituire până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă, se restituie, din
oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare
a normelor metodologice de aplicare a respectivei ordonanţe de urgenţă. Prevederile art. 3 şi 4
se aplică în mod corespunzător.
De asemenea, sumele rămase de restituit, reprezentând timbrul de mediu, pentru care au
fost emise decizii de soluţionare a cererii de restituire până la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă, se restituie, din oficiu, de organele emitente ale acestora, în termen
de maximum un an de la intrarea în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă.
Dobânzile datorate contribuabililor se calculează şi se plătesc de către organele
competente, pentru perioada cuprinsă între data perceperii taxelor şi data restituirii acestora,
ori conform celor dispuse prin hotărârile judecătoreşti definitive sau, după caz, se aplică în
mod corespunzător prevederile art. 1.
Art. 6 din O.U.G. nr. 52/2017
Potrivit art. 6, în cazul cererilor depuse conform prevederilor art. 12 alin. (1) din O.U.G.
nr. 9/2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, şi pentru care nu au fost emise decizii de soluţionare a cererii, sumele
se restituie, din oficiu, de organul fiscal central, în termen de 120 de zile de la data intrării în
vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Prevederile
art. 1 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.
Art. 7 din O.U.G. nr. 52/2017
Art. 7 dispune că începând cu data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă,
orice procedură de executare silită se suspendă de drept până la finele perioadei prevăzute la
art. 1, după caz.
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Art. 8 din O.U.G. nr. 52/2017
Conform art. 8, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a respectivei
ordonanţe de urgenţă, ministrul mediului şi ministrul finanţelor publice aprobă prin ordin
comun normele metodologice de aplicare a acesteia, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 9 din O.U.G. nr. 52/2017
În art. 9 este prevăzut faptul că în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a respectiveii ordonanţe de urgenţă, ministrul mediului şi ministrul finanţelor publice aprobă, prin
ordin comun, modelul de cerere prevăzut la art. 1.
Art. 10 din O.U.G. nr. 52/2017
Potrivit art. 10, la data intrării în vigoare a respectivei ordonanţe de urgenţă se abrogă
art. XV din O.U.G. nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte
măsuri fiscal-bugetare, publicată în M. Of. nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 197/2015, cu modificările ulterioare, şi Ordinul ministrului mediului şi
schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea
Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de
la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr.
4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul
finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor
prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din O.U.G. nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi
irevocabile, publicat în M. Of. nr. 454 din 20 iunie 2014, cu modificările ulterioare.
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UNBR: SE APROBĂ „TABLOUL ONORARIILOR MINIMALE”
(HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNBR NR. 272 DIN 26 AUGUST 2017)

De Redacţia ProLege
Potrivit comunicatului din data de 30 august 2017, Uniunea Naţională a Barourilor din
România (UNBR) a dat publicităţii Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017
prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale”.
Vă prezentăm, mai jos, continutul integral al Tabloului, prevăzut în Anexă, parte integrantă din Hotărâre.
„TABLOUL ONORARIILOR MINIMALE
Art. I. Onorariile minimale sunt următoarele:
A. ÎN MATERIE CIVILĂ/CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
1. Activităţi şi cereri cu caracter necontencios
1.1. Notificări – onorariu orar, dar nu mai puţin de 225 lei;
1.2. Activităţi profesionale de obţinere a apostilării actelor / de traducere legalizată a actelor –
225 lei;
1.3. Asistare sau reprezentarea părţii la mediere/conciliere/negociere – 240 lei şedinţă;
1.4. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa instituţiilor publice, altele decât
instanţe/parchete/poliţie – 240 lei;
1.5. Asistare sau reprezentarea părţii în faţa terţilor – 120 lei
1.6. Cereri de strămutare – 240 lei;
1.7. Cereri de recuzare – 240 lei ;
1.8. Consultaţii juridice, redactarea de acte juridice tranzacţii/contracte civile/acte adiţionale/statute
şi acte constitutive pentru înfiinţarea unor persoane juridice – 120 lei /ora;
1.9. Activităţile de atestare prevăzute la art.3 lit. c) şi d) din Legea 51/1995 – 120 lei;
1.10. Activităţile prevăzute la art.3 lit. g) şi h) din Legea 51/1995 – 1 % din valoare, dar nu mai
puţin de 120 lei;
1.11. Activităţile prevăzute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 – 240 lei.
2. Activităţi profesionale în procedura contencioasă
2.1. Acţiuni /cereri cu caracter special
2.1.1. cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al
cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă – 360 lei;
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2.1.2. cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de
procedură civilă – 50 % din onorariul prevăzut la pct.2.2, nu mai puţin de 360 lei;
2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fără drept, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul XI al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă – 840 lei;
2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanţă preşedinţială – 840 lei;
2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru – 240 lei.
2.2. Acţiuni şi cereri evaluabile în bani:
2.2.1. până la valoarea de 5.000 lei – 450 lei;
2.2.2. între 5.001 lei şi 25.000 lei – 5 % din valoarea litigiului, însă nu mai puţin de 700 lei;
2.2.3. între 25.001 lei şi 100.000 lei – 4 % din valoarea litigiului nu mai puţin de 1250 lei ;
2.2.4. între 100.001 lei şi 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 4000 lei;
2.2.5. peste 250.000 lei – 2 % din valoarea litigiului însă nu mai puţin de 7500 lei;
2.2.6. peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar mai puţin de 12500 lei.
Sunt acţiuni evaluabile în bani şi se vor aplica onorariile stabilite mai sus următoarelor categorii de
cereri:
a) în constatarea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;
b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;
c) prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de
înstrăinare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;
d) acţiunile posesorii;
e) acţiuni petitorii – acţiunile care au ca obiect un dezmembrământ al dreptului de proprietate;
f) în revendicare;
g) privitoare la servituţi;
h) în materia partajului judiciar;
i) având ca temei plata nedatorata/îmbogăţire fără just temei;
j) în declararea simulaţiei unui act juridic;
k) reglementate de legislaţia privind reparaţiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului
comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003 etc).
2.3. Acţiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:
2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial – 960 lei;
2.3.2. cereri în anularea sau în constatarea nulităţii unui act juridic nepatrimonial – 960 lei ;
2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosinţă a bunului închiriat sau arendat, daca acestea nu
privesc si plata anumitor sume de bani – 960 lei;
2.3.4. acţiunile în grăniţuire – 1200 lei.
2.4. În materia executării silite:
2.4.1. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter patrimonial – se aplică
onorariul de la pct.2.2;
2.4.2. asistenţă/ reprezentare în procedura executării silite cu caracter nepatrimonial – 960 lei;
2.4.3. contestaţie la executarea împotriva executării silite având caracter patrimonial – se aplică
prevederile pct.3;
2.4.4. contestaţia la executare împotriva executării silite având caracter nepatrimonial – 1200 lei;
2.4.5. cereri de suspendare a executării silite, respectiv a executării provizorii – 480 lei;
2.4.6. cererile de întoarcere a executării silite – 1200 lei.
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2.5. Acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie :
2.5.1. pentru cererea de divorţ fără minori – 960 lei;
2.5.2. pentru cererea de divorţ cu minori – 1680 lei;
2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divorţ si care au ca obiect: stabilirea locuinţei
copilului, exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere si
educare a copiilor, dreptul părintelui sau al altor persoane decât părinţii de a avea legături personale cu
copilul, locuinţa familiei – 840 lei;
2.5.4. tutela, curatela – 840 lei ;
2.5.5. punere sub interdicţie – 840 lei;
2.5.6. tăgada paternităţii – 1200 lei ;
2.5.7. asistare /reprezentare adopţie – 1440 lei.
2.6. În materia contenciosului administrativ
2.6.1. redactare plângere prealabila administrativă – 840 lei;
2.6.2. acţiune contencios administrativ – 1200 lei;
2.6.3. suspendare act administrativ, în condiţiile art.14 din Legea 554/2014 – 960 lei;
2.6.4. redactare contestaţie executare act administrativ fiscal – 960 lei;
2.6.5. acţiune contestaţie act administrativ fiscal – 1680lei;
2.6.6. suspendare act administrativ fiscal – 1200 lei;
2.6.7. cereri/contestaţii privind achiziţiile publice în fata Consiliul Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor (în continuare CNSC) – 1200 lei;
2.6.8. plângere împotriva deciziilor CNSC – 1680 lei.
2.7. Acţiunile, cererile, obiecţiunile, contestaţiile introduse la instanţele judecătoreşti în
temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările şi completările
ulterioare
2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolvenţă – 480 lei;
2.7.2. asistenta/reprezentare procedura insolvenţei la fond – 120 lei termen;
2.7.3. contestaţii şi cereri în procedura insolvenţei – 960 lei.
2.8. În materie contravenţională
2.8.1. plângerea împotriva procesului-verbal de constatare si sancţionare a contravenţiei – 600 lei.
2.9. Acţiunile şi cererile în materie de carte funciara – 840 lei;
2.10. a) cereri de intervenţie înregistrare acte/menţiuni la Oficiul Naţional al Registrului
Comerţului (în continuare, ONRC) – 840 lei;
b) plângere împotriva rezoluţiei Directorului ONRC – 840 lei.
2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi şi obligaţii cu caracter social:
2.11.1. contestaţii împotriva deciziilor emise cu privire la încheierea, executarea, modificarea şi
încetarea CIM – 1200 lei;
2.11.2. stabilirea şi plata pensiilor, precum si alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări
sociale – 960 lei;
2.11.3. stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesionala şi a alocaţiei de
sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a
altor forme de protecţie sociala prevăzute de lege – 960 lei.
2.12. Activităţile de curatelă care presupun servicii de asistenţă şi reprezentare avocaţială
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2.12.1. Remuneraţia minima a curatorului special numit de instanţă în condiţiile art.80 alin. (4) şi
art.167 din Codul de procedură civilă – 360 lei.
B. ÎN MATERIE PENALĂ
1. Consultaţii juridice, prestaţii ocazionale şi/sau redactarea unor acte
1.1. Consultaţie juridică iniţiala în materie penală – 240 lei;
1.2. Consultaţie juridică incidentală (ocazionată de formularea unor cereri, excepţii, concluzii etc.
sau de instrumentarea unui act procesual) în materie penala – 120 lei;
1.3. Contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere / arest / internat medical pentru
pregătirea apărării (grefa iniţială) – 360 lei;
1.4. Contactul direct dintre avocat şi cel aflat în stare de reţinere / arest / internat medical pentru
documentarea în vederea pregătirii apărării, subsecvent grefei iniţiale sau pentru redactarea unei cereri /
memoriu, formularea unei excepţii etc. (grefă incidentală) – 240 lei;
1.5. Studierea dosarului – 120 lei în cursul urmăririi penale in personam, la care se adaugă câte 120
lei pentru fiecare faza sau etapa procesuală ulterioară studiată în plus;
1.6. Formularea unui act de sesizare a organelor de urmărire penală, exclusiv în calitate de persoană
vătămată – 360 lei;
1.7. Formularea constituirii de parte civilă – 2% din valoarea pretinsă, dar nu mai puţin de 840 lei
(respectiv conform dispoziţiilor art. I lit. B pct. 2.2. supra);
1.8. Formularea ocazională a unor sesizări, contestaţii sau cereri – 360 lei;
1.9. Asistenţă juridică şi reprezentare în contestaţii privind măsurile asiguratorii pentru alţi
subiecţi procesuali – 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai puţin de 1680 lei.
2. Urmărirea penală
2.1. Asistenţa/reprezentarea juridică generală (include activităţile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3.,
2.4. infra) în fata organelor de urmărire penala – 1440 lei/pentru fiecare subiect procesual;
2.2. Asistenţa/reprezentarea juridică generală (include activităţile prevăzute la art. I lit. B, pct. 2.3.,
2.4. infra) în faţa organelor de urmărire penală – 1680 lei/pentru fiecare parte;
2.3. Formularea unei cereri, excepţii, plângeri, a unui memoriu sau a oricărui alt act – 240 lei;
2.4. Participarea la efectuarea actelor de urmărire penală – 120 lei / convocare;
2.5. Asistenţa/reprezentarea subiecţilor procesuali/părţilor în cursul medierii sau în procedura
desfăşurată în vederea împăcării sau pentru finalizarea unei proceduri prevăzută de lege care atrage
stingerea acţiunii penale – 360 lei;
2.6. Formularea unei cereri de iniţiere a acordului de recunoaştere a vinovăţiei – 240 lei;
2.7. Asistenţa/reprezentarea juridică a inculpatului în fata procurorului în cursul acordului de
recunoaştere a vinovăţiei – 360 lei;
2.8. Asistenţa în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi – 360 lei pentru fiecare sesizare;
2.9. Formularea plângerilor împotriva ordonanţei de clasare – 360 lei pentru fiecare plângere;
2.10. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de cameră preliminară în plângerea
împotriva soluţiei – 360 lei;
2.11. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera preliminară în procedura
confirmării la renunţarea la urmărirea penală – 360 lei;
2.12. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de camera preliminara în alte proceduri
(Titlul IV Capitolele V, VII – IX) – 360 lei;
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2.13. Formularea contestaţiei privind durata procedurii – 240 lei;
2.14. Asistenţa/reprezentarea juridică în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi în contestaţia
privind durata procedurii – 360 lei;
2.15. Asistare/reprezentarea juridică a inculpatului în faţa instanţei în procedura acordului de
recunoaştere a vinovăţiei – 360 lei;
*
În cazul redeschiderii urmăririi penale, onorariile mai sus indicate, se percep din nou.
3. Camera preliminară
3.1. Formularea cererilor şi/sau excepţiilor – 360 lei;
3.2. Asistenţa juridică în procedura verificărilor privind legalitatea măsurilor preventive – 360 lei
pentru fiecare verificare;
3.3. Asistenţa sau reprezentarea juridică în dezbateri – 360 lei;
3.4. Declararea contestaţiilor – 120 lei fiecare;
3.5. Motivarea contestaţiei împotriva soluţiei date în camera preliminară – 480 lei
3.6. Asistenţa/reprezentarea juridică în dezbaterile privind judecarea contestaţiei formulate
împotriva soluţiei date în camera preliminară – 480 lei
4. Judecata în primă instanţă
4.1. Formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decât cele vizând
aplicarea procedurii simplificate) – 240 lei;
4.2. Declararea contestaţiilor împotriva încheierilor privind măsurile preventive şi asiguratorii –
120 lei fiecare;
4.3. Asistenţa/reprezentarea juridica a parţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, fără
schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 360 lei;
4.4. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, vizând latura penală a
cauzei – 240 lei;
4.5. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, vizând ambele laturi ale
cauzei – 360 lei;
4.6. Formularea concluziilor scrise în procedura recunoaşterii învinuirii, în contextul schimbării
încadrării sau al repunerii pe rol – onorariile de mai sus, majorate cu 120 lei;
4.7. Asistenţa/reprezentarea juridică a parţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, în contextul
schimbării încadrării sau al repunerii cauzei pe rol – 600 lei;
4.8. Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în procedura judecării cauzei prin administrarea
probelor, fără constituire de parte civila – 840 lei, dar nu mai puţin de 240 lei/termen;
4.9. Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor, fără
examinarea laturii civile – 360 lei;
4.10. Asistenţa/reprezentarea juridica a părţii în procedura judecării cauzelor prin administrarea
probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile – 1200 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/termen;
4.11. Formularea concluziilor scrise în procedura judecării cauzelor prin administrarea probelor –
600 lei;
4.12. Apărarea subiecţilor procesuali prevăzuţi la art. 34 C. pr. civ. – jumătate din onorariul
perceput părţilor.
5. Judecata în apel
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5.1. Motivarea apelului, incluzând studierea dosarului – onorariul egal cu cel aferent formulării
concluziilor scrise pentru cei care îşi continuă mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent
formulării concluziilor scrise şi onorariul aferent studierii dosarului, dacă nu a fost perceput anterior;
5.2. Formularea în scris a unei cereri, excepţii, plângeri sau a unui memoriu (altele decât motivele
de apel) – 360 lei;
5.3. Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, fără
schimbarea încadrării sau repunerea cauzei pe rol – 540 lei;
5.4. Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor în procedura recunoaşterii învinuirii, pentru
schimbarea încadrării sau în caz de repunere a cauzei pe rol – 960 lei;
5.5. Asistenţa/reprezentarea juridica a părţilor în procedura judecării cauzei prin administrarea
probelor, fără constituire de parte civila – 960 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/ termen;
5.6. Asistenta/reprezentarea juridica a părţii în procedura judecării cauzei prin administrarea
probelor, vizând ambele laturi ale cauzei – 1440 lei, dar nu mai puţin de 360 lei/termen;
*
Pentru formularea concluziilor scrise se percep onorariile stabilite pentru fiecare ipoteză prevăzută
la art. I lit. B, pct. 4.4 – 4.6, 4.9 şi 4.11, majorate cu câte 120 lei fiecare;
Pentru ipoteza în care onorariul nu se stabileşte pentru prestaţii diferenţiate în fiecare cauză, se
aplică onorariile minimale corespunzătoare judecăţii în fond la prima instanţă, majorate cu 50%.
6. Căile extraordinare de atac
6.1. Motivarea căii extraordinare de atac, incluzând studierea dosarului – un onorariu egal cu
onorariul aferent formulării motivelor de apel pentru cazul în care se continuă activitatea profesională de
acelaşi avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activităţii de formulare a motivelor de apel şi
onorariul aferent studierii dosarului, dacă avocatul nu a perceput un onorariu anterior în legătură cu
cauza;
6.2. Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii la judecarea căii de atac – jumătate din onorariul
aferent activităţii de motivare a căii de atac, dar nu mai puţin de 480 lei/termen.
7. Executarea hotărârilor penale şi legile speciale de executare
7.1. Formularea contestaţiei la executare – 360 lei;
7.2. Asistenta/reprezentarea juridica a părţii în contestaţia la executare – 480 lei;
7.3. Formularea cererii de liberare condiţionată – 360 lei;
7.4. Asistenta/reprezentarea juridica a părţii în cererile de liberare condiţionată – 360 lei;
7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plângerilor împotriva masurilor şi altele
asemănătoare – 240 lei;
7.6. Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind regimul de executare, plângerile
împotriva masurilor si altele asemănătoare – 360 lei;
7.7. Formularea cererilor privind obligaţiile din conţinutul supravegherii – 240 lei;
7.8. Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind obligaţiile din conţinutul supravegherii – 360 lei;
7.9. Asistenta/reprezentarea juridică a părţii în cererile privind revocarea suspendării sub supraveghere – 360 lei;
7.10. Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în executarea cheltuielilor judiciare sau a altor dispoziţii – 240 lei;
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7.11. Declararea cailor de atac – 120 lei.
8.Reabilitarea
8.1. Formularea cererii de reabilitare – 360 lei;
8.2. Asistenţa/reprezentarea juridică a părţii în cereri de reabilitare – 480 lei;
8.3. Declararea contestaţiei – 120 lei.
9. Asistenta judiciară internaţională în materie penală
9.1. Consultaţia juridica – 360 lei
9.2. Asistenta si/sau reprezentarea părţilor – 720 lei
Art. II.
Onorariile minimale prevăzute la art. I au în vedere situaţia contractelor de asistenţă juridică
încheiate cu persoane fizice. În cazul contractelor de asistenţă juridică solicitate de persoane juridice,
societăţi fără personalitate juridică ori de persoane fizice autorizate, onorariile minime prevăzute la art. I
se majorează cu un procent de 50%.
Art. III.
Onorariile minimale prevăzute pentru cererile principale (introductive de instanţă) se aplică şi în
situaţia în care serviciul profesional se limitează la redactarea întâmpinării, a cererilor incidentale sau
formularea în scris a altor acte de procedură ce revin părţilor în procesul civil, în condiţiile legii.
Art. IV.
Dacă în executarea contractului de asistenţă juridică se constată modificarea complexităţii
serviciului profesional avut în vedere la încheierea contractului prin diversificarea sa ori prin efectuarea
de activităţi profesionale faţă de alte autorităţi / instituţii publice, care survin şi nu au putut fi prevăzute
în mod rezonabil, onorariul minimal se majorează cu 50% (când se formulează în aceeaşi cauză cereri
incidentale, adiţionale sau accesorii, sunt necesare prestaţii profesionale suplimentare privind luarea
măsurilor preventive sau de siguranţă etc.).
Art. V.
În ipoteza în care serviciul profesional angajat nu diferenţiază prestaţiile profesionale avute în
vedere la încheierea contractului de asistenţă juridică, onorariile aferente activităţilor exercitate în căile
ordinare sau extraordinare de atac se majorează cu 50%.
Art. VI.
Onorariile orare stabilite potrivit regulilor aplicabile onorariilor minimale reprezintă o sumă fixă de
unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare 15 minute de serviciu profesional prestat efectiv în
favoarea clientului în care se includ perioadele de timp necesare pentru investigarea, documentarea,
elaborarea şi comunicarea rezultatului serviciului profesional.
Art. VII.
Onorariile minimale pentru activităţile care nu sunt cuprinse în prezentul tablou, se vor fixa
luând-se ca bază onorariile prevăzute pentru prestaţii avocaţiale similare.
Art. VIII.
Onorariile minimale prevăzute / stabilite potrivit prevederilor de mai sus nu conţin TVA”.

