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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In November 2017, certain amendments were enforced regarding several legal acts, such as Law
no. 227/2015 regarding the Fiscal Code, The National Education Law no. 1/2011, Law no.
550/2004 on the organization and functioning of the Romanian Gendarmerie, Law no. 263/2010 on
the public pension unitary system, G.E.O. no. 6/2009 on the establishment of the guaranteed
minimum social pension, Law no. 411/2004 on privately managed pension funds, G.E.O. no.
9/2017 regarding certain budgetary measures in the year 2017, the extension of certain deadlines, as
well as the amendment and supplement of certain legal acts, G.E.O. no. 111/2010 on parental leave
and child care monthly allowance, Law no. 196/2016 regarding the minimum inclusion income,
Law no. 223/2015 on state military pensions, Law no. 62/2011 on social dialogue.
Moreover, several legal acts were issued, such as: OMJ no. 2792/2017 on the approval of the
Regulation on the organization and development of the exam or contest to acquire the capacity as
trainee notary, Law no. 207/2017 on the approval of the G.E.O. no. 56/2017 regarding the
supplement of art. II of Law no. 152/2017 on the approval of the G.E.O. no. 99/2016 regarding
certain measures for the remuneration of the staff paid from public funds, the extension of certain
deadlines, as well as certain fiscal and budgetary measures, Decision of the Constitutional Court
of Romania no. 2/2017 on the enforcement of the service procedure by publication in the
proceedings before the Constitutional Court, the Regulation on the organization and development of
the exam or contest to acquire the capacity as trainee notary of 19 October 2017, approved by the
OMJ no. 2792/2017, Government Decision no. 788/2017 to supplement the Government
Decision no. 294/2015 on the approval of the National Program for cadastre and land register
2015-2023, Decision no. 3/2007 of the Congress of the National Union of Insolvency
Practitioners from Romania regarding the approval of the Status on the organization and exercise
of the profession of insolvency practitioner and of the Code of professional ethics and discipline of the
National Union of Insolvency Practitioners from Romania.

69

Actualitate legislativă

APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA
ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI SAU A CONCURSULUI
PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE NOTAR STAGIAR
(OMJ NR. 2792/2017)

De Redacţia ProLege
Actul normativ
publicat în
Monitorul Oficial
OMJ nr. 2792/2017
(M. Of. nr. 861 din
01 noiembrie 2017)

Sumar
Se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi
desfăşurarea examenului sau a concursului pentru
dobândirea calităţii de notar stagiar, prevăzut în anexa care
face parte integrantă din respectivul ordin.

În M. Of. nr. 861 din 1 noiembrie 2017, a fost publicat OMJ nr. 2792/2017
privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivului ordin.
Art. 1 din OMJ nr. 2792/2017
Potrivit art. 1, se aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din respectivul ordin.
Art. 2 din OMJ nr. 2792/2017
Conform art. 2, Uniunea Naţională a Notarilor Publici şi Serviciul profesii
juridice conexe duc la îndeplinire prevederile regulamentului prevăzut la art. 1.
Art. 3 din OMJ nr. 2792/2017
Art. 3 dispune faptul că respectivul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Anexa din OMJ nr. 2792/2017
Anexa cuprinde Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului
sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.
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O.U.G. NR. 56/2017 PRIVIND COMPLETAREA ART. II
DIN LEGEA NR. 152/2017 PENTRU APROBAREA
O.U.G NR. 99/2016 PRIVIND UNELE MĂSURI
PENTRU SALARIZAREA PERSONALULUI PLĂTIT
DIN FONDURI PUBLICE, PROROGAREA UNOR TERMENE,
PRECUM ŞI UNELE MĂSURI FISCAL-BUGETARE –
APROBATĂ (LEGEA NR. 207/2017)

De Redacţia ProLege
Actul normativ
publicat în
Monitorul
Oficial
Legea nr.
206/2017
(M. Of. nr. 863
din 1 noiembrie
2017)

Sumar

Se aprobă O.U.G. nr. 56 din 4 august 2017 privind completarea
art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri
pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri
fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 647 din 7 august 2017.

În M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 207/2017
pentru aprobarea O.U.G. nr. 56/2017 privind completarea art. II din Legea
nr. 152/2017 pentru aprobarea O.U.G nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene,
precum şi unele măsuri fiscal-bugetare.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivei legi.
Art. I din Legea nr. 207/2017
Potrivit art. I, se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56 din 4
august 2017 privind completarea art. II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene,
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precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 647 din 7 august 2017, cu următoarea modificare:
Articolul din O.U.G. nr. 56/2017 (modificată prin Legea nr. 207/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. II alin. (7) prevedea:
„(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b),
alin. (5) şi (6), se aplică la salariul de bază/solda de bază/salariul de funcţie
cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de
bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi se adaugă la acesta/aceasta”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la articolul unic, alin. (7) al art. II se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(7) Majorările acordate personalului din cadrul instituţiilor publice din sistemul de
apărare, ordine publică şi securitate naţională, potrivit alin. (3) lit. b), alin. (5) şi (6), se
aplică la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie cuvenit/cuvenită, al cărui/cărei
cuantum nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, şi
se adaugă la acesta/aceasta”.
Art. II din Legea nr. 207/2017
Art. II dispune că începând cu data de 1 noiembrie 2017, se majorează cu 50%
cuantumul brut al salariilor de bază ale personalului Agenţiei Române de Salvare a
Vieţii Omeneşti pe Mare.
Art. III din Legea nr. 207/2017
Conform art. III, începând cu data de 1 noiembrie 2017, salariile de bază ale
personalului din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice ale
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se stabilesc, prin asimilare, la nivelul
salariilor de bază aferente funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului
central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
Asimilarea funcţiilor şi salariilor prevăzută la alin. (1), precum şi stabilirea
noului nivel al drepturilor salariale se realizează prin ordin al ministrului
finanţelor publice.
Pentru funcţiile din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice
care nu au corespondent în statul de funcţii al aparatului central al Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală şi pentru care asimilarea nu se poate realiza
conform alin. (1), stabilirea salariilor de bază se face prin asimilarea acestora cu alte
funcţii existente la nivelul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice
pentru care s-a realizat asimilarea conform alin. (1), pe baza unor criterii aprobate
prin ordinul prevăzut la alin. (2).
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Persoanele care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (3) beneficiază de creşterea
salarială procentuală rezultată ca urmare a aplicării dispoziţiilor alin. (1) pentru
funcţia cu care se asimilează. În situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor alin. (1)
pentru aceeaşi funcţie rezultă creşteri salariale procentuale diferite, pentru funcţiile
prevăzute la alin. (3) se va calcula şi acorda o creştere procentuală medie.
Salariul de bază stabilit conform alin. (4) nu poate depăşi salariul aferent
funcţiei prin raportare la care s-a realizat asimilarea conform alin. (1).
Criteriile obligatorii care urmează a fi avute în vedere la asimilarea prevăzută
la alin. (1), respectiv la acordarea creşterii salariale prevăzute la alin. (3) şi (4) sunt,
pentru funcţiile de conducere, următoarele: studiile, gradul profesional, atribuţiile
specifice, complexitatea activităţii, nivelul de coordonare, iar pentru funcţiile de
execuţie acestea sunt următoarele: gradul sau treapta profesională, gradaţia,
nivelul de studii, atribuţiile specifice.
Criteriile de asimilare prevăzute la alin. (6) sunt obligatorii, dar nu limitative,
prin ordinul ministrului finanţelor publice putându-se aproba şi alte criterii de
asimilare, precum şi metodologia concretă de acordare a creşterii salariale
procentuale prevăzute la alin. (3) şi (4).
În situaţia în care salariile de bază determinate în conformitate cu prevederile
alin. (1), respectiv alin. (3), sunt mai mici decât cele aferente lunii octombrie 2017,
se menţine în plată cuantumul salariilor aferente lunii octombrie 2017.
Pentru personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în direcţiile
generale regionale ale finanţelor publice pe funcţii de acelaşi fel, salarizat potrivit
alin. (1) sau, după caz, alin. (3), inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau
în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru
funcţii similare, stabilit în condiţiile prezentei legi, în măsura în care personalul îşi
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.
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APLICAREA PROCEDURII DE CITARE PRIN PUBLICITATE
ÎN PROCEDURA ÎN FAŢA CURŢII CONSTITUŢIONALE
(HOTĂRÂREA CCR NR. 2/2017)

De Redacţia ProLege
Actul normativ
publicat în
Monitorul
Oficial
Hotărârea CCR
nr. 2/2017
(M. Of. nr. 860
din 1 noiembrie
2017)

Sumar

Procedura de citare faţă de părţile dintr-un dosar care, prin
obiectul său, vizează Legea nr. 77/2016 privind darea în plată
a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate
prin credite sau dispoziţii ale acesteia, după caz, se
îndeplineşte direct prin publicitate, potrivit dispoziţiilor art.
167 alin. (1) partea finală, alin. (2) teza întâi partea întâi şi a
doua şi alin. (4) din Codul de procedură civilă, care se aplică
în mod corespunzător.

În M. Of. nr. 860 din 1 noiembrie 2017, a fost publicată Hotărârea CCR
nr. 2/2017 privind aplicarea procedurii de citare prin publicitate în procedura în
faţa Curţii Constituţionale.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivei hotărâri.
Art. 1 din Hotărârea CCR nr. 2/2017
Potrivit art. 1, procedura de citare faţă de părţile dintr-un dosar care, prin
obiectul său, vizează Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri
imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite sau dispoziţii ale
acesteia, după caz, se îndeplineşte direct prin publicitate, potrivit dispoziţiilor
art. 167 alin. (1) partea finală, alin. (2) teza întâi partea întâi şi a doua şi alin. (4) din
Codul de procedură civilă, care se aplică în mod corespunzător.
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Art. 2 din Hotărârea CCR nr. 2/2017
Conform art. 2, respectiva hotărâre priveşte atribuţia Curţii Constituţionale
prevăzută de art. 146 lit. d) teza întâi din Constituţie, circumscriindu-se exclusiv
acesteia.
Art. 3 din Hotărârea CCR nr. 2/2017
Art. 3 prevede faptul că respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
României.
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REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA
ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI SAU A CONCURSULUI
PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE NOTAR STAGIAR
DIN 19 OCTOMBRIE 2017

De Redacţia ProLege
Actul normativ publicat în
Monitorul Oficial
Regulamentul pentru organizarea
şi desfăşurarea examenului sau a
concursului pentru dobândirea
calităţii de notar stagiar
(M. Of. nr. 861 din 01 noiembrie
2017)

Sumar
Cap I. („Dispoziţii generale”)
Cap. II („Condiţiile legale şi procedura
de înscriere la examenul sau la concursul
pentru dobândirea calităţii de notar
stagiar”)
Cap. III („Organizarea, funcţionarea şi
competenţa comisiilor constituite pentru
examenul sau concursul pentru
dobândirea calităţii de notar stagiar”)
Cap. IV („Stabilirea subiectelor şi
desfăşurarea examenului sau
concursului”)
Cap. V („Notarea lucrărilor”)
Cap. VI („Stabilirea şi comunicarea
rezultatelor examenului sau
concursului”)
Cap. VII („Formularea şi soluţionarea
contestaţiilor”)
Cap. VIII („Validarea examenului sau
concursului”)
Cap. IX („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)

În M. Of. nr. 861 din 1 noiembrie 2017, a fost publicat Regulamentul pentru
organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea
calităţii de notar stagiar din 19.10.2017, aprobat prin OMJ nr. 2792/2017.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivului Regulament.
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Anexa din OMJ nr. 2792/2017
Anexa cuprinde Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului
sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.
În continuare, vom prezenta structura respectivului regulament.
Cap I. („Dispoziţii generale”)
Cap. II („Condiţiile legale şi procedura de înscriere la examenul sau la
concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar”)
Cap. III („Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite
pentru examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar”)
Cap. IV („Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea examenului sau concursului”)
Cap. V („Notarea lucrărilor”) ¶Cap. VI („Stabilirea şi comunicarea rezultatelor
examenului sau concursului”)
Cap. VII („Formularea şi soluţionarea contestaţiilor”)
Cap. VIII („Validarea examenului sau concursului”)
Cap. IX („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
Redăm în continuare prevederile respectivului regulament.
Cap I. („Dispoziţii generale”)
Art. 1 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Potrivit art. 1, Institutul Notarial Român, denumit în continuare INR,
organizează de regulă anual, într-o zi lucrătoare, la solicitarea Consiliului Uniunii
Naţionale a Notarilor Publici din România, denumit în continuare Consiliul
Uniunii, examenul sau, după caz, concursul pentru dobândirea calităţii de notar
stagiar, în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale respectivului
regulament.
Examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar se
desfăşoară la Bucureşti, pe posturile destinate dobândirii calităţii de notar stagiar,
aprobate de Consiliul Uniunii, după consultarea colegiilor directoare ale
Camerelor Notarilor Publici.
Astfel, examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar se
susţine în limba română şi constă într-o probă scrisă, cu caracter teoretic. Durata
probei este stabilită de Comisia de examinare în funcţie de complexitatea
subiectelor şi nu poate depăşi 4 ore.
Art. 2 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Conform art. 2, tematica şi bibliografia de examen sau concurs se stabilesc şi se
aprobă, prin hotărâre a Consiliului Uniunii, cu consultarea unui membru al
corpului didactic din învăţământul superior de specialitate din următoarele
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domenii: drept civil, procedură civilă, procedură notarială şi legislaţie notarială şi
se comunică de îndată Ministerului Justiţiei în vederea avizării acestora. La elaborarea tematicii şi bibliografiei se are în vedere ca acestea să nu conţină trimiteri la
aspecte controversate la nivel teoretic şi practic.
Tematica şi bibliografia avizate de către ministrul justiţiei se publică pe
paginile proprii de internet ale INR, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din
România, denumită în continuare Uniunea, şi Camerelor Notarilor Publici,
denumite în continuare Camere, cu cel puţin 90 de zile înainte de data desfăşurării
examenului sau concursului.
Astfel, tematica şi bibliografia de examen sau concurs se actualizează anual de
către Consiliul Uniunii, dacă se impune. În situaţia în care într-un an se apreciază
că nu se impune modificarea tematicii şi a bibliografiei, Consiliul Uniunii adoptă o
hotărâre în acest sens, pe care o comunică Ministerului Justiţiei, în vederea avizării.
Avizul Ministerului Justiţiei împreună cu hotărârea Consiliului Uniunii se
publică pe paginile de internet ale Uniunii, INR şi Camerelor.
Cap. II („Condiţiile legale şi procedura de înscriere la examenul sau la
concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar”)
Art. 3 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
În art. 3 se stabileşte faptul că poate deveni notar stagiar persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, a unui stat membru al Uniunii Europene, a unui stat
aparţinând Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei Elveţiene şi are
domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România;
b) are capacitatea de exerciţiu deplină;
c) este licenţiată în drept;
d) nu are antecedente penale rezultate ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni
de serviciu sau în legătură cu serviciul ori a săvârşirii cu intenţie a unei alte
infracţiuni;
e) se bucură de o bună reputaţie;
f) cunoaşte limba română;
g) este aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru dobândirea
calităţii de notar stagiar;
h) achită taxele pentru susţinerea examenului sau concursului;
i) se angajează să încheie cu INR contractul de pregătire, dacă va fi declarată
admisă la examen sau concurs;
j) este declarată admisă la examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii
de notar stagiar.
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Art. 4 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Art. 4 dispune faptul că Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din
România, denumit în continuare preşedintele Uniunii, stabileşte, prin dispoziţie,
data desfăşurării examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar
stagiar, pe care o comunică directorului INR.
Data susţinerii examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de
notar stagiar şi lista care cuprinde posturile pentru care se organizează examenul
sau concursul se comunică fiecărei Camere de către directorul INR. Informaţiile se
publică pe pagina de internet a Uniunii, a INR şi a fiecărei Camere, cu cel puţin 45
de zile înainte de data susţinerii examenului sau concursului, în vederea înştiinţării
candidaţilor.
Cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului sau a concursului, directorul
INR stabileşte, prin dispoziţie, ora şi locul desfăşurării acestuia, care sunt
comunicate Camerelor. Aceste informaţii se afişează, de îndată, la sediul
Camerelor şi se publică pe paginile de internet ale acestora şi pe pagina INR.
Art. 5 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
În art. 5 se prevede faptul că persoanele care se înscriu la examenul sau
concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar depun, personal sau prin
mandatar cu procură autentică şi specială, dosarul de înscriere la Camera în a cărei
circumscripţie se află postul pentru care candidează, cu cel puţin 25 de zile înainte
de data examenului sau concursului, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a
solicita înscrierea în sesiunea respectivă.
Dosarul de înscriere cuprinde:
a) cerere-tip de înscriere conform anexei nr. 1
b) copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe actul de identitate,
eliberat de autorităţile române competente, din care să rezulte domiciliul şi cetăţenia şi, după caz, de pe actele de stare civilă. Pentru cetăţenii unui stat membru al
Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai
Confederaţiei Elveţiene care au domiciliul sau, după caz, reşedinţa în România,
copia certificată pentru conformitate a actelor eliberate de autorităţile române
competente;
c) declaraţie pe propria răspundere a candidatului, conform anexei nr. 2, din
care să rezulte că:
1. nu a pierdut şi nu i-a fost restrânsă capacitatea de exerciţiu a drepturilor
civile, în condiţiile legii;
2. a luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 36/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului de aplicare a Legii notarilor
publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului
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justiţiei nr. 2.333/C/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ale Statutului
Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, aprobat prin Hotărârea
Congresului Notarilor Publici din România nr. 10/2014, cu completările ulterioare,
ale respectivului regulament, precum şi de tematica şi de bibliografia de examen
sau concurs;
3. în cazul în care va fi declarat admis la examenul sau concursul pentru
dobândirea calităţii de notar stagiar, va încheia contractul de pregătire cu INR, care
i-a fost pus la dispoziţie de către Cameră şi de al cărui conţinut a luat cunoştinţă şi
se angajează să îl respecte;
4. nu a depus cerere de înscriere la examen sau concurs şi la o altă Cameră;
d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă
în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la
diplomă sau adeverinţă din care să rezulte media examenului de licenţă şi media
anilor de studii, iar în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de către autorităţile române;
e) certificatul de cazier judiciar sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
f) scrisoare de recomandare, de regulă, de la angajator, organizaţia profesională din care face parte, universităţi, instituţii sau altele asemenea;
g) certificat de cazier fiscal sau echivalentul acestuia, eliberat de autoritatea
competentă din statul sau, după caz, statele al cărui/căror cetăţean este;
h) copie certificată pentru conformitate cu originalul după atestatul de cunoaştere a limbii române eliberat de catedrele de specialitate ale instituţiilor de învăţământ superior. În cazul persoanelor cu cetăţenie română cunoaşterea limbii
române se prezumă;
i) certificatul medical şi avizul psihologic care atestă faptul că este apt pentru
dobândirea calităţii de notar stagiar, prevăzute în anexa nr. 3 şi 4, emise de către
unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate potrivit legii şi cu care
Uniunea sau Camerele au încheiat protocoale de colaborare. Detaliile cu privire la
unităţile sanitare şi cabinetele psihologice acreditate se pun la dispoziţia candidaţilor de către Camere sau Uniune, după caz, prin publicare pe paginile de
internet ale acestora; candidaţii pot obţine certificatul medical şi avizul psihologic
de la oricare dintre unităţile medicale şi cabinetele psihologice acreditate cu care au
fost încheiate protocoale de colaborare, indiferent de Camera la care se depune
dosarul de înscriere la examen sau concurs;
j) dovada achitării taxei de înscriere la examen sau concurs în contul INR.
Astfel, un candidat poate depune cererea de înscriere la examen sau concurs la
o singură Cameră.
Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) lit. b), d) şi h) se realizează de
către Cameră, se certifică pentru conformitate cu originalul şi se semnează de
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persoana desemnată. Originalul documentelor prezentate se restituie după
realizarea copiilor.
Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b), d) şi h) pot fi depuse şi în copie
legalizată, situaţie în care activităţile de certificare pentru conformitate cu originalul şi de semnare de către persoana desemnată nu se mai realizează.
Art. 6 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Conform art. 6, cu cel puţin 20 de zile înainte de data desfăşurării examenului
sau concursului, Camerele înaintează INR dosarele candidaţilor, însoţite de o
adresă în care se face menţiune cu privire la: numărul dosarelor, numele şi
prenumele candidaţilor înscrişi, data şi numărul de înregistrare a cererilor de
înscriere. INR transmite dosarele candidaţilor, de îndată, Comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau concurs, pe bază de
proces-verbal de predare- primire.
De asemenea, cu cel puţin 10 zile înainte de data examenului sau concursului,
Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau
concurs verifică dosarele de înscriere ale candidaţilor şi se pronunţă cu acordul
majorităţii membrilor săi asupra admisibilităţii cererilor de înscriere la examen sau
concurs, prin hotărâre de admitere sau, după caz, de respingere. Hotărârile de
respingere ale cererilor de înscriere la examenul sau concursul pentru dobândirea
calităţii de notar stagiar se motivează în fapt şi în drept pentru fiecare candidat în
parte. În baza hotărârilor de admitere şi, după caz, de respingere comisia
întocmeşte situaţia centralizată a candidaţilor admişi sau respinşi la înscriere,
conform anexei nr. 5.
Situaţia centralizată a candidaţilor admişi sau respinşi la înscriere se publică de
îndată pe pagina de internet a INR şi se transmite Camerelor la care s-au înscris
candidaţii, însoţită, după caz, de copii ale hotărârilor de respingere a cererilor de
înscriere la examen sau concurs. Camerele afişează situaţia centralizată a propriilor
candidaţi la sediul acestora şi o publică pe pagina proprie de internet, în termen de
24 de ore de la primire, întocmind un proces-verbal care cuprinde data şi ora
afişării, care se comunică INR.
Candidatului respins la înscriere i se eliberează de către Cameră, la cerere, o
copie a hotărârii de respingere a cererii de înscriere la examen sau concurs.
În termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea de către Camere a situaţiei centralizate prevăzute la alin. (2), candidatul poate depune contestaţie împotriva hotărârii de respingere a cererii de înscriere la examen sau concurs, la Camera la care a
depus cererea de înscriere. Termenul începe să curgă în prima zi lucrătoare
ulterioară zilei în care a fost afişată situaţia centralizată şi se împlineşte în cea de-a
doua zi lucrătoare, la ora 16,00. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului,
Camerele înaintează INR contestaţiile, însoţite de o adresă în care se face menţiune
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cu privire la: numărul contestaţiilor, numele şi prenumele candidaţilor care au
formulat contestaţii, data, ora şi numărul de înregistrare a contestaţiilor. INR pune,
de îndată, contestaţiile la dispoziţia Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor
formulate de candidaţii respinşi la înscrierea la concurs, pe bază de proces-verbal.
De asemenea, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea contestaţiilor,
Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi la
înscrierea la examen sau concurs se pronunţă asupra acestora, prin hotărâre de
admitere sau, după caz, de respingere, adoptată cu acordul majorităţii membrilor
săi. Hotărârile de respingere ale contestaţiilor se motivează în fapt şi în drept
pentru fiecare candidat în parte. Hotărârea Comisiei este definitivă. În baza hotărârilor de admitere şi, după caz, de respingere a contestaţiilor comisia întocmeşte
situaţia soluţionării contestaţiilor formulate de către candidaţii respinşi la înscriere,
conform anexei nr. 6, care se afişează la sediul Camerelor pentru proprii candidaţi
şi se publică pe pagina de internet a acestora şi a INR. Un exemplar original al
hotărârii de respingere a contestaţiilor se comunică de către INR, la cerere, candidatului a cărui contestaţie a fost respinsă.
După soluţionarea contestaţiilor, comisia întocmeşte situaţia centralizată finală
a candidaţilor ale căror cereri de înscriere la examen sau concurs au fost admise,
conform anexei nr. 7, care se afişează la sediul Camerelor şi se publică pe paginile
de internet ale acestora şi a INR.
În situaţia în care nu au fost formulate contestaţii în termenul prevăzut la
alin. (5), hotărârile de respingere ale Comisiei pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau concurs prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) rămân
definitive.
În situaţia prevăzută la alin. (8), precum şi în cazul în care nu există cereri de
înscriere la examen sau concurs respinse, situaţia centralizată prevăzută la alin. (2)
este finală, aspect care se aduce la cunoştinţa candidaţilor odată cu publicarea
acesteia pe paginile de internet ale Camerelor şi a INR.
Cap. III („Organizarea, funcţionarea şi competenţa comisiilor constituite
pentru examenul sau concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar”)
Art. 7 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Potrivit art. 7, pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau concursului
pentru dobândirea calităţii de notar stagiar funcţionează următoarele comisii:
a) Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la examen sau
concurs, care verifică îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de înscriere, fiind
alcătuită din 5 sau 7 membri, în funcţie de numărul candidaţilor, dintre care cel puţin
unul este notar public, iar ceilalţi sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii şi/sau
al INR. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi;
b) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de candidaţii respinşi
la înscrierea la examen sau concurs, alcătuită din 5 sau 7 membri, în funcţie de
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numărul candidaţilor, dintre care cel puţin unul este notar public, iar ceilalţi sunt
persoane desemnate din cadrul Uniunii şi/sau al INR, alţii decât cei de la comisia
prevăzută la lit. a). Comisia examinează contestaţiile formulate conform art. 6
alin. (5) şi adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi;
c) Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau
concursului, alcătuită din 6 sau 8 membri, dintre care cel puţin unul este notar
public, iar ceilalţi sunt persoane desemnate din cadrul Uniunii şi/sau al INR. La
propunerea INR, în funcţie de numărul candidaţilor, numărul membrilor comisiei
poate fi mărit. Comisia are următoarele atribuţii:
1. preia de la INR, pe bază de proces-verbal, ştampilele pentru examen sau
concurs;
2. afişează la locul unde se susţine examenul sau concursul listele cu repartizarea pe săli a candidaţilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de data desfăşurării
examenului sau concursului;
3. cu cel puţin 24 de ore înaintea desfăşurării examenului sau concursului,
pregăteşte seturile de hârtie, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 8,
care se distribuie candidaţilor şi consemnează într-un proces-verbal numărul
acestora. La sfârşitul examenului sau concursului, consemnează în procesul-verbal
prevăzut la pct. 7 numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate, pe care se înscrie
menţiunea „neutilizat” şi procedează la distrugerea acestora;
4. asigură introducerea în sala/sălile de examen sau concurs a candidaţilor, cu
cel puţin 15 minute înainte de începerea examenului sau concursului, şi verifică
identitatea acestora la intrarea în sala/sălile de examen sau concurs, completând în
mod corespunzător un tabel de prezenţă a candidaţilor;
5. distribuie seturile de hârtie pentru examen sau concurs şi ciornele purtând
ştampila INR;
6. sigilează colţurile lucrărilor, cuprinzând datele de identificare a candidaţilor,
şi aplică ştampila INR pe toate filele lucrărilor;
7. completează procesul-verbal care cuprinde:
– data, ora începerii şi ora încheierii examenului;
– numărul seturilor de hârtie rămase neutilizate;
– lucrările „Anulate”, cu indicarea împrejurărilor care au dus la acestea;
– împrejurările prevăzute la art. 11 alin. (4) şi art. 12 alin. (6) şi (8);
8. anunţă candidaţilor momentul începerii intervalului de timp alocat examenului sau concursului, făcând precizarea că timpul începe să curgă după distribuirea setului de subiecte extras tuturor candidaţilor;
9. cu 30 de minute, respectiv 15 minute înainte de expirarea timpului de
examen sau concurs, anunţă candidaţilor timpul efectiv rămas, prin înscrierea
acestuia pe tablă sau pe alt suport, care permite vizualizarea de către toţi
candidaţii;
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10. supraveghează candidaţii în timpul examenului sau concursului şi asigură
respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfăşurare a acestuia. La predarea
lucrărilor, comisia verifică dacă ştampila este aplicată, dacă datele de identificare a
candidatului nu sunt vizibile şi solicită acestuia să semneze borderoul de predare a
lucrării conform anexei nr. 9. După ce sunt amestecate, lucrările se numerotează în
spaţiul anume delimitat, pe prima filă a lucrării, începând cu cifra 1, fără a fi
desfăcute colţurile, şi se predau Comisiei de examinare, prevăzută la lit. d), pe bază
de proces-verbal semnat de toţi membrii Comisiei pentru organizarea şi
supravegherea desfăşurării examenului sau concursului şi de preşedintele
Comisiei de examinare;
11. afişează la sala/sălile de examen sau concurs, la finalul examenului sau
concursului, baremul de notare şi setul de subiecte extras şi asigură publicarea
acestora pe pagina de internet a INR;
12. sprijină Comisia de examinare în procedurile de extragere a subiectelor,
prevăzute de respectivul regulament;
13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de respectivul
regulament;
d) Comisia de examinare este constituită în vederea elaborării subiectelor şi
notării lucrărilor şi este alcătuită din: un membru al Consiliului Uniunii, care este şi
preşedintele comisiei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, un membru al
corpului didactic din învăţământul superior de specialitate şi doi notari publici.
Preşedintele Comisiei de examinare este şi preşedintele examenului sau
concursului. Acesta nu participă la notarea lucrărilor şi are ca atribuţii supravegherea organizării şi desfăşurării activităţii tuturor comisiilor prevăzute de
respectivul regulament, cu excepţia celor date în sarcina preşedintelui comisiei
prevăzute la lit. e), şi convocarea, la termenele prevăzute de respectivul
regulament, a comisiilor prevăzute la lit. a)-c) şi a Comisiei de examinare.
Atribuţiile Comisiei de examinare sunt cele prevăzute la art. 9-11 şi la art. 13-16;
e) Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor este
alcătuită din 5 membri, alţii decât cei care fac parte din comisia menţionată la
lit. d), respectiv:
– un membru al Consiliului Uniunii, care este şi preşedintele comisiei;
– un reprezentant al Ministerului Justiţiei;
– un membru al corpului didactic din învăţământul superior de specialitate;
– doi notari publici.
Comisia are atribuţiile prevăzute la art. 14, 19 şi 20. Preşedintele comisiei nu
participă la notarea lucrărilor, supraveghează desfăşurarea activităţii comisiei,
întocmeşte centralizatorul nominal la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa
nr. 16, lista cuprinzând rezultatele contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 17, şi
întocmeşte lista cuprinzând rezultatele finale ale examenului sau concursului,
după soluţionarea contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 18.
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Art. 8 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Conform art. 8, componenţa nominală a comisiilor prevăzute în respectivul
regulament se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Uniunii, cu excepţia reprezentanţilor Ministerului Justiţiei, care se numesc prin ordin al ministrului justiţiei.
În vederea constituirii Comisiei de examinare şi a Comisiei de contestaţii
împotriva notării lucrărilor, Consiliul Uniunii desemnează notari publici care au
cel puţin 10 ani vechime în profesie şi prestigiu profesional dintre notarii publici
propuşi de Camere şi/sau de Consiliul Uniunii şi care nu sunt membri ai acestuia,
prin tragere la sorţi. Pentru celelalte comisii sunt desemnaţi notari publici care au
prestigiu profesional.
Comisiile prevăzute la art. 7 au în componenţă şi câte 3 membri supleanţi. În
cazul comisiilor prevăzute la art. 7 lit. d) şi e), unul dintre supleanţi este
reprezentantul Ministerului Justiţiei. Membrii supleanţi ai comisiilor prevăzute la
art. 7 lit. a) -d) sunt convocaţi de către preşedintele examenului sau concursului, în
situaţia în care membrii titulari se află în imposibilitate de a se prezenta. Membrii
supleanţi ai comisiei prevăzute la art. 7 lit. e) sunt convocaţi de preşedintele acestei
comisii, în situaţia în care membrii titulari se află în imposibilitate de a se prezenta.
În funcţie de numărul candidaţilor, Consiliul Uniunii, la propunerea INR,
poate hotărî suplimentarea numărului comisiilor de examinare şi al comisiilor de
soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, cu respectarea componenţei
prevăzute de lege, cu excepţia preşedinţilor, care sunt unici.
Astfel, membrii comisiilor prevăzute de respectivul regulament nu pot avea
calitatea de soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv cu candidaţii
sau cu ceilalţi membri ai comisiilor şi nici de persoane care au fost sancţionate
disciplinar în ultimii 3 ani. Pentru a arăta că nu se află în vreuna dintre aceste
situaţii, membrii comisiilor dau o declaraţie pe propria răspundere în acest sens. O
persoană nu poate face parte din mai multe comisii ale aceluiaşi examen sau
concurs.
Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (5) intervine ulterior desemnării
membrilor comisiilor, persoana în cauză are obligaţia de a se retrage şi de a
comunica această situaţie preşedintelui examenului sau concursului ori directorului INR, în vederea înlocuirii sale.
Cap. IV („Stabilirea subiectelor şi desfăşurarea examenului sau
concursului”)
Art. 9 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Conform art. 9, Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de
teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere
întreaga tematică şi să reflecte capacitatea de analiză a candidatului.
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Cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului sau concursului,
Comisia de examinare formează două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a
câte 100 de întrebări, din tematica şi bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare
dintre cele două seturi de subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil şi
procedura civilă şi 50 de întrebări din procedura notarială şi legislaţia notarială.
Cele 2 seturi de subiecte se semnează de toţi membrii Comisiei de examinare,
se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor admişi la
înscrierea la examen sau concurs, se introduc în plicuri, care se sigilează şi se
ştampilează cu ştampila INR şi a Ministerului Justiţiei şi se depozitează la sediul
INR, luându-se măsurile de siguranţă ce se impun, prin sigilarea locului de
depozitare. Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor revine
preşedintelui examenului sau concursului.
Art. 10 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Potrivit art. 10, Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de
teste-grilă cu una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere
întreaga tematică şi să reflecte capacitatea de analiză a candidatului.
Cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului sau concursului,
Comisia de examinare formează două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a
câte 100 de întrebări, din tematica şi bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare
dintre cele două seturi de subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil şi
procedura civilă şi 50 de întrebări din procedura notarială şi legislaţia notarială.
Cele 2 seturi de subiecte se semnează de toţi membrii Comisiei de examinare,
se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor admişi la
înscrierea la examen sau concurs, se introduc în plicuri, care se sigilează şi se
ştampilează cu ştampila INR şi a Ministerului Justiţiei şi se depozitează la sediul
INR, luându-se măsurile de siguranţă ce se impun, prin sigilarea locului de
depozitare. Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor revine
preşedintelui examenului sau concursului.
Art. 11 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
În art. 11 se stabileşte faptul că accesul candidaţilor în sala de examen sau de
concurs este permis pe baza unui act de identitate sau a paşaportului, cel mai
târziu până la momentul extragerii setului de subiecte. Din momentul extragerii
setului, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate
părăsi sala decât dacă predă lucrarea şi semnează pentru predarea acesteia.
Candidaţii care nu se află în sală în momentul extragerii plicului pierd dreptul de a
mai susţine examenul sau concursul, cu excepţia celor menţionaţi la art. 10 alin. (2).

86

Actualitate legislativă

În cazuri excepţionale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii,
trebuie să fie însoţit până la întoarcerea în sală de către un membru al Comisiei
pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului.
După intrarea în sală, candidaţilor le este interzisă purtarea de dialoguri cu
ceilalţi candidaţi sau orice alte activităţi care duc la perturbarea desfăşurării
examenului sau concursului, deţinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a
telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanţă.
Nerespectarea dispoziţiilor alin. (3) atrage eliminarea candidatului din examen
sau concurs de către Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării
examenului sau concursului, care înscrie pe lucrare menţiunea „Anulat” şi
consemnează faptele şi măsurile luate în procesul-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1)
lit. c) pct. 7.
Art. 12 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Art. 12 prevede faptul că în vederea rezolvării grilelor, candidaţii folosesc
numai cerneală sau pix cu pastă de culoare albastră.
Pe prima filă a lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, după
înscrierea numelui, prenumelui şi a Camerei în care se află postul de notar stagiar
pentru care candidează, în colţul din dreapta, acesta se lipeşte în faţa candidatului
de către unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea
desfăşurării examenului sau concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi
identificate, şi se aplică semnătura unuia dintre membrii comisiei, precum şi
ştampila INR. Seturile de hârtie cuprind instrucţiunile de soluţionare.
Lipirea colţului din dreapta al primei file a lucrării se poate face pe toată
durata examenului sau concursului, dar nu mai târziu de predarea lucrării.
La expirarea timpului alocat examenului sau concursului, candidatul are
obligaţia de a preda lucrarea Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, semnând borderoul de predare a lucrărilor
prevăzut în anexa nr. 9.
De asemenea, la predarea lucrărilor, Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului verifică dacă datele de identificare
ale candidatului sunt vizibile, dacă ştampila este aplicată şi solicită candidatului să
semneze borderoul de predare a lucrării.
În cazul în care datele de identificare ale candidatului sunt vizibile, iar timpul
alocat examenului sau concursului nu a expirat, se încredinţează, la cererea
candidatului, un nou formular, pentru ca acesta să îşi poată rescrie lucrarea până la
expirarea timpului alocat examenului sau concursului. Despre aceasta se face
menţiune în cuprinsul procesului-verbal prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) pct. 7, iar
lucrarea iniţială se anulează cu menţiunea „Anulat”, fiind păstrată în condiţiile
stabilite pentru lucrările scrise. Dacă timpul alocat probei a expirat, nu se mai
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permite candidatului rescrierea lucrării, situaţie în care comisia procedează la
anularea acesteia, făcând menţiunile corespunzătoare în procesul-verbal.
Lucrările se anulează prin înscrierea pe prima filă a menţiunii „Anulat” şi prin
aplicarea semnăturii unuia dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi
supravegherea desfăşurării examenului sau concursului.
Candidaţii pot solicita rescrierea lucrării, fără a depăşi timpul alocat probei,
urmând ca formularul iniţial să fie anulat de către Comisia pentru organizarea şi
supravegherea desfăşurării examenului sau concursului. Aceste aspecte se aduc la
cunoştinţa candidatului şi se menţionează de către Comisia pentru organizarea şi
supravegherea desfăşurării examenului sau concursului în procesul-verbal
prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c) pct. 7.
Art. 13 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Art. 13 stabileşte: candidatul părăseşte sala de examen sau concurs după
predarea lucrării. Revenirea acestuia în sală este interzisă până la încheierea
tuturor formalităţilor de examen sau concurs.
La expirarea timpului alocat examenului sau concursului candidaţii predau
Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau
concursului lucrările, sub semnătură, în faza în care se află, împreună cu ciorna
purtând ştampila INR şi setul de subiecte primit, fiind necesar ca ultimii 3
candidaţi să rămână în sala de examen până la predarea lucrării de către ultimul
dintre aceştia.
După predarea lucrărilor de către toţi candidaţii, acestea sunt amestecate, cu
excepţia celor anulate, după care se numerotează în spaţiul special delimitat pe
prima filă a lucrării, fără a fi desfăcute colţurile, şi se predau Comisiei de
examinare, pe bază de proces-verbal semnat de toţi membrii Comisiei pentru
organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului şi ai
Comisiei de examinare.
Cap. V („Notarea lucrărilor”)
Art. 14 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Art. 14 dipune că după extragerea şi comunicarea subiectelor, Comisia de
examinare se întruneşte şi stabileşte răspunsurile corecte la întrebări, întocmind
baremul de notare: pentru fiecare răspuns corect la cele 100 de întrebări se vor
acorda 0,10 puncte, astfel încât suma punctelor acordate prin barem să fie 10.
La expirarea timpului alocat examenului, baremul de notare, împreună cu
setul de subiecte extras, se afişează la sala de examen şi se publică pe pagina de
internet a INR, pentru a fi consultate de către candidaţi.
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În termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare, candidaţii pot
formula şi depune la INR contestaţie împotriva baremului de notare, care se
înregistrează cu menţionarea datei şi a orei primirii. În acelaşi termen, în situaţia în
care Comisia de examinare sesizează că există o eroare materială cu privire la
modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorităţii membrilor
săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens. Dacă în
acelaşi termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare nu se formulează
nicio contestaţie sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare materială de
către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv.
După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor împotriva baremului
de notare, INR înaintează de îndată contestaţiile primite Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluţionează contestaţiile în
termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, hotărârea adoptată fiind
definitivă. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi.
În cazul admiterii contestaţiei împotriva baremului de notare, Comisia de
soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor acordă tuturor candidaţilor
punctajul corespunzător subiectelor anulate. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate modifica enunţul subiectelor extrase.
Baremul de notare, rămas definitiv în condiţiile alin. (3) şi (4), după caz, se
publică, de îndată, pe pagina de internet a INR.
Art. 15 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
În art. 15 se prevede că după predarea-primirea lucrărilor în condiţiile art. 13
alin. (3) şi rămânerea definitivă a baremului de notare, preşedintele examenului
sau concursului repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie
corectată de 2 membri ai Comisiei de examinare, conform baremului de notare.
Unul dintre cei 2 corectori este notar public.
Fiecare corector trece în borderoul de notare prevăzut în anexa nr. 10, sub
semnătură, nota lucrării. Nota lucrării fiecărui corector reprezintă suma
punctajelor acordate de acesta.
Nota lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se
înscrie în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 11, semnat de aceştia.
Preşedintele comisiei se asigură că nu există diferenţe de notare între cei 2
corectori. În situaţia în care apar diferenţe de notare, la solicitarea preşedintelui
comisiei, cei 2 corectori procedează împreună la recorectarea lucrării şi completează borderoul aferent. Nota rezultată în urma recorectării este finală.
În situaţia în care nota lucrării este cuprinsă între 0 şi 1, aceasta va fi 1.
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Art. 16 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Art. 16 dispune că înainte de deschiderea colţurilor lucrării cuprinzând datele
de identificare ale candidatului, nota se înscrie pe lucrare, în spaţiul anume
delimitat, sub semnătură, de către preşedintele Comisiei de examinare.
După înscrierea notelor pe toate lucrările şi întocmirea centralizatorului comun
prevăzut în anexa nr. 11, preşedintele Comisiei de examinare, în prezenţa tuturor
membrilor comisiei, dezlipeşte colţurile lucrărilor în ordinea numerotării. La
fiecare lucrare se citeşte numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi
nota obţinută, întocmindu-se centralizatorul nominal prevăzut în anexa nr. 12, care
este semnat de toţi membrii Comisiei de examinare.
La sesizarea oricărui membru al Comisiei de examinare care constată că o
lucrare conţine în mod evident elemente ce pot determina identificarea candidatului, înainte de desigilarea colţului lucrării, cu acordul majorităţii membrilor
comisiei de examinare, preşedintele comisiei înscrie pe lucrare menţiunea
„Anulat”. În borderoul de notare, în centralizatoare şi în procesul-verbal întocmit
în acest sens se fac menţiunile corespunzătoare. Lucrările anulate nu se notează şi
se deschid după stabilirea situaţiei care a generat anularea.
Pe baza centralizatorului nominal se întocmeşte lista cuprinzând rezultatele
examenului sau concursului, conform anexei nr. 13, care se semnează de către toţi
membrii Comisiei de examinare. În cazul candidaţilor care nu s-au prezentat la
examen sau concurs se înscrie la toate rubricile menţiunea „Absent”, întocmindu-se în acest sens un proces-verbal.
Lista prevăzută la alin. (4) se publică de îndată pe pagina de internet a INR şi
se transmite Camerelor la care au fost depuse cererile de înscriere la examen sau
concurs, care o afişează în termen de 24 de ore de la primire la sediul lor, la loc
vizibil şi accesibil publicului, întocmind un proces-verbal, cu precizarea datei şi a
orei la care a fost afişată, şi o publică pe pagina proprie de internet.
Lucrările de examen sau concurs, împreună cu borderourile, seturile de
subiecte, centralizatoarele, procesele- verbale, ştampilele pentru examen sau
concurs şi lista cu rezultatele examenului sau concursului, vor fi depuse de către
preşedintele Comisiei de examinare, împreună cu reprezentantul INR, la sediul
instituţiei, în locuri de depozitare sigilate, până la întrunirea Comisiei pentru
organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului. Locul de
depozitare este desigilat în prezenţa membrilor acestei din urmă comisii, în situaţia
în care se depun contestaţii la notare.
După încheierea procedurilor de notare, preşedintele Comisiei de examinare
întocmeşte un raport cu privire la modul în care comisiile, cu excepţia Comisiei de
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soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, şi-au îndeplinit atribuţiile
prevăzute de lege şi de respectivul regulament, pe care îl înaintează Consiliului
Uniunii, pentru a fi avut în vedere la procedura de validare/invalidare a examenului sau concursului.
Art. 17 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Potrivit art. 17, nota minimă de promovare este 7,00.
Cap. VII („Formularea şi soluţionarea contestaţiilor”)
Art. 18 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Conform art. 18, în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei cu
rezultatele examenului sau concursului, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută
pot formula şi depune contestaţie la sediul Camerei la care au depus dosarele de
înscriere, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Termenul prevăzut la alin. (1) începe să curgă din prima zi lucrătoare imediat
următoare zilei în care a fost afişată lista cu rezultatele examenului sau concursului
şi se împlineşte în cea de-a treia zi lucrătoare, la ora 16,00.
La primirea contestaţiei, Camera menţionează pe aceasta numărul, data şi ora
înregistrării.
Art. 19 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Conform art. 19, în situaţia în care se depun contestaţii la notarea lucrărilor,
preşedintele examenului sau concursului solicită întrunirea Comisiei pentru
organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau concursului, în termen
de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comisia
selectează lucrările cu privire la care s-au formulat contestaţii şi le resigilează prin
aplicarea de etichete şi a ştampilei INR, astfel încât să nu se poată distinge identitatea candidatului, numărul lucrării şi media acordată de Comisia de examinare.
Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau
concursului amestecă şi renumerotează lucrările şi le predă pe bază de
proces-verbal preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva
notării lucrărilor.
Astfel, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor se
întruneşte în termen de 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1).
Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării
lucrărilor repartizează lucrările pe corectori, astfel încât fiecare lucrare să fie
corectată de 2 membri ai comisiei şi apreciată separat, conform baremului definitiv
de notare.
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Fiecare corector trece în borderoul individual de notare prevăzut în anexa
nr. 14, sub semnătură, nota lucrării. Nota lucrării fiecărui corector reprezintă suma
punctajelor acordate de acesta.
Nota lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se
înscrie în centralizatorul comun prevăzut în anexa nr. 15, semnat de aceştia.
(7) În situaţia în care nu există diferenţe de notare între cei 2 corectori, nota
lucrării este media aritmetică a notelor acordate de cei 2 corectori, care se înscrie în
centralizatorul comun la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 15.
În situaţia în care se constată că există diferenţe de notare între cei 2 corectori,
la solicitarea preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva
notării lucrărilor, cei 2 corectori prevăzuţi la alin. (4) procedează împreună la recorectarea lucrării şi completează centralizatorul comun la soluţionarea contestaţiilor,
prevăzut în anexa nr. 15. Nota rezultată în urma recorectării este definitivă şi
reprezintă suma punctajelor acordate în urma recorectării.
Nota lucrării acordată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva
notării lucrărilor este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată.
După înscrierea notelor pe toate lucrările şi întocmirea centralizatorului comun
la soluţionarea contestaţiilor, prevăzut în anexa nr. 15, preşedintele Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor, în prezenţa tuturor membrilor comisiei, dezlipeşte colţurile lucrărilor în ordinea numerotării. La fiecare
lucrare se citeşte numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota
obţinută, întocmindu-se centralizatorul nominal la soluţionarea contestaţiilor,
prevăzut în anexa nr. 16, care este semnat de toţi membrii Comisiei de soluţionare
a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor.
Preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării
lucrărilor întocmeşte lista cuprinzând rezultatele contestaţiilor, prevăzută în anexa
nr. 17, care este semnată de toţi membrii comisiei.
În baza listei cu rezultatele examenului sau concursului, prevăzută în anexa
nr. 13, întocmită de Comisia de examinare, şi a listei cuprinzând rezultatele
contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 17, preşedintele Comisiei de soluţionare a
contestaţiilor împotriva notării lucrărilor întocmeşte lista cu rezultatele finale ale
examenului sau concursului, prevăzută în anexa nr. 18, în care se menţionează
pentru fiecare candidat nota obţinută, menţiunea „admis/respins”, în ordinea
notei obţinute, raportat la posturile scoase la concurs.
În situaţia în care, pentru ultimul post vacant existent în circumscripţia unei
Camere, sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut aceeaşi notă la examenul sau
concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, are prioritate candidatul
care a obţinut punctajul mai mare la întrebările din drept civil şi procedură civilă.
În situaţia în care, după aplicarea criteriului de departajare, egalitatea se menţine,
preşedintele Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor
solicită Consiliului Uniunii suplimentarea numărului de posturi pentru acea
Cameră cu un număr egal cu cel al candidaţilor care au obţinut aceeaşi notă.
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Art. 20 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Potrivit art. 20, după încheierea procedurilor de soluţionare a contestaţiilor şi
întocmirea listei cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, preşedintele
Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor întocmeşte un
raport cu privire la modul în care Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva
notării lucrărilor şi-a îndeplinit atribuţiile prevăzute de lege şi de respectivul
regulament, pe care îl înaintează Consiliului Uniunii, pentru a fi avut în vedere la
procedura de validare/invalidare a examenului sau a concursului.
Cap. VIII („Validarea examenului sau concursului”)
Art. 21 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
În art. 21 se dispune că în vederea validării/invalidării examenului sau
concursului, preşedintele examenului sau concursului înaintează Consiliului
Uniunii propunerea de validare/invalidare a examenului sau concursului, însoţită
de:
– lista cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, prevăzută în anexa
nr. 18;
– raportul preşedintelui Comisiei de examinare, întocmit potrivit art. 16
alin. (7);
– raportul preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva
notării lucrărilor, întocmit potrivit art. 20;
– solicitarea preşedintelui Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva
notării lucrărilor de suplimentare a numărului de posturi în condiţiile art. 19
alin. (13).
Consiliul Uniunii invalidează examenul sau concursul numai în cazul nerespectării procedurilor prevăzute de Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, de Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a
activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr.
2.333/C/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sau de respectivul
regulament.
Art. 22 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
În art. 22, după primirea documentelor prevăzute la art. 21 alin. (1), Consiliul
Uniunii procedează la validarea/invalidarea examenului sau concursului, prin
hotărâre, care se comunică INR şi Camerelor, în vederea publicării pe paginile
proprii de internet.
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Art. 23 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Art. 23 prevede că pe baza hotărârii de validare a examenului sau concursului,
INR încheie contractul de efectuare a stagiului cu candidaţii admişi.
Candidatul admis are obligaţia ca, în termen de cel mult 20 de zile de la
publicarea hotărârii Consiliului Uniunii de validare a examenului sau concursului,
să încheie cu INR contractul de pregătire profesională.
La data încheierii contractului de pregătire profesională cu INR, candidatul
dobândeşte calitatea de notar stagiar.
Art. 24 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Art. 24 dispune că în cazul invalidării examenului sau concursului, INR
organizează, pe cheltuiala sa, un nou examen sau concurs, la care participă, fără a
mai achita vreo taxă de participare, numai candidaţii care au fost admişi să
participe la examenul sau concursul invalidat. Consiliul Uniunii poate aprecia
asupra oportunităţii recuperării unor cheltuieli generate de examenul sau
concursul invalidat.
În vederea organizării noului examen sau concurs, Consiliul Uniunii şi, după
caz, Ministerul Justiţiei procedează, potrivit dispoziţiilor respectivului regulament,
la desemnarea membrilor comisiilor de examen sau concurs. Din comisiile astfel
constituite nu pot face parte persoanele care au deţinut calitatea de membri ai
comisiilor constituite pentru examenul sau concursul invalidat.
Data organizării şi desfăşurării celui de-al doilea examen sau concurs se
stabileşte de către preşedintele Consiliul Uniunii, prin dispoziţie.
Cu excepţia procedurilor de publicare a tematicii şi a bibliografiei, de plată a
taxei, de depunere şi avizare a dosarelor, celelalte dispoziţii ale respectivului
regulament se aplică în mod corespunzător noului examen sau concurs.
Cap. IX („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
Art. 25 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Art. 25 dispune că îndeplinirea procedurilor de afişare şi publicare a tuturor
documentelor prevăzute de respectivul regulament şi, după caz, dispuse de
preşedinţii comisiilor se face de către secretariatul INR, al Uniunii şi, după caz, al
Camerelor, care încheie procese-verbale corespunzătoare.
Perioada de afişare/publicare a tuturor documentelor la sediile/pe paginile de
internet ale Uniunii, INR şi Camerelor este până la data validării examenului sau
concursului de către Consiliul Uniunii. După data validării, documentele afişate şi
publicate în condiţiile prevăzute la alin. (1) se retrag de pe paginile de internet şi se
publică hotărârea de validare a Consiliului Uniunii, pe o perioadă de 15 zile.
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Art. 26 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Conform art. 26, membrii comisiilor prevăzute de respectivul regulament
beneficiază de o indemnizaţie stabilită de Consiliul director al INR şi de contravaloarea transportului şi a cazării, sume ce se suportă de către INR din taxele de
examen sau concurs încasate.
Angajaţii INR care sprijină activitatea comisiilor prevăzute de respectivul
regulament beneficiază de o remuneraţie, stabilită de preşedintele INR.
Art. 27 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Potrivit art. 27, cuantumul taxei de înscriere la examen sau concurs şi condiţiile
de plată se stabilesc de către Consiliul director. La stabilirea taxelor de înscriere,
Consiliul director al INR se raportează la cheltuielile ocazionate de organizarea
examenului sau concursului, pe baza proiectului de buget al examenului sau
concursului întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul INR.
Taxele de înscriere la examen sau concurs se constituie venit la bugetul INR.
Taxele se restituie integral numai pentru candidaţii care şi-au retras cererea de
participare anterior începerii procedurilor de verificare a dosarelor. Pentru
candidaţii care fie nu au fost admişi să participe la examen sau concurs, fie nu au
participat la acesta, taxa se restituie, la cerere, în cuantum de 60%.
Art. 28 din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
Conform art. 28, anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din respectivul
regulament.
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H.G. NR. 294/2015 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI
NAŢIONAL DE CADASTRU ŞI CARTE FUNCIARĂ 2015-2023 –
COMPLETARE (H.G. NR. 788/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
H.G. nr. 294/2015
(M. Of. nr. nr. 309 din 6
mai 2015 cu modif. ult.)

Actul modificator
H.G. nr. 788/2017
(M. Of. nr. 863 din 1
noiembrie 2017)

Sumar
– introduce: art. 4 alin. (2^2),
art. 5 alin. (3^1), anexa nr. 2

În M. Of. nr. 863 din 1 noiembrie 2017, a fost publicat H.G. nr. 788/2017 pentru
completarea H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de
cadastru şi carte funciară 2015-2023.
În continuare, vom prezenta modificările aduse H.G. nr. 294/2015 prin H.G.
nr. 788/2017.
Art. I din H.G. nr. 788/2017
Potrivit art. I, H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de
cadastru şi carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se
completează după cum urmează:
Art. 4 alin. (2^2) din H.G. nr. 294/2015 (modificată prin H.G. nr. 788/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (2^1) se introduce un nou
alineat, alin. (2^2), cu următorul cuprins:
„(22) În scopul sprijinirii proiectelor de infrastructură de interes naţional, Agenţia
Naţională, inclusiv prin oficiile teritoriale, poate contracta, cu finanţare din venituri
proprii, în condiţiile legii, lucrări de înregistrare sistematică pentru sectoarele cadastrale
aferente terenurilor afectate de aceste proiecte, sectoare ce vor fi aduse la cunoştinţă publică,
conform dispoziţiilor art. 11 alin. (1) din Lege”.
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Art. 5 alin. (3^1) din H.G. nr. 294/2015 (modificată prin H.G. nr. 788/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul cuprins:
„(31) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei interministeriale,
cu rol consultativ, pentru stabilirea listei unităţilor administrativ-teritoriale din
mediul rural în care se vor desfăşura lucrări de înregistrare sistematică a
imobilelor, finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, este prevăzut
în anexa nr. 2”.
Art. 5 alin. (3^1) din H.G. nr. 294/2015 (modificată prin H.G. nr. 788/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 2, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.
Art. II din H.G. nr. 788/2017
Conform art. II, H.G. nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de
cadastru şi carte funciară 2015-2023, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 309 din 6 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
cu completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial
al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
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STATUTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA
PROFESIEI DE PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ DIN 29.09.2007

De Redacţia ProLege
Actul normativ publicat în
Monitorul Oficial
Statutul privind organizarea şi
exercitarea profesiei de practician
în insolvenţă din 29.09.2007
(M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017)

Sumar
Se aprobă Statutul privind organizarea şi
exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă, prevăzut în anexa nr. I.

În M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017, a fost publicată Hotărârea nr. 3/2007 a
Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea
profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi
disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.
Potrivit art. 1 din Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2017, se aprobă
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă,
prevăzut în anexa nr. I.
Conform art. 2 din Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2017, se aprobă Codul
de etică şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România, prevăzut în anexa nr. II.
VEZI ŞI: CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI DISCIPLINĂ AL
UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN
ROMÂNIA
Art. 3 din Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2017 dispune faptul că anexele
nr. I şi II fac parte integrantă din respectiva hotărâre.
Astfel, în M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017, a fost publicată anexa nr. I,
conţinând Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă din 29.09.2007.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivului statut.
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Cap. I („Dispoziţii generale, obiective şi atribuţii”)
Potrivit capitolului I, Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din
România (UNPIR), denumită în continuare Uniune, este persoană juridică de
utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în
insolvenţă, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G.
Uniunea are patrimoniu propriu, autonomie de decizie şi funcţională şi
competenţă de autoreglementare, control şi supraveghere în conformitate cu art. 48
din O.U.G.
Uniunea îşi asigură resursele financiare din venituri proprii, donaţii şi
sponsorizări din partea persoanelor fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, alte
venituri conform prevederilor legale.
Uniunea îşi exercită autoritatea pe întregul teritoriu al României şi poate
constitui filiale cu personalitate juridică în municipiul Bucureşti şi în reşedinţele de
judeţ, în baza art. 47 alin. (2) din O.U.G.
Structura aparatului propriu şi bugetul de venituri şi cheltuieli se stabilesc în
raport cu nevoile Uniunii şi în limita posibilităţilor financiare, de către Consiliul
naţional de conducere, denumit în continuare CNC.
Uniunea are siglă proprie, aprobată de Consiliul naţional de conducere al
Uniunii. Aceasta va figura pe toate documentele emise de Uniune şi de filialele
sale.
Sediul central al Uniunii este în municipiul Bucureşti, adresa fiind stabilită de
Consiliul naţional de conducere al Uniunii.
Denumirea Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, cu
specificarea sediului central, sau, după caz, denumirea filialei judeţene ori a
municipiului Bucureşti, cu specificarea sediului acesteia, va figura pe toate actele
emise de Uniune sau de filialele sale.
Obiectivele şi atribuţiile Uniunii sunt cele definite la art. 49 şi 50 din O.U.G.
În exercitarea dreptului de autoreglementare, prevăzut la art. 48 din O.U.G.,
statutul, regulamentele, codul de etică al profesiei şi procedura disciplinară se
adoptă prin hotărâri ale Congresului Uniunii, iar instrucţiunile şi normele interne,
prin decizii ale Consiliului naţional de conducere şi ale Adunării reprezentanţilor
permanenţi ai UNPIR.
Cap. II („Membrii Uniunii. Drepturile şi obligaţiile acestora”)
Conform capitolului al II-lea, Pot fi membri ai Uniunii, având totodată
calitatea de practician în insolvenţă, persoanele fizice române sau străine, în
condiţiile O.U.G. şi ale respectivului statut.
(1) Profesia de practician în insolvenţă poate fi exercitată în următoarele forme,
definite la art. 4-22 din O.U.G.:
a) cabinete individuale, denumite în continuare CI;
b) cabinete asociate, denumite în continuare CA;
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c) societate civilă profesională cu răspundere limitată, denumită în continuare
SPRL;
d) întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită
în continuare IPURL.
Practicianul în insolvenţă nu îşi poate organiza şi desfăşura activitatea
concomitent în mai multe forme de organizare şi nu poate avea calitatea de asociat
decât într-o societate civilă profesională, cu excepţia constituirii de filiale ale SPRL,
în care este partener.
Obiectul de activitate al formelor de organizare este exercitarea profesiei de
practician în insolvenţă, inclusiv acordarea de consultanţă privind aplicarea
procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Forma de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă poate fi schimbată
oricând cu oricare dintre formele menţionate la art. 8 alin. (1), cu înştiinţarea
Uniunii în termen de cel mult 30 de zile de la data la care schimbarea devine
efectivă, în condiţiile art. 22 din O.U.G.
La schimbarea formei de exercitare a profesiei, pentru operaţiunile legate de
înregistrările în Tabloul practicienilor în insolvenţă din Uniunea Naţională a
Practicienilor în Insolvenţă din România (denumit în continuare Tabloul UNPIR) şi
cele în Registrul formelor de organizare se va percepe o taxă al cărei cuantum va fi
stabilit de Congresul Uniunii.
Persoanele fizice române pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, fiind
cuprinse în următoarele categorii: practicieni stagiari, practicieni definitivi şi
persoane incompatibile, în condiţiile art. 23, art. 30 alin. (2) şi art. 33 din O.U.G.
Persoanele juridice române pot fi înregistrate în Registrul formelor de
organizare şi înscrise în Tabloul UNPIR dacă îndeplinesc condiţiile stabilite la
art. 7-21 din O.U.G.
Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii în
condiţiile art. 24 din O.U.G.
Persoanele juridice străine pot fi înregistrate în Registrul formelor de
organizare şi înscrise în Tabloul UNPIR în condiţiile art. 24 din O.U.G.
Practicienii în insolvenţă fac parte din organele care aplică procedura conform
art. 40 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt reprezentanţi legali ai
debitoarei, aceştia îndeplinind strict atribuţiile reglementate expres de O.U.G.,
Legea nr. 85/2006 şi Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Răspunderea, obligaţiile şi drepturile practicienilor în insolvenţă sunt limitate la
atribuţiile stabilite de aceste acte normative.
În exercitarea profesiei, practicienii în insolvenţă sunt organe care aplică
procedura – parteneri indispensabili ai justiţiei, ocrotiţi de lege, fără a putea fi
asimilaţi funcţionarilor publici.
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Practicianul în insolvenţă este obligat să respecte solemnitatea şedinţei de
judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnităţii judecătorului, procurorului, altor avocaţi, părţilor sau reprezentanţilor
acestora în proces.
Practicianul în insolvenţă nu răspunde penal pentru susţinerile formulate oral
sau în scris, în formă adecvată, cu respectarea prevederilor alin. (3), în faţa
instanţelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicţie atunci când acestea sunt făcute pentru susţinerea poziţiei
debitorului pe care îl reprezintă sau supraveghează şi nici dacă sunt în legătură cu
consultaţiile oferite justiţiabililor, debitorilor, creditorilor ori altor participanţi la
procedura insolvenţei, dacă ele sunt făcute cu bună-credinţă şi respectarea legii şi a
normelor de deontologie profesională.
Practicienii în insolvenţă compatibili au următoarele drepturi:
a) să desfăşoare activitatea de practician în insolvenţă pe întregul teritoriu al
României, după dobândirea calităţii de practician definitiv şi atât timp cât nu se
găsesc în vreuna din situaţiile de incompatibilitate, nedemnitate sau conflict de
interese prevăzute în O.U.G.;
b) să participe la lucrările adunărilor generale ale filialei din care fac parte,
precum şi la lucrările Congresului Uniunii la care sunt delegaţi;
c) să aleagă şi să fie aleşi într-o funcţie de conducere centrală sau locală,
precum şi în alte funcţii sau comisii lucrative, cum ar fi instanţele de disciplină şi
comisiile de cenzori, dacă nu se găsesc în situaţii de incompatibilitate;
d) să voteze în Congresul Uniunii şi în adunările generale ale filialelor, fiecare
membru având dreptul la un singur vot;
e) să participe la activităţile şi la manifestările Uniunii şi ale filialelor sale;
f) să colaboreze la elaborarea publicaţiilor Uniunii;
g) să utilizeze mijloacele de informare şi de documentare ale Uniunii şi ale
filialelor sale;
h) să fie recomandaţi pentru a face parte din colectivele de studii, expertize,
consultanţă şi instruire profesională;
i) să primească periodicul Uniunii;
j) să folosească în documentele oficiale şi personale menţiunea de membru al
Uniunii;
k) să primească onorarii conform art. 38 din O.U.G., ţinându-se cont de gradul
de complexitate al activităţii.
Membrii Uniunii aflaţi în situaţia de incompatibilitate potrivit art. 26 alin. (1)
din O.U.G. pierd dreptul de a desfăşura activitatea de practician în insolvenţă pe
întregul teritoriu al României şi dreptul de a fi aleşi într-o funcţie de conducere
centrală sau locală, precum şi în alte funcţii sau comisii lucrative, cum ar fi
instanţele de disciplină şi comisiile de cenzori, pe perioada incompatibilităţii. La
survenirea stării de incompatibilitate, membrii Uniunii îşi pierd funcţia deţinută în
cadrul organismelor interne ale profesiei.
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Membrii Uniunii care solicită trecerea din secţiunea persoanelor incompatibile
în cea a persoanelor compatibile trebuie să facă dovada calităţii de avocat, expert
contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar sau expert tehnic judiciar cu legitimaţia vizată la zi a
corpului profesional, precum şi dovada calităţii de asociat într-o societate profesională ori într-un cabinet individual sau dovada de angajare în cadrul profesiei
prin carte de muncă ori contract.
Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calităţile prevăzute la
art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. şi nu sunt funcţionari publici sunt compatibili cu
exercitarea profesiei de practician în insolvenţă numai dacă lucrează în interiorul
profesiei lor. Nu sunt incompatibile persoanele care deţin calitatea de senator sau
deputat, pe durata exercitării mandatului.
În cazul în care intervine încetarea stării de incompatibilitate, prevăzută la
alin. (1), cererea de trecere în altă secţiune a Tabloului UNPIR va fi aprobată de
Consiliul naţional de conducere al Uniunii, pe baza documentelor justificative
depuse.
Suspendarea la cerere, în condiţiile art. 36 lit. d) din O.U.G., duce la înscrierea
membrului, persoana fizică, în secţiunea incompatibili. Cererea de suspendare se
supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii.
Durata suspendării este de cel puţin un an de la data aprobării cererii.
Persoanele suspendate la cerere au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca cele înscrise în
secţiunea membrilor incompatibili. Prin excepţie, în cazuri temeinic motivate,
durata suspendării poate fi mai scurtă de 1 an, iar practicianul în insolvenţă poate
solicita reactivarea, la cerere, atunci când acesta face dovada că motivele
suspendării au încetat.
Reînscrierea în secţiunea membrilor compatibili a Tabloului UNPIR a
persoanelor înregistrate ca suspendate la cerere se face la solicitarea acestora, cu
aprobarea Consiliului naţional de conducere al Uniunii.
Pe perioada incompatibilităţii practicienii în insolvenţă definitivi pierd
calitatea de îndrumător de stagiu.
Cu excepţia situaţiei cesionării integrale a părţilor sociale, trecerea la incompatibili a membrilor Uniunii duce, de drept, la radierea cabinetului sau IPURL din
Registrul formelor de organizare al UNPIR. În termen de 10 zile de la emiterea
deciziei de trecere la secţiunea membrilor incompatibili, practicianul în insolvenţă
are obligaţia să informeze instanţele de judecată, precum şi debitorii asupra
radierii cabinetului sau IPURL în care acesta îşi desfăşura activitatea.
În situaţia constatării stării de nedemnitate în conformitate cu art. 25 din
O.U.G., odată cu pierderea calităţii de practician în insolvenţă, persoana în cauză
pierde şi funcţia în care a fost aleasă la nivel central sau local.
Asociatul unic din întreprinderea profesională unipersonală cu răspundere
limitată, precum şi asociatul coordonator al societăţii profesionale cu răspundere
limitată pot fi angajaţi în societăţile pe care le coordonează.
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Asociaţii care nu au calitatea de asociaţi coordonatori pot fi angajaţi cu contract
de muncă în propria societate.
Asociatul coordonator al societăţii profesionale cu răspundere limitată nu
poate deţine simultan calitatea de asociat în societatea pe care o coordonează şi
calitatea de angajat sau colaborator în filialele societăţii-mamă.
Colaboratorul, ca persoană fizică, care optează pentru această formă de
exercitare a profesiei, în conformitate cu art. 4 din O.U.G., nu poate avea raporturi
de colaborare simultană cu mai multe societăţi profesionale sau cabinete.
Membrii Uniunii înscrişi în subsecţiunea IA (practicieni stagiari) pot avea
calitatea de angajaţi sau colaboratori la o singură societate profesională ori cabinet
de insolvenţă.
Colaborarea este o modalitate de exercitare a profesiei de practician în
insolvenţă prin care un practician consacră activitatea sa unei forme de exercitare a
profesiei de practician în insolvenţă.
Contractul de colaborare se încheie în formă scrisă între practicianul colaborator şi forma de organizare, reprezentată prin titularul cabinetului individual sau
coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul va cuprinde în
mod obligatoriu şi clauze de formare profesională iniţială, dacă practicianul
colaborator este stagiar. Orice clauză contrară legii sau respectivului statut este
socotită nescrisă.
Practicianul colaborator va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a
încheiat contract, fără a avea dreptul la clientelă personală în afara formei de
exercitare a profesiei la care colaborează.
Practicianul colaborator va fi remunerat în baza convenţiei prin retrocedare de
onorarii.
În lipsa unor dispoziţii contractuale mai favorabile, contractul de colaborare
poate fi denunţat de oricare dintre părţi, prin înştiinţarea celeilalte/celorlalte părţi
cu cel puţin 3 luni înainte. În cazul în care contractul este încheiat cu un practician
stagiar, vor fi respectate dispoziţiile din respectivul statut privind formarea
profesională iniţială.
Desocotirea între părţi în cazul denunţării unilaterale a contractului se va
realiza potrivit contractului de colaborare.
Salarizarea în interiorul profesiei este o modalitate de exercitare a profesiei de
practician în insolvenţă prin care un practician consacră activitatea sa unei forme
de exercitare a profesiei căreia îi este subordonat în legătură cu determinarea
condiţiilor concrete de muncă.
Practicianul salarizat va lucra exclusiv pentru forma de organizare cu care a
încheiat contract, fără a avea drept la clientelă proprie.
Contractul de salarizare în interiorul profesiei se încheie în formă scrisă între
practicianul salarizat şi forma de organizare, reprezentată prin titularul cabinetului
individual sau coordonatorul celorlalte forme de exercitare a profesiei. Contractul
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va cuprinde în mod obligatoriu şi clauze de formare profesională iniţială, dacă
practicianul salarizat este stagiar. Orice clauză contrară legii sau respectivului
statut este socotită nescrisă.
Salarizarea se efectuează conform celor stabilite prin contract.
Membrii Uniunii au următoarele obligaţii:
a) să respecte actele normative care reglementează activitatea de practician în
insolvenţă, precum şi hotărârile şi deciziile Uniunii;
b) să participe la realizarea obiectivelor Uniunii;
c) să plătească cotizaţia fixă anuală, în cuantumul aprobat de Congresul
Uniunii, până la data de 30 aprilie pentru anul în curs, în caz de neplată
aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
d) să plătească contribuţia pe tranşe de venituri, calculată conform art. 109 alin.
(3) lit. g), până la data de 30 aprilie a anului în curs pentru veniturile realizate în
anul anterior, în caz de neplată aplicându-se prevederile art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
e) să se asigure profesional, pentru exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (2) din O.U.G. şi cel puţin în
cuantumul minim stabilit de Congresul Uniunii;
f) să comunice conducerii filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, numirea ca
administrator judiciar sau ca lichidator, termenul menţionat raportându-se la data
şedinţei la care numirea a fost efectuată de un judecător-sindic sau la data
depunerii semnăturii în registrul comerţului, după caz;
g) să nu desfăşoare activităţi politice în cadrul sau cu ocazia manifestărilor
organizate de Uniune;
h) să completeze formularele statistice şi să le transmită filialei Uniunii, astfel:
1. până la data de 30 ianuarie a fiecărui an – pentru situaţia numirilor ca
administrator judiciar, ca lichidator, la finele anului anterior;
2. până la data de 15 martie a fiecărui an – pentru declaraţia veniturilor
realizate în anul anterior şi stabilirea contribuţiei anuale aferente;
i) să comunice filialei Uniunii, în termen de 30 de zile, schimbările intervenite
în legătură cu situaţiile de incompatibilitate, precum şi cele de natură să aducă
modificări ale datelor înscrise în Tabloul UNPIR;
j) să furnizeze datele necesare verificării prin sondaj efectuate de către
delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor profesionale;
k) să furnizeze datele necesare comisiei de cenzori a filialei în vederea
verificării situaţiei virării către Uniune a procentului de 2% din sumele recuperate
în cadrul procedurilor de insolvenţă;
l) să furnizeze datele statistice solicitate de Uniune, altele decât cele prevăzute
la lit. h).
Cap. III („Organizarea şi conducerea Uniunii”)
Potrivit capitolului al III-lea, Organele de conducere ale Uniunii sunt:
Congresul Uniunii, Adunarea reprezentanţilor permanenţi, preşedintele Uniunii şi
Consiliul naţional de conducere al Uniunii.
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Secţiunea 1 („Congresul Uniunii”)
Congresul Uniunii se constituie din:
a) membrii Consiliului naţional de conducere al Uniunii;
b) toţi membrii consiliilor de conducere ale filialelor Uniunii şi ai instanţelor
locale de disciplină, membrii Instanţei superioare de disciplină şi ai Comisiei
centrale de cenzori;
c) delegaţii, practicienii în insolvenţă, desemnaţi de filialele UNPIR.
În stabilirea numărului de delegaţi ai fiecărei filiale se ia în considerare
numărul total al membrilor filialei, din care se scad membrii titulari ai consiliului
de conducere şi ai instanţei de disciplină, iar pentru numărul astfel rezultat se
desemnează câte un delegat la fiecare 20 de membri.
Fiecare filială a UNPIR va putea desemna, în cadrul Adunării generale, un
reprezentant ce va putea candida pentru o funcţie de conducere în cadrul Uniunii.
Excepţie fac filialele cu peste 100 de membri care vor putea nominaliza 2 persoane
pentru funcţiile de conducere, iar filiala UNPIR Bucureşti 5 persoane.
Consiliul naţional de conducere poate desemna candidaţi pentru funcţiile de
conducere, pentru Instanţa superioară de disciplină şi pentru Comisia centrală de
cenzori.
Toate persoanele desemnate de adunările generale sau de CNC vor depune la
Secretariatul general UNPIR un curriculum vitae care să evidenţieze activitatea de
practician în insolvenţă şi în special eventualele activităţi în cadrul Uniunii, cel
târziu cu 10 zile înainte de data congresului.
Congresul Uniunii se reuneşte cel puţin o dată pe an sau ori de câte ori se
consideră necesar.
Conform art. 54 alin. (2) din O.U.G., Congresul Uniunii se convoacă de:
a) Consiliul naţional de conducere al Uniunii;
b) 25% din numărul membrilor compatibili ai Uniunii.
Convocarea Congresului Uniunii se anunţă cel puţin într-un cotidian naţional
de largă circulaţie, cu minimum 30 de zile înainte de data programată. Secretariatul
general al Uniunii va transmite anunţul şi direct consiliilor de conducere ale
filialelor, pentru afişare la sediul acestora.
Congresul Uniunii este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor
prevăzuţi la art. 23, prezenţi fizic sau mandataţi, un delegat la congres putând fi
mandatat de maximum trei delegaţi desemnaţi de Adunarea generală a aceleiaşi
filiale, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii simple.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri, congresul se va desfăşura la data şi ora stabilite prin anunţul pentru a doua convocare,
hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor prezenţi.
Congresul Uniunii adoptă hotărâri. Hotărârile vor fi numerotate în ordinea
adoptării lor. În cazul în care într-un an calendaristic se convoacă mai multe
congrese, hotărârile acestora vor fi numerotate în continuare pentru anul respectiv.
Hotărârile vor fi semnate de secretarul general şi de preşedintele Uniunii.
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Pe lângă atribuţiile prevăzute la art. 55 din O.U.G., Congresul Uniunii are şi
următoarele atribuţii:
a) stabileşte, în funcţie de forma de exercitare a profesiei, limitele minime ale
valorilor poliţelor de asigurare profesională (limitele minime ale valorilor poliţelor
de asigurare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 6);
b) stabileşte cuantumul cotizaţiei anuale, contribuţia pe tranşe de venit pentru
venitul brut realizat în anul anterior, nivelul taxei de participare la examenul de
acces în profesie şi la cel pentru dobândirea calităţii de practician definitiv, cuantumul taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare,
precum şi taxele percepute pentru operaţiuni legate de Registrul formelor de
organizare;
c) alege organele de conducere ale Uniunii dintre candidaţii desemnaţi de
adunările generale ale filialelor şi de CNC;
d) poate suspenda hotărâri ale adunărilor generale ale filialelor dacă acestea
contravin prevederilor legislative privind organizarea activităţii practicienilor în
insolvenţă sau se constată nereguli în ceea ce priveşte organizarea activităţii filialei.
Secţiunea a 2-a („Adunarea reprezentanţilor permanenţi”)
Adunarea reprezentanţilor permanenţi are următoarele atribuţii:
a) examinează şi aprobă execuţia bugetului pe anul anterior şi proiectul
privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul următor, precum şi situaţiile financiare anuale ale Uniunii certificate de Comisia centrală de cenzori, sub condiţia
ratificării de proximul congres al Uniunii;
b) aprobă nivelul taxelor, cotizaţiilor, precum şi plafoanele minime de asigurare profesională, sub condiţia ratificării de proximul congres al Uniunii;
c) aprobă, modifică şi completează tarifele şi standardele de cost pentru
cheltuielile de procedură ce se plătesc din fondul de lichidare constituit conform
art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
d) coordonează activitatea Institutului Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă şi a Consiliului de conducere al acestuia. Examinează şi aprobă
execuţia bugetului pe anul anterior şi proiectul privind bugetul de venituri şi
cheltuieli pe anul următor, precum şi situaţiile financiare anuale ale Institutului
Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă certificate de Comisia
centrală de cenzori, sub condiţia ratificării de proximul congres al Uniunii;
e) aprobă nivelul indemnizaţiilor membrilor Instanţei superioare de disciplină
a UNPIR şi ai Comisiei centrale de cenzori.
Congresul Uniunii poate delega şi alte atribuţii ale sale Adunării reprezentanţilor permanenţi.
Delegarea de atribuţii se stabileşte prin hotărâri ale Congresului.
Întrunirile adunărilor reprezentanţilor permanenţi şi ordinea de zi a acestora
se stabilesc de către preşedintele Uniunii.
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Secţiunea a 3-a („Preşedintele Uniunii”)
Preşedintele Uniunii este ales de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii
pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele Uniunii este şi preşedintele Consiliului
naţional de conducere al Uniunii.
În cazul în care preşedintele nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile, mandatul
este preluat de prim-vicepreşedinte.
Preşedintele Uniunii reprezintă Uniunea în faţa autorităţilor publice, precum şi
în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Acesta poate
delega atribuţiile de reprezentare, pe timp limitat, de regulă prim- vicepreşedintelui
sau unuia dintre vicepreşedinţi.
Preşedintele Uniunii angajează personalul Uniunii potrivit structurii
organizatorice şi în limitele de salarizare aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.
Secţiunea a 4-a („Consiliul naţional de conducere al Uniunii”)
Consiliul naţional de conducere al Uniunii este format din 17 membri titulari,
dintre care un preşedinte, un prim- vicepreşedinte, 2 vicepreşedinţi, 13 membri,
precum şi 5 membri supleanţi, aleşi de Congresul Uniunii dintre membrii Uniunii
pentru un mandat de 4 ani.
În cazul în care un membru titular nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile
înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar,
sancţionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul Consiliului naţional de
conducere al Uniunii, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat de
către consiliu prin vot secret.
Membrii supleanţi pot fi invitaţi la şedinţele Consiliului naţional de conducere
al Uniunii fără a avea însă drept de vot la adoptarea deciziilor.
Alegerea membrilor Consiliului naţional de conducere se face prin vot secret,
dintre candidaţii desemnaţi de adunările generale ale filialelor UNPIR sau de
Consiliul naţional de conducere în exerciţiu, calitatea de membru titular şi,
respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi
obţinute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul
vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.
Consiliul naţional de conducere al Uniunii se întruneşte cel puţin o dată pe
lună sau ori de câte ori este necesar, la propunerea preşedintelui sau a cel puţin
unei treimi din numărul membrilor, şi adoptă decizii privind activitatea Uniunii.
În afară de atribuţiile prevăzute la art. 58 din O.U.G., Consiliul naţional de
conducere al Uniunii are următoarele atribuţii:
a) acordă aviz pentru înfiinţarea filialelor judeţene şi urmăreşte funcţionarea
acestora;
b) desfiinţează o filială constituită în cazul în care numărul practicienilor în
insolvenţă definitivi şi compatibili din cadrul filialei respective scade sub cel
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stabilit la art. 54 alin. (3) sau/şi în cazul în care majoritatea membrilor filialei
solicită aceasta. Membrii filialei astfel desfiinţate, precum şi cei ai filialelor care nu
au primit aviz vor fi rearondaţi unei filiale învecinate stabilite de Consiliul naţional
de conducere. Patrimoniul filialelor care sunt desfiinţate trece, de drept, la filiala
învecinată în care vor fi înscrişi membrii;
c) aprobă înscrierea/radierea practicienilor în insolvenţă, membri ai Uniunii,
în/din Tabloul UNPIR, precum şi publicarea acestuia în Monitorul Oficial al
României, Partea I bis;
d) aprobă înscrierea/radierea cabinetelor individuale de insolvenţă, cabinetelor asociate, societăţilor profesionale şi a filialelor acestora, precum şi fuziunile
sau divizările formelor de organizare în/din Registrul formelor de organizare;
e) aprobă înscrierea/radierea formelor de organizare ale practicienilor în
insolvenţă în/din Tabloul UNPIR;
f) organizează examenele de acces în profesie şi aprobă regulamentul de
organizare şi desfăşurare a examenului de definitivat;
g) asigură participarea unui membru al Consiliului naţional de conducere sau
al instanţei superioare de disciplină la adunările generale de constituire ale
filialelor sau la orice altă adunare generală, dacă acest lucru este solicitat de conducerea filialei respective;
h) soluţionează contestaţiile împotriva respingerii cererii de înscriere la
examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă şi, respectiv, în
Tabloul UNPIR;
i) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor Instanţei superioare de
disciplină pronunţate în fond privind membrii titulari ai instanţelor locale de
disciplină ale filialelor, precum şi membrii titulari ai consiliilor de conducere ale
filialelor;
j) hotărăşte afilierea la organizaţii profesionale similare din alte ţări şi supune
spre ratificare hotărârea la proximul congres al Uniunii;
k) organizează alegerile pentru organele de conducere ale Uniunii;
l) aprobă normele pe baza cărora se desfăşoară adunările generale ale filialelor
şi se fac nominalizările pentru organele de conducere ale Uniunii;
m) face propuneri pentru alegerea prin vot secret a preşedintelui Uniunii, a
membrilor titulari şi a celor supleanţi ai Consiliului naţional de conducere al
Uniunii, precum şi pentru alegerea prin vot secret a membrilor Instanţei superioare
de disciplină şi a cenzorilor;
n) stabileşte nivelul diurnei pentru deplasările în interesul Uniunii şi modul de
decontare a cheltuielilor aferente;
o) poate convoca reprezentanţii filialelor Uniunii pentru analizarea activităţii
filialei în cazul în care se constată nerespectarea deciziilor Consiliului naţional de
conducere sau a circularelor emise de Secretariatul general al Uniunii.
Pentru unele activităţi nepermanente Consiliul naţional de conducere al
Uniunii poate angaja colaboratori externi.
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Pe lângă Consiliul naţional de conducere al Uniunii funcţionează Comisia
centrală de cenzori, formată din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60
din O.U.G. Comisia are în componenţă cel puţin 2 experţi contabili şi este condusă
de un preşedinte.
Deciziile disciplinare pronunţate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii
cu privire la membrii instanţelor de disciplină ale filialelor şi ai consiliilor de
conducere ale filialelor pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15
zile de la comunicare.
Litigiul dintre practicienii în insolvenţă cu privire la relaţiile profesionale,
precum cele care se nasc din contracte de colaborare sau de salarizare, cele dintre
asociaţi sau care privesc conlucrarea între diferitele forme de exerciţiu al profesiei,
poate fi soluţionat, la cererea părţii interesate, pe calea concilierii.
Conciliatorul va fi ales de preşedintele Consiliului naţional de conducere al
Uniunii dintre practicienii cu ţinută morală şi profesională deosebită.
Conciliatorul poate proceda la consultarea părţilor fie împreună, fie separat
pentru a constata punctele asupra cărora există divergenţă şi modalităţile în care
interesele părţilor pot fi conciliate.
La sfârşitul concilierii, conciliatorul va redacta un proces- verbal semnat şi de
părţi în care va consemna concilierea acestora.
În caz de eşec parţial sau total al concilierii, procesul- verbal va cuprinde
pretenţiile asupra cărora părţile au convenit sau, după caz, punctele asupra cărora
părţile au opinii diferite şi vor fi comunicate preşedintelui CNC.
Când litigiul dintre practicienii în insolvenţă nu a putut fi soluţionat prin
conciliere, partea interesată poate declanşa procedura arbitrajului.
Petentul va sesiza preşedintele Consiliului naţional de conducere al Uniunii
printr-o cerere în care va expune obiectul litigiului, situaţia de fapt şi temeiul de
drept.
Cererea de arbitrare va cuprinde numele sau denumirea pârâtului, obiectul
litigiului, situaţia de fapt, probele, temeiurile de drept şi numele arbitrului propus.
Cererea, precum şi înscrisurile care o însoţesc vor fi depuse în atâtea
exemplare câte părţi sunt şi unul pentru preşedintele Uniunii.
Primind cererea de arbitrare, preşedintele Uniunii o va comunica părţii
reclamate, care va fi invitată să îşi precizeze, în scris, punctul de vedere.
În cazul în care pârâtul este o formă asociativă de exercitare a profesiei,
comunicarea se face către reprezentantul acesteia.
Pârâtul, în termen de 15 zile de la primirea cererii, va depune întâmpinare în
care va arăta punctul său de vedere asupra faptelor expuse în cererea de arbitrare.
În acelaşi termen poate formula cerere reconvenţională care va îndeplini aceleaşi
condiţii de formă ca şi cererea de arbitrare.
În cazul în care părţile nu se înţeleg asupra persoanei arbitrului, preşedintele
Uniunii va desemna un membru al Uniunii care se bucură de o autoritate
profesională şi morală deosebită.
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Activitatea arbitrului poate fi remunerată potrivit regulilor stabilite de
preşedintele Uniunii.
Practicianul în insolvenţă desemnat ca arbitru poate refuza această însărcinare
fără o justificare întemeiată, preşedintele urmând a desemna o altă persoană.
Practicianul desemnat ca arbitru poate fi înlocuit pe motiv de conflict de
interese în condiţiile respectivului statut şi ale Regulamentului privind procedura
disciplinară de către preşedintele Consiliului naţional de conducere al UNPIR.
În procedura arbitrală, părţile pot fi asistate de un avocat sau un consilier
juridic, angajat al societăţii profesionale respective.
În toate cazurile arbitrajul va respecta principiul contradictorialităţii. În acest
sens o copie a tuturor actelor depuse de una dintre părţi va fi comunicată celeilalte
părţi.
Şedinţele de arbitraj nu sunt publice.
Dacă părţile nu convin altfel, litigiul se va soluţiona exclusiv în drept. În toate
cazurile se vor avea în vedere uzanţele profesionale şi regulile deontologice.
Fiecărei părţi i se va comunica o copie a hotărârii arbitrale.
Executarea hotărârii arbitrale se realizează în condiţiile art. 614 şi 615 din
Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările
ulterioare.
În situaţia în care preşedintele Uniunii este implicat într-un litigiu arbitral de
natura celui prevăzut la articolele de mai sus, atribuţiile prevăzute la art. 39, 40 şi
41 din respectivul statut vor fi exercitate de prim-vicepreşedintele CNC.
Secţiunea a 5-a („Instanţa superioară de disciplină a Uniunii”)
Instanţa superioară de disciplină a Uniunii funcţionează pe lângă Consiliul
naţional de conducere al Uniunii şi este compusă din 9 membri titulari (un
preşedinte şi 8 membri) şi 3 membri supleanţi, aleşi de Congresul Uniunii, prin vot
secret, pentru un mandat de 4 ani dintre practicienii în insolvenţă aflaţi în evidenţa
Uniunii care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. Mandatul
poate fi reînnoit.
În afara atribuţiilor prevăzute de art. 661 din O.U.G., instanţa superioară de
disciplină a Uniunii are următoarele atribuţii:
a) analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. şi de statut şi asigură
respectarea de către membrii Uniunii a principiilor fundamentale de etică profesională, conform Codului de etică profesională şi disciplină al Uniunii;
b) elaborează şi supune aprobării Consiliului naţional de conducere al Uniunii
norme privind procedura disciplinară, cu precizarea competenţelor instanţelor de
disciplină locale;
c) asigură instruirea periodică a instanţelor de disciplină locale şi controlul
activităţii acestora;
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d) urmăreşte respectarea regulilor deontologice privind concurenţa neloială şi
acţionează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite
sau prin autosesizare;
e) soluţionează, în complet de 3 membri, cererile de suspendare formulate
împotriva hotărârilor definitive şi executorii pronunţate de instanţele locale de
disciplină;
f) urmăreşte respectarea regulilor deontologice privind concurenţa neloială şi
acţionează prin măsuri disciplinare aplicate în baza analizării sesizărilor primite
sau a unor anchete efectuate prin autosesizare;
g) dispune strămutarea plângerilor disciplinare, în condiţiile stabilite de
Regulamentul privind procedura disciplinară şi aplicarea sancţiunilor, sau orice
alte măsuri necesare înfăptuirii justiţiei disciplinare.
Sesizările privind abaterile comise de membri ai Instanţei superioare de
disciplină a Uniunii se analizează de către Consiliul naţional de conducere al
Uniunii, propunerile de sancţionare disciplinară urmând a fi supuse hotărârii
Congresului Uniunii.
În intervalul cuprins între data formulării propunerilor de sancţionare a unor
membri ai Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, ai Instanţei
superioare de disciplină a Uniunii şi data întrunirii primului Congres al Uniunii,
persoanele în cauză sunt suspendate din funcţie, locul lor fiind ocupat de unul
dintre membrii supleanţi ai respectivului organ.
Deciziile disciplinare pronunţate de instanţa superioară de disciplină împotriva hotărârilor instanţelor locale de disciplină pot fi atacate în contencios
administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 15 zile de la comunicare.
Deciziile disciplinare pronunţate de instanţa superioară de disciplină în primă
instanţă în plângerile formulate împotriva membrilor titulari ai consiliilor de
conducere şi ai instanţelor locale de disciplină pot fi atacate la Consiliul naţional de
conducere al UNPIR, în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârile Instanţei
superioare de disciplină sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin hotărâre a Consiliului naţional de conducere al UNPIR.
Deciziile disciplinare pronunţate de Instanţa superioară de disciplină prin care
sunt respinse plângerile formulate împotriva membrilor Consiliului naţional de
conducere al UNPIR, precum şi deciziile disciplinare pronunţate de Consiliul
naţional de conducere prin care sunt respinse plângerile formulate împotriva
membrilor instanţei superioare de disciplină pot fi contestate în termen de 15 zile
de la comunicare şi se judecă de Curtea de Apel Bucureşti, conform procedurii
contenciosului administrativ.
Contestaţiile împotriva sancţiunilor hotărâte de Congresul UNPIR cu privire la
membrii Instanţei superioare de disciplină, precum şi a membrilor Consiliului
naţional de conducere pot fi formulate în termen de 15 zile de la data comunicării
hotărârii şi se judecă de către Curtea de Apel Bucureşti, conform procedurii
contenciosului administrativ.
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Secţiunea a 6-a („Secretariatul general al Uniunii”)
Secretariatul general al Uniunii are în principal următoarele atribuţii:
a) coordonează activitatea curentă a Uniunii prin compartimentele:
– Secretariat-evidenţă-comunicare;
– Financiar-contabilitate, resurse umane;
– Juridic-contencios;
– Relaţii cu membrii;
– Registrul formelor de organizare, Tabloul UNPIR;
b) poate constitui, în condiţiile asigurării resurselor financiare necesare, compartimente distincte pentru activităţile profesionale, de organizare şi control, relaţii
externe etc., subordonate vicepreşedinţilor de resort;
c) asigură păstrarea documentelor Uniunii şi arhivarea acestora;
d) efectuează operaţiunile tehnice de evidenţă a membrilor în vederea
întocmirii şi actualizării Tabloului UNPIR, precum şi a Registrului formelor de
organizare;
e) asigură editarea legitimaţiilor şi a atestatelor de membru;
f) eliberează certificatele de înregistrare şi, la cerere, certificate constatatoare şi
alte documente oficiale opozabile terţilor, pe baza documentelor înscrise în
Registrul formelor de organizare;
g) urmăreşte încasarea de către filiale a taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor
membrilor şi emite anual legitimaţia sau atestatul de membru al Uniunii, eliberat
de filiale după încasarea cotizaţiilor;
h) centralizează datele statistice referitoare la activitatea membrilor Uniunii;
i) primeşte de la filialele Uniunii cererile şi documentele de înscriere ale candidaţilor la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă, precum şi
ale celor care solicită înscrierea fără examen;
j) participă la şedinţele Consiliului naţional de conducere al Uniunii şi asigură
redactarea documentelor acestuia;
k) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Consiliul naţional de conducere
al Uniunii şi de preşedintele acesteia;
l) asigură publicarea anunţurilor în presă;
m) angajează, cu acordul preşedintelui Uniunii, colaboratori externi pentru
unele activităţi nepermanente.
Secretariatul general al Uniunii este condus de un secretar general. Statele de
funcţii şi de salarii ale personalului din cadrul Secretariatului general se stabilesc
de preşedintele Uniunii.
Secţiunea a 7-a („Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în
Insolvenţă”)
Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă (denumit în
continuare I.N.P.P.I.) este persoană juridică de drept privat, nonprofit, aflată sub
autoritatea Adunării reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR, care nu face parte din
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sistemul naţional de învăţământ şi nu este supus procedurilor de autorizare şi
acreditare.
I.N.P.P.I. are personalitate juridică şi buget propriu, care se aprobă anual de
către Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR.
Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR adoptă şi modifică statutul
I.N.P.P.I., prin care se stabilesc organizarea şi funcţionarea acestuia.
Conducerea I.N.P.P.I. este asigurată de Consiliul de conducere al I.N.P.P.I,
denumit în continuare Consiliul Institutului.
Consiliul Institutului este format din 5 membri, desemnaţi pentru o perioadă
de 4 ani de către Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR, conform
statutului I.N.P.P.I.
Preşedintele Consiliului Institutului este ales de Adunarea reprezentanţilor
permanenţi prin vot deschis cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.
Preşedintele I.N.P.P.I. este şi preşedintele Consiliului de conducere.
Conducerea executivă a I.N.P.P.I. este asigurată de un director executiv numit
de Adunarea reprezentanţilor permanenţi ai UNPIR.
Veniturile I.N.P.P.I. provin din:
a) resurse provenite de la bugetul UNPIR;
b) donaţii, sponsorizări sau legate;
c) venituri realizate din activităţi didactice;
d) alte venituri prevăzute de statutul I.N.P.P.I.
În temeiul legii, al prezentului statut şi al statutului său de organizare şi
funcţionare, I.N.P.P.I are următoarele atribuţii:
a) organizează formarea profesională iniţială şi perfecţionarea profesională a
practicienilor în insolvenţă;
b) elaborează programele de studiu ale practicienilor în insolvenţă stagiari;
c) organizează examenul de definitivat, în conformitate cu regulamentul de
organizare şi desfăşurare aprobat de Consiliul naţional de conducere.
În afară de atribuţiile prevăzute la art. 552 din O.U.G., I.N.P.P.I. are următoarele atribuţii:
a) organizează pregătirea şi formarea profesională continuă a practicienilor în
insolvenţă definitivi;
b) orice alte activităţi compatibile cu scopul, obiectivele şi statutul I.N.P.P.I.
I.N.P.P.I. organizează examenul pentru dobândirea calităţii de practician în
insolvenţă definitiv, la nivel naţional, de regulă în două sesiuni anuale, în conformitate cu regulamentul de organizare şi desfăşurare, data acestuia fiind adusă la
cunoştinţa candidaţilor cu cel puţin 60 de zile înainte.
Practicianul în insolvenţă stagiar care la data promovării examenului pentru
dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se afla în situaţia de
incompatibilitate prevăzută de art. 26 alin. (1) lit. a) din O.U.G. va trebui să facă
dovada încetării situaţiei de incompatibilitate în timpul stagiului complet de
pregătire profesională cu durata de 2 ani.
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La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvenţă
stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională şi care au urmat
numărul minim de puncte de pregătire profesională stabilite în conformitate cu
dispoziţiile statutului I.N.P.P.I.
Pierd dreptul de a susţine examenul de definitivat practicienii în insolvenţă
stagiari care nu îl susţin şi nu îl promovează în cel mult 5 ani de la dobândirea
calităţii de practician în insolvenţă stagiar, cu excepţia celor care în această
perioadă au fost incompatibili.
Nota minimă de promovare a examenului este 7.
Candidaţii la examenul de definitivat vor plăti o taxă de înscriere aprobată de
Congresul Uniunii.
Cap. IV („Organizarea şi conducerea filialelor”)
Secţiunea 1 („Constituire”)
Potrivit capitolului al IV-lea, Filialele judeţene şi a municipiului Bucureşti se
constituie cu avizul Consiliului naţional de conducere al Uniunii, cu un număr
minim de 12 membri persoane fizice compatibile. La data îndeplinirii numărului
minim de membri este obligatorie constituirea filialei Uniunii.
În cazul constituirii filialelor conform alin. (1), Consiliul naţional de conducere
va asigura un ajutor financiar destinat achiziţionării dotărilor necesare funcţionării.
În cazul scăderii numărului minim de membri ai filialei prevăzut la alin. (1),
filiala se desfiinţează prin hotărâre a membrilor rămaşi, urmând ca aceştia să fie
rearondaţi în baza deciziei Consiliului naţional de conducere la o altă filială.
Secţiunea a 2-a („Adunarea generală”)
Organele de conducere ale filialei sunt: adunarea generală şi consiliul de
conducere.
Adunarea generală a filialei este formată din membrii acesteia, practicieni în
insolvenţă, care îşi au domiciliul sau sediul social, după caz, în raza de competenţă
a filialei.
Adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an sau ori de câte ori se
consideră necesar.
Adunarea generală a filialei se convoacă de:
a) consiliul de conducere al filialei;
b) 25% din numărul membrilor compatibili ai filialei.
Filialele vor convoca adunările generale cu minimum 15 zile înainte de data
programată, publicând anunţul în presa locală, şi vor informa Secretariatul general
al Uniunii. Consiliul de conducere al filialei va putea anunţa şi direct membrii
filialei judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
Cu cel târziu 7 zile înaintea datei şedinţei adunării generale a filialei,
materialele-suport aferente adunării generale a filialei se comunică membrilor
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filialei sau se va indica prin convocator modalitatea în care materialele pot fi
descărcate electronic.
Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor compatibili ai acesteia, prezenţi fizic sau mandataţi, un membru compatibil
putând să fie mandatat de maximum 3 membri compatibili ai filialei, iar hotărârile
sunt valabil adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi fizic sau reprezentaţi prin mandat.
Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul necesar de membri,
adunarea generală se va desfăşura la data şi ora stabilite prin anunţul pentru a
doua convocare, hotărârile urmând a fi luate de majoritatea simplă a membrilor
prezenţi.
Adunarea generală a filialei, în conformitate cu dispoziţiile art. 63 lit. d) din
O.U.G., desemnează delegaţii la Congresul UNPIR din rândul practicienilor în
insolvenţă compatibili.
Secţiunea a 3-a („Consiliul de conducere al filialei”)
Consiliul de conducere al filialei este format din 3 membri titulari pentru
filialele ce au sub 100 de membri şi poate creşte până la 5 în cazul filialelor cu peste
100 de membri, dintre care un preşedinte, precum şi 3 membri supleanţi, aleşi de
adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani. Pentru preşedintele şi membrii
consiliului de conducere al filialei se aplică prevederile art. 59 alin. (1) şi (2) din
O.U.G.
Alegerea preşedintelui şi a membrilor consiliului de conducere al filialei se
face prin vot secret, din rândul membrilor compatibili, calitatea de membru titular
şi, respectiv, de membru supleant fiind dobândită pe baza numărului de voturi
obţinute. În cazul numărului egal de voturi, departajarea se va face pe criteriul
vechimii în Uniune (data înscrierii în Tabloul UNPIR) sau prin consens.
În cazul în care un membru titular nu îşi mai poate îndeplini atribuţiile
înlăuntrul mandatului de 4 ani din motive de sănătate sau este demisionar,
sancţionat ori incompatibil, va elibera locul din cadrul consiliului de conducere al
filialei, loc ce va fi ocupat de un membru supleant, desemnat prin vot secret de
consiliu. În cazul în care membrul titular este preşedintele consiliului de conducere
al filialei, funcţia acestuia va fi ocupată de membrul consiliului care a obţinut cel
mai mare număr de voturi la precedentele alegeri.
În cazul în care, din diverse motive, se constată imposibilitatea constituirii
numărului minim de membri titulari ai consiliului de conducere sau ai instanţei de
disciplină, membrii rămaşi vor convoca adunarea generală în vederea completării
organelor de conducere sus-menţionate.
Consiliul de conducere al filialei se va întruni la solicitarea preşedintelui sau la
cererea a cel puţin 2 membri, obligatoriu trimestrial şi ori de câte ori se consideră
necesar. Deciziile consiliului în exercitarea atribuţiilor statutare se iau cu majo-
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ritatea celor prezenţi. În caz de paritate decide preşedintele consiliului. Convocarea
va fi transmisă prin secretariatul filialei şi va fi însoţită de ordinea de zi şi o scurtă
informare privitoare la discuţiile ce se vor purta. Convocatorul va fi transmis cu
minimum 5 zile înainte de şedinţă sau, cu acordul tuturor membrilor consiliului,
acesta se va transmite şi într-un termen mai scurt. Oricare dintre membrii
consiliului va putea completa ordinea de zi în termen de cel mult 24 de ore de la
transmitere. Cu ocazia şedinţei secretariatul filialei va asigura întocmirea unui
proces-verbal de şedinţă în care se vor consemna deciziile. Punerea în aplicare a
deciziilor se va face de către preşedinte sau un membru desemnat al consiliului,
personal sau prin personalul salarizat al filialei. Răspunde de respectarea acestor
formalităţi preşedintele consiliului.
Consiliul de conducere al filialei are următoarele atribuţii:
a) supune spre avizare Consiliului naţional de conducere al Uniunii actul de
înfiinţare a filialei şi orice modificări ale acestuia;
b) asigură desfăşurarea activităţii filialei;
c) transmite Consiliului naţional de conducere al Uniunii orice modificare în
legătură cu membrii săi, în vederea actualizării Tabloului UNPIR;
d) convoacă şi organizează adunarea generală a filialei;
e) propune adunării generale candidaţii pentru instanţa de disciplină şi
comisia de cenzori;
f) analizează şi avizează documentaţia de înscriere la examenul de dobândire a
calităţii de practician în insolvenţă, precum şi a solicitanţilor pentru acces fără
examen şi cu scutire de stagiu;
g) comunică Secretariatului general al Uniunii, la cererea acestuia, numirile ca
administrator judiciar sau lichidator ale membrilor filialei;
h) angajează personalul executiv al secretariatului filialei;
i) comunică Secretariatului general, până la 1 martie a fiecărui an, evoluţia
numărului de dosare de insolvenţă pentru anul anterior, precum şi domeniile de
activitate ale societăţilor aflate în insolvenţă;
j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului
general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaţilor desemnat/desemnaţi
de adunare pentru o funcţie de conducere centrală sau locală, precum şi în celelalte
instanţe sau comisii lucrative, cum ar fi instanţele de disciplină şi comisiile de
cenzori, relevând: calităţile morale şi profesionale, realizările din activitatea de
practician în insolvenţă, implicarea în acţiunile întreprinse de consiliul de conducere
al filialei, precum şi în cele de pregătire profesională etc. Înaintează, cu 7 zile înainte
de data adunării generale, membrilor filialei o caracterizare/scrisoare de intenţie
însoţită de CV a candidatului/candidaţilor care s-au înscris pentru o funcţie de
conducere locală, respectiv pentru o funcţie în instanţele de disciplină şi comisiile de
cenzori, relevând: calităţile morale şi profesionale, realizările din activitatea de
practician în insolvenţă, implicarea în acţiunile întreprinse de consiliul de conducere
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al filialei, precum şi în cele de pregătire profesională etc. Această prevedere se aplică
şi în privinţa candidaţilor care sunt propuşi de către consiliul de conducere în
condiţiile lit. e);
k) aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea
plăţilor din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2%
şi/sau nu au pus la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei
de 2%. Sistarea operează până la data virării sumelor de către practician sau până
la data desfiinţării deciziei consiliului de conducere.
Secţiunea a 4-a („Instanţele locale de disciplină”)
În localităţile în care îşi desfăşoară activitatea curţile de apel funcţionează
instanţele locale de disciplină ale UNPIR.
Instanţele locale de disciplină analizează şi soluţionează plângerile formulate
împotriva practicienilor în insolvenţă membri ai filialelor care îşi desfăşoară
activitatea în raza tribunalelor aparţinând curţilor de apel respective.
Instanţele locale de disciplină sunt compuse din 7 membri titulari (un
preşedinte şi 6 membri) aleşi de adunările generale ale filialelor, prin vot secret,
pentru o perioadă de 4 ani, dintre membrii practicieni în insolvenţă definitivi şi
compatibili, care se bucură de o autoritate profesională şi morală deosebite.
Mandatul poate fi reînnoit.
Alegerea persoanelor pentru funcţia de membru al instanţei locale de disciplină de către filialele UNPIR se face din rândul membrilor practicieni în insolvenţă compatibili care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebite pe
baza ponderii numărului de membri afiliaţi fiecărei filiale raportat la numărul total
al practicienilor arondaţi instanţei locale de disciplină.
La calculul numărului de membri aleşi se va lua în considerare rotunjirea
procentului în plus pentru intervalul 1,5-1,9 şi în minus pentru intervalul 1,1-1,4. În
cazul în care după acest calcul rezultă un număr mai mare de 7 membri ai instanţei
se va lua în considerare şi a doua zecimală a cifrei calculate conform alin. (1).
Derogare în Statut din 29/09/2007 la 07/11/2017.
Aplicarea formulei de calcul privind desemnarea membrilor instanţelor locale
de disciplină revine în sarcina Secretariatului general al UNPIR.
Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conducerea unei filiale UNPIR poate
decide cedarea unei funcţii de membru titular în instanţa locală de disciplină către
un alt judeţ/o altă filială arondate aceleiaşi instanţe locale de disciplină.
Instanţele locale de disciplină au următoarele atribuţii:
a) analizează abaterile disciplinare prevăzute de O.U.G. şi de statut, potrivit
competenţelor date de respectivul statut;
b) asigură aplicarea măsurilor prevăzute la art. 46 alin. (2) lit. a) şi d);
c) soluţionează în primă instanţă şi în complet de 3 membri abaterile disciplinare săvârşite de membrii arondaţi şi aplică sancţiunile prevăzute la art. 74
alin. (1) din O.U.G., potrivit limitelor stabilite în respectivul statut;
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Derogare în Statut din 29/09/2007 la 07/11/2017.
d) comunică Secretariatului general al Uniunii sancţiunile aplicate potrivit
art. 74 alin. (1) din O.U.G. şi respectivului statut.
Hotărârile instanţei locale de disciplină sunt definitive şi executorii. Executarea
poate fi suspendată, la cerere, prin decizie a instanţei superioare de disciplină.
Contestaţiile împotriva hotărârilor instanţei locale de disciplină se depun la
instanţa locală de disciplină care a pronunţat hotărârea disciplinară, în termen de
15 zile de la comunicarea hotărârii, sub sancţiunea decăderii, şi se soluţionează de
instanţa superioară de disciplină.
Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) membrii titulari ai consiliului de
conducere al filialei, precum şi membrii titulari ai instanţei locale de disciplină, ale
căror abateri disciplinare se judecă în primă instanţă de instanţa superioară de
disciplină, în complet de 3 membri.
Cap. V („Accesul în profesia de practician în insolvenţă”)
Secţiunea 1 („Accesul în profesie în baza unui examen”)
În capitolul al V-lea se prevede că primirea în profesie se face pe baza unui
examen organizat de Uniune, cu excepţia persoanelor care pot solicita înscrierea în
profesie beneficiind de scutirea de examen şi de perioadă de stagiu, în condiţiile
art. 30 alin. (2) din O.U.G.
Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se
organizează în mod unitar, la nivel naţional, de către Consiliul naţional de
conducere al Uniunii.
Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar se va
desfăşura, de regulă, anual, dacă Consiliul naţional de conducere al Uniunii nu
decide altfel.
Secretariatul general al Uniunii va anunţa cu cel puţin 60 de zile înainte într-un
cotidian naţional, precum şi pe site-ul Uniunii data începerii sesiunii de examen şi
data-limită pentru depunerea documentaţiei de înscriere conţinând cererea de
înscriere şi documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 23
din O.U.G.
Documentaţia de înscriere se va depune la consiliul de conducere al filialei,
care va asigura analizarea îndeplinirii condiţiilor şi transmiterea acesteia la
Secretariatul general al Uniunii.
Documentaţia de înscriere va fi verificată prin grija Secretariatului general al
Uniunii, care va afişa la sediul central şi va transmite filialelor, cu cel puţin 7 zile
înaintea datei examenului, lista cuprinzând candidaţii care îndeplinesc condiţiile
pentru susţinerea examenului.
Consiliul naţional de conducere al Uniunii va desemna comisiile de analizare a
contestaţiilor şi de supraveghere a desfăşurării examenului. Preşedintele comisiei
de supraveghere a examenului este, de regulă, vicepreşedintele Consiliului
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naţional de conducere al Uniunii, responsabil cu organizarea. Preşedintele comisiei
de analizare a contestaţiilor este, de regulă, prim-vicepreşedintele Consiliului
naţional de conducere al Uniunii.
Documentaţia de înscriere la examenul pentru dobândirea calităţii de
practician în insolvenţă stagiar va conţine:
a) cererea de înscriere;
b) curriculum vitae şi copie de pe cartea/buletinul de identitate;
c) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept sau ştiinţe economice;
d) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere
că nu se află în niciuna din situaţiile de nedemnitate;
e) dovada experienţei de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii
superioare de lungă durată;
f) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul).
Dovada se face, de regulă, cu copia carnetului de muncă, adeverinţa pentru cei
care au activat în instituţii care nu au întocmit carnete de muncă, convenţie civilă
înregistrată la camera de muncă ori adeverinţă eliberată de baroul de avocaţi, copii
ale unor diplome sau atestate [diploma de masterat şi/sau de doctorat, atestat de
expert contabil sau contabil autorizat, auditor, evaluator autorizat, membru al
Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România (UNEAR) etc.].
Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice
şi juridice va avea obligatoriu forma agreată de Uniune.
Se consideră activitate practică economică sau juridică, după caz, perioada de 3
ani care conform anumitor prevederi legale este considerată vechime în profesie,
cu depunerea dovezilor corespunzătoare.
Calculul experienţei practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în
considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore/zi sau suma normelor
parţiale care însumate să reprezinte normă întreagă. Calculul experienţei practice
se va face şi în conformitate cu dispoziţiile art. 69 alin. (6) – (15).
Examenul pentru dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar constă
într-o probă scrisă, sub forma unui test-grilă.
Regulile de desfăşurare a examenului sunt prezentate în anexa nr. 1.
Candidaţii vor plăti o taxă de înscriere la examen. În cazul în care candidatul
îşi retrage cererea de înscriere cu cel puţin 7 zile lucrătoare înainte de data
desfăşurării examenului, acesta va beneficia de restituirea taxei de înscriere.
Candidaţii care solicită retragerea cererii de înscriere după împlinirea acestui
termen, precum şi cei care nu se prezintă la examen la data şi ora începerii
desfăşurării acestuia pierd dreptul de restituire a taxei de înscriere.
Membrii comisiei de pregătire a subiectelor, ai comisiei de analizare a contestaţiilor şi ai celei de supraveghere a desfăşurării examenului pot fi remuneraţi
pentru activitatea depusă, potrivit criteriilor stabilite de Consiliul naţional de
conducere al Uniunii.
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Persoanele care au promovat examenul pentru dobândirea calităţii de
practician în insolvenţă vor solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 6 luni
de la data promovării examenului.
Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) pierd
dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.
Persoanele fizice române care au dobândit calitatea de practician în insolvenţă
definitiv pot opta pentru oricare dintre formele de exercitare a profesiei precizate
la art. 8 din respectivul statut.
Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat
timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore pe zi,
precum şi persoanele care au fost deputaţi sau senatori, în comisiile de specialitate
juridică sau economică, fără ca acestea să depăşească jumătate din durata celor
10 ani.
Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de
admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore pe zi,
pe o funcţie economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvenţă, într-o
SPRL sau într-o IPURL cel puţin 3 ani.
Calculul activităţii practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în
considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore pe zi sau suma normelor
parţiale care însumate să reprezinte normă întreagă.
Documentaţia ce trebuie depusă de persoanele prevăzute la alin. (2) şi (3) va
conţine:
a) cererea de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă definitiv;
b) dovada experienţei de cel puţin 10 ani, pentru persoanele prevăzute la
art. 33 alin. (1) din O.U.G., ori 3 ani, pentru persoanele prevăzute la art. 33 alin. (11)
din O.U.G., de la data obţinerii diplomei de învăţământ superior de lungă durată;
c) dovada achitării taxei de verificare a cererii şi a documentelor doveditoare în
valoare de 1.500 lei.
Activitatea practică economică se calculează după data obţinerii diplomei de
licenţă, începând cu prima zi a angajării pe o funcţie economică, exclusiv pentru
persoanele care deţin o diplomă de studii de învăţământ superior în ştiinţe
economice.
Activitatea practică juridică se calculează după data obţinerii diplomei de
licenţă, începând cu prima zi a angajării pe o funcţie juridică, exclusiv pentru
persoanele care deţin o diplomă de studii de învăţământ superior în ştiinţe juridice.
Se consideră activitate practică economică exercitarea profesiei de expert
contabil, evaluator, auditor financiar, consultant fiscal, care lucrează în interiorul
profesiei.
Se consideră activitate practică economică, în condiţiile legii, şi exercitarea
funcţiilor de economist, administrator de societate, director general, director, şef
secţie producţie, şef serviciu sau şef birou cu activitate economică (cost, planificare,
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marketing, salarizare, comercial), precum şi activitatea desfăşurată de salariaţii
unor departamente economice.
Se consideră activitate practică juridică, în condiţiile legii, exercitarea profesiei
de avocat, judecător, procuror, notar, executor judecătoresc, precum şi consilier
juridic.
Dovada exercitării unei profesii economice sau juridice se face, de regulă, cu
copia carnetului de muncă, extras din Revisal, contract de muncă înregistrat la
inspectoratul teritorial de muncă ori adeverinţă eliberată de angajator pentru cei
care nu au deţinut sau nu deţin carnet de muncă. Adeverinţa pentru persoanele
care au desfăşurat activităţi practice economice şi juridice va avea obligatoriu
forma agreată de Uniune.
Dovada exercitării profesiei de avocat se face cu adeverinţă eliberată de baroul
de avocaţi.
În situaţia persoanelor care au activat sau activează în instituţii care nu au
întocmit carnete de muncă, dovada se face prin adeverinţă.
Adeverinţa pentru persoanele care au desfăşurat activităţi practice economice
sau juridice, cu excepţia persoanelor care au activat în instituţii cu regim special, va
avea obligatoriu forma agreată de Uniune.
Activitatea practică economică sau juridică se calculează de la momentul
angajării, începând cu prima zi şi până la data susţinerii examenului de primire în
profesie.
Secţiunea a 2-a („Accesul în profesie pe bază de cerere”)
Persoanele care doresc primirea în profesie cu scutire de examen şi de
perioadă de stagiu, în condiţiile art. 30 alin. (2) din O.U.G., vor depune la filiala la
care sunt arondaţi teritorial o cerere prin care solicită primirea în profesie.
Documentaţia de înscriere în Uniune cu scutire de examen şi de perioadă de
stagiu pentru persoanele care doresc dobândirea calităţii de practician în insolvenţă va conţine:
a) cererea de înscriere;
b) curriculum vitae;
c) copie de pe cartea/buletinul de identitate;
d) copie legalizată de pe diploma de licenţă în drept;
e) certificatul de cazier judiciar sau declaraţie notarială pe propria răspundere
că nu se află în niciuna dintre situaţiile de nedemnitate;
f) extras de pe carnetul de muncă sau adeverinţă din care să rezulte dovada
exercitării funcţiei de judecător-sindic de cel puţin 5 ani sau 10 ani pentru
judecător, notar ori avocat;
g) certificat de căsătorie/hotărâre de divorţ (unde este cazul).
Înscrierea în Tabloul UNPIR în una dintre secţiunile membrilor compatibili
este condiţionată de prezentarea dovezii eliberării din funcţia de magistrat sau
notar în termen de cel mult 1 an de la eliberarea din funcţie.
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Cererile persoanelor care solicită dobândirea calităţii de practician în insolvenţă cu scutire de examen şi stagiu vor fi analizate de Consiliul naţional de
conducere.
Consiliul naţional de conducere are următoarele atribuţii:
a) verifică cererea şi documentele doveditoare;
b) face toate investigaţiile necesare privind moralitatea şi demnitatea solicitantului, în temeiul art. 25 din O.U.G.;
c) poate verifica cunoştinţele solicitantului cu privire la organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă;
d) emite decizia de admitere în profesie, refuzul de autorizare sau, după caz,
necesitatea completării dovezilor impuse de lege.
Înscrierea în Tabloul UNPIR se face prin decizie a Consiliului naţional de
conducere al Uniunii. Decizia de înscriere în Tabloul UNPIR se transmite la filială,
care are obligaţia de a o comunica persoanei care a solicitat primirea în profesie.
Înscrierea în Tabloul UNPIR devine efectivă şi este efectuată de Secretariatul
general numai după:
a) completarea şi depunerea la filială a cererii de înscriere, precum şi a
cererii-opţiune;
b) depunerea jurământului scris în forma prevăzută la art. 30 alin. (4) din
O.U.G.;
c) depunerea deciziei de înfiinţare a cabinetului individual sau a unui act
doveditor prin care solicitantul devine asociat, angajat ori colaborator al unei
societăţi profesionale (contract de societate, contract de muncă, contract de prestări
servicii etc.);
d) achitarea taxei de înscriere în Tabloul UNPIR şi a cotizaţiei pe anul în curs
în termen de 3 luni de la data comunicării deciziei de admitere;
e) încheierea poliţei de asigurare profesională la plafonul minim prevăzut în
statut în cazul persoanelor compatibile.
Persoanele care au calitatea de avocat, judecător, judecător-sindic sau notar şi
care solicită primirea în profesie cu scutire de examen şi de perioadă de stagiu vor
solicita înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de 3 luni de la primirea deciziei de
admitere în profesie.
Persoanele care nu solicită înscrierea în termenul prevăzut la alin. (1) pierd
dreptul de a mai solicita înscrierea în Tabloul UNPIR.
Secţiunea a 3-a („Accesul în profesie pentru persoanele fizice străine”)
Persoanele fizice străine pot dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând
activa astfel ca practician în insolvenţă, dacă în statul în care îşi au domiciliul ele au
această specialitate, certificată de organismele profesionale recunoscute sau de
autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii
bilaterale, conform prevederilor art. 24 din O.U.G.
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Pentru practicienii în insolvenţă din statele membre ale Uniunii Europene nu
este necesară existenţa unor convenţii bilaterale.
Documentaţia de evaluare pentru dobândirea calităţii de membru al Uniunii
va conţine:
a) cererea de evaluare;
b) curriculum vitae şi copie a paşaportului;
c) certificatul (atestatul) profesional, în copie legalizată şi traducere autorizată,
în termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) dovada studiilor superioare de cel puţin 3 ani;
e) certificat de onorabilitate;
f) declaraţia de compatibilitate;
g) solicitarea unui stagiu de adaptare de un an;
h) declaraţie privind exercitarea temporară sau ocazională a activităţii de
practician în insolvenţă.
Exercitarea temporară a activităţii constă în desfăşurarea activităţii pe o
perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională
reprezintă desfăşurarea activităţii de practician în insolvenţă pentru un singur
debitor de la deschiderea procedurii şi până la închiderea acesteia.
Etapele necesare dobândirii calităţii de membru al Uniunii şi documentele
aferente sunt cele cuprinse în metodologia prezentată în anexa nr. 3.
Convenţiile bilaterale încheiate de Uniune cu organismele similare din statele
din care provin practicienii în insolvenţă, altele decât statele membre ale Uniunii
Europene, vor conţine în principal elemente din metodologia prezentată în anexa
nr. 3, precum şi condiţii privind soluţionarea unor litigii în legătură cu activitatea
practicienilor în insolvenţă.
Calitatea de practician definitiv se obţine numai după efectuarea unei perioade
de stagiu de adaptare de un an. Stagiul de adaptare se va efectua sub supravegherea unui coordonator de stagiu.
Secţiunea a 4-a („Înregistrarea în Registrul formelor de organizare a
persoanelor juridice străine”)
Persoanele juridice străine care nu au sediul profesional în România pot
dobândi calitatea de membru al Uniunii, putând activa astfel ca practician în
insolvenţă, dacă în statul în care îşi au sediul profesional desfăşoară această
activitate şi au statutul de societate profesională, certificată de organismele
profesionale recunoscute sau de autorităţile publice care le autorizează şi în
condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale, conform prevederilor art. 24 alin. (1)
din O.U.G.
Pentru societăţile profesionale de insolvenţă din statele membre ale Uniunii
Europene nu este necesară existenţa unor convenţii bilaterale.

Actualitate legislativă

123

Documentaţia de evaluare pentru dobândirea calităţii de membru al Uniunii
va conţine:
a) cererea de evaluare, semnată de reprezentantul legal al societăţii;
b) copia paşaportului reprezentantului legal al societăţii (în cazul în care acesta
nu a dobândit anterior calitatea de membru al Uniunii, persoana fizică străină);
c) certificatul (atestatul) profesional emis de autoritatea competentă, în copie
legalizată şi traducere autorizată, în termen de 3 luni de la eliberarea lui;
d) contractul de societate al societăţii civile profesionale de insolvenţă;
e) declaraţie privind exercitarea temporară sau ocazională a activităţii de
practician în insolvenţă.
Exercitarea temporară a activităţii constă în desfăşurarea activităţii pe o
perioadă limitată de timp ce trebuie indicată de solicitant. Exercitarea ocazională
reprezintă desfăşurarea activităţii de practician în insolvenţă pentru un singur
debitor de la deschiderea procedurii şi până la închiderea acesteia.
Cererea de evaluare, cu documentele aferente, se supune aprobării Consiliului
naţional de conducere al Uniunii, care va hotărî cu privire la înscrierea societăţii în
Tabloul UNPIR.
Cap. VI („Pregătirea profesională”)
Capitolul al VI-lea stabileşte faptul că fiecare practician în insolvenţă definitiv
şi compatibil are obligaţia să urmeze în decursul unui an calendaristic cursurile de
formare profesională organizate sub patronajul I.N.P.P.I., sub sancţiunea
suspendării din profesie.
Structura cursurilor de formare profesională, precum şi numărul punctelor de
pregătire profesională se aprobă prin hotărârea Consiliului I.N.P.P.I.
Practicienii în insolvenţă incompatibili pot participa la programul de pregătire
profesională, acesta devenind însă obligatoriu de la data încetării situaţiei de
incompatibilitate.
Seminarele de pregătire profesională vor fi conduse de formatori (lectori)
selecţionaţi pe baza criteriilor stabilite de Consiliul I.N.P.P.I. Selecţia şi coordonarea activităţii formatorilor vor fi asigurate de Consiliul ştiinţific al I.N.P.P.I.
Cheltuielile aferente desfăşurării programului de pregătire profesională se
suportă, în principal, din taxele de participare. Consiliul Institutului poate aloca
unele fonduri în limita sumelor prevăzute anual în bugetul de venituri şi cheltuieli.
Cap. VII („Îndrumătorii de stagiu”)
Conform capitolului al VII-lea, persoanele fizice române care au dobândit
calitatea de practician în insolvenţă stagiar, ca urmare a promovării examenului
organizat de Uniune, au obligaţia efectuării stagiului de pregătire profesională cu
durata de 2 ani.
Persoanele fizice străine, practicieni în insolvenţă în ţara în care îşi au
domiciliul şi care doresc să activeze în România, pot opta pentru efectuarea unui
stagiu de adaptare cu durata de 2 ani.
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Stagiul de pregătire profesională, precum şi stagiul de adaptare se desfăşoară
sub îndrumarea unui coordonator de stagiu, practician în insolvenţă definitiv,
stagiarul având calitatea de salariat sau colaborator. Pe perioada stagiului
practicianul în insolvenţă stagiar va fi remunerat de forma de organizare cu care
are relaţii contractuale cu echivalentul a cel puţin un salariu minim lunar pe
economie stabilit pentru anul în curs. Contractul de stagiu se încheie cu forma de
organizare, stagiul desfăşurându-se sub îndrumarea unui coordonator de stagiu
nominalizat, practician în insolvenţă în cadrul formei de organizare.
Raporturile dintre stagiar şi practicianul îndrumător de stagiu vor fi
consemnate într-un document scris, reprezentând înţelegerea dintre părţi, care va
fi depus spre opozabilitate la Uniune împreună cu celelalte documente de
înscriere.
CNC al Uniunii va reactualiza anual lista cu îndrumătorii de stagiu pe baza
unor criterii de selecţie, care vor lua în considerare, în principal, următoarele:
a) să aibă vechime de cel puţin 5 ani de la data înscrierii în Tabloul UNPIR;
b) să nu fi suferit nicio sancţiune disciplinară de natura celor prevăzute la cap.
XIV;
c) venitul brut din activitatea de practician în insolvenţă.
În funcţie de volumul de activitate al îndrumătorului de stagiu, pe baza unei
grile întocmite în funcţie de veniturile realizate în anul anterior atestării, de către
cabinetul sau societatea profesională în care îşi exercită profesia, Consiliul naţional
de conducere al Uniunii va stabili numărul de stagiari. Veniturile realizate de
coordonatorul de stagiu nu se pot situa sub valoarea de 50.000 lei.
Lista îndrumătorilor de stagiu va fi actualizată anual, pe baza declaraţiei de
venit pentru veniturile din activitatea de practician în insolvenţă realizate în anul
anterior, şi se va publica pe site-ul Uniunii.
Cap. VIII („Registrul formelor de organizare. Conţinut, înscriere”)
Potrivit capitolului al VIII-lea, în Registrul formelor de organizare sunt
înregistrate societăţile civile profesionale cu personalitate juridică, filialele acestora
şi cabinetele individuale de insolvenţă, precum şi celelalte forme asociative de
organizare profesională, prevăzute şi constituite în conformitate cu dispoziţiile din
O.U.G.
Elementele supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare
computerizat pentru societăţile profesionale cu personalitate juridică şi filialele
acestora sunt cele prevăzute la art. 71 alin. (1) din O.U.G.
Elemente supuse înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat
pentru cabinetele individuale de insolvenţă sau cabinetele asociate sunt cele
prevăzute la art. 71 alin. (2) din O.U.G.
Se depun spre menţionare următoarele:
a) dovada vărsămintelor privind aportul social;
b) cereri de îndreptare de erori materiale privind modificarea elementelor
menţionate la alin. (2);
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c) oricare alt act prevăzut de O.U.G. sau de respectivul statut, depus ulterior
înregistrării în Registrul formelor de organizare;
d) informaţii financiare, prezentate anual, care trebuie să conţină veniturile
realizate din activitatea de insolvenţă;
e) menţiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei;
f) durata societăţii;
g) modul de transformare, reorganizare, dizolvare şi lichidare.
În vederea înregistrării unor modificări ale contractelor de societate sau deciziilor de înfiinţare ale cabinetelor individuale, în Registrul formelor de organizare
se depun spre menţionare următoarele documente:
a) cerere de înregistrare/operare în RFO;
b) hotărârile fiecărei forme de organizare, semnate de asociaţii/titularii de
cabinete;
c) act adiţional la contractul de societate sau la decizia de înfiinţare;
d) contractul formei de organizare/decizia de înfiinţare actualizate;
e) dovada achitării taxelor aferente.
Dovada înregistrării în Registrul formelor de organizare computerizat se face
prin emiterea unui certificat de înregistrare a societăţii, cabinetului individual sau a
cabinetelor asociate, al cărui format şi conţinut vor fi stabilite prin decizie a
Consiliului naţional de conducere al Uniunii.
Taxele de înregistrare pentru emiterea de certificate de înregistrare, certificate
constatatoare, pentru preschimbări, copii certificate şi alte operaţiuni efectuate de
departamentul specializat din cadrul Secretariatului general al Uniunii vor fi
stabilite anual prin hotărâre a Congresului Uniunii.
Este interzis ca în acelaşi sediu social să funcţioneze două sau mai multe forme
de organizare profesională de practicieni în insolvenţă. Prin sediu social se înţelege
unitatea locativă distinctă din punct de vedere funcţional, deţinută în baza unui
titlu locativ propriu. Filiala Uniunii unde este înscrisă forma de organizare profesională va desemna dintre membri un raportor care să verifice şi să ateste
întrunirea condiţiilor de desfăşurare a activităţii într-un spaţiu locativ distinct care
să asigure independenţa funcţională şi păstrarea confidenţialităţii cu privire la
activitatea desfăşurată.
Este interzisă înscrierea în Registrul formelor de organizare a unei societăţi cu
denumire identică sau asemănătoare cu a uneia deja înregistrate, atât în denumirea
întreagă, cât şi în cuvintele ce o compun, inclusiv cele care sugerează o prescurtare
sau iniţiale, cu excepţia sintagmelor utilizate în profesie (insolvenţă, insolvent,
judiciar, expert etc.). Filialele constituite de către o societate profesională, conform
prevederilor respectivului statut, vor fi înscrise în Registrul formelor de organizare
cu o denumire care va îngloba denumirea societăţii profesionale constitutive şi
cuvântul „filiala”, urmat de denumirea judeţului pe raza căruia se constituie
aceasta. Este interzisă acordarea unei denumiri identice sau asemănătoare a unei
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noi societăţi cu a uneia ce a fost radiată din Registrul formelor de organizare, mai
devreme de trecerea unei perioade de 5 ani de la scoaterea din evidenţele Uniunii a
denumirii societăţii radiate.
Cabinetele individuale se înregistrează cu numele titularului, urmat de sintagma „cabinet individual de insolvenţă”, iar cabinetele asociate se individualizează cu numele tuturor titularilor şi sintagma„cabinete asociate de insolvenţă”.
Denumirea societăţilor profesionale se individualizează printr-o denumire
specifică, care poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, sau o
denumire personalizată, urmată de acronimul SPRL sau IPURL. Denumirea formei
de exercitare a profesiei, individualizată potrivit alin. (1), poate fi păstrată şi după
decesul sau plecarea unuia dintre asociaţi, cu acordul acestuia sau, după caz, al
tuturor moştenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică.
Nu pot fi înregistrate sucursale, puncte de lucru sau alte dezmembrăminte fără
personalitate juridică ale societăţii.
Formatul Registrului formelor de organizare este prevăzut în anexa nr. 9.
Normele privind înregistrările în Registrul formelor de organizare sunt
stabilite de CNC.
Cap. IX („Transformarea formelor de organizare”)
A. Fuziunea şi divizarea formelor de organizare
Fuziunea prin absorbţie este operaţiunea prin care una sau mai multe forme de
organizare sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi care îşi transferă totalitatea
patrimoniului lor formei de organizare absorbante.
Fuziunea prin contopire este operaţiunea prin care mai multe forme de
organizare sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi care îşi transferă totalitatea
patrimoniului lor unei noi forme de organizare pe care o constituie.
Divizarea totală este operaţiunea prin care un SPRL, fără a intra în lichidare,
transferă totalitatea patrimoniului său, inclusiv portofoliul de dosare şi clienţi,
către două sau mai multe societăţi profesionale constituite sau alte forme de
organizare care iau astfel fiinţă.
Divizarea parţială este operaţiunea prin care un SPRL, fără a intra în lichidare,
transferă o parte din patrimoniul de afectaţiune profesională, astfel cum este
evidenţiat în evidenţele contabile ale societăţii, şi al unei părţi din portofoliul de
dosare şi clienţi, către o societate constituită sau către una sau mai multe forme de
organizare care iau astfel fiinţă.
Fuziunea şi divizarea totală atrag de drept radierea formelor de organizare
absorbite sau divizate total din Registrul formelor de organizare şi din Tabloul
Uniunii.
Fuziunea şi divizarea se pot face şi între forme diferite de organizare ale
profesiei, în măsura în care aceste operaţiuni nu contravin dispoziţiilor O.U.G. sau
ale respectivului statut.
Fuziunea sau divizarea se hotărăşte de fiecare formă de organizare în parte,
prin hotărâre a asociaţilor societăţilor/titularilor de cabinet.
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Hotărârea asupra fuziunii/divizării se ia cu votul asociaţilor reprezentând
majoritatea părţilor sociale, aceştia decizând prin aceeaşi hotărâre modul de
repartizare a patrimoniului, a portofoliului de dosare/clienţi şi de stingere a
pasivului. Asociaţii pot stabili prin contractul de societate o majoritate calificată
pentru decizia de fuziune/divizare.
Dacă, prin fuziune sau divizare, se înfiinţează o nouă societate, aceasta se
constituie în condiţiile prevăzute de O.U.G. şi de respectivul statut pentru forma
de organizare convenită.
În vederea înregistrării operaţiunilor de fuziune în Registrul formelor de
organizare se depun spre înregistrare, cel puţin, următoarele documente:
a) cerere de înregistrare/operare în RFO;
b) hotărârile fiecărei forme de organizare, semnate de asociaţii/titularii de
cabinete;
c) protocolul de fuziune semnat de asociaţi/titularii de cabinete ce urmează a
participa la fuziune. Protocolul de fuziune trebuie să conţină modul de repartizare
a patrimoniului, a portofoliului de dosare/clienţi şi de stingere a pasivului aşa cum
s-a stabilit prin hotărârea asociaţilor asupra fuziunii;
d) declaraţie de succesiune, însoţită de anexa cu portofoliul de dosare şi clienţi;
e) cerere privind radierea vechilor forme de organizare care au participat la
operaţiunea de fuziune;
f) contractul formei de organizare rezultat din operaţiunea de fuziune,
actualizat.
În vederea înregistrării operaţiunilor de divizare în Registrul formelor de
organizare se depun spre înregistrare, cel puţin, următoarele documente:
a) cerere de înregistrare/operare în RFO;
b) hotărârea privind divizarea, semnată de asociaţii formei de organizare;
c) proiectul de divizare semnat de asociaţii/titularii de cabinete ce urmează a fi
divizate. Acesta trebuie să conţină modul de repartizare a patrimoniului, a
portofoliului de dosare/clienţi şi de stingere a pasivului aşa cum s-a stabilit prin
hotărârea asociaţilor asupra divizării;
d) în cazul operaţiunii de divizare totală se va anexa şi cererea privind radierea
vechii forme de organizare din RFO;
e) contractele formelor de organizare rezultate din operaţiunea de divizare,
actualizate.
Documentele prevăzute la art. 91, în original, se vor depune spre avizare la
filiala UNPIR unde îşi va avea sediul forma sau formele de organizare beneficiare
ale operaţiunii de fuziune/divizare.
Documentaţia avizată de filiala UNPIR se va înainta Secretariatului general al
UNPIR.
Verificarea condiţiilor de formă privind operaţiunile de fuziune/divizare se
face prin Secretariatul general, răspunderea privind îndeplinirea condiţiilor de
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fond aferente operaţiunilor de fuziune/divizare aparţinând asociaţilor/titularilor
formelor de organizare.
Data transmiterii drepturilor şi obligaţiilor între formele de organizare
respective are loc atât între părţi, cât şi faţă de terţi, la data aprobării operaţiunii de
fuziune/divizare de către Consiliul naţional de conducere al UNPIR, dacă prin
lege nu se prevede altfel.
B. Dizolvarea formelor de organizare
Dizolvarea reprezintă totalitatea operaţiunilor care pregătesc încetarea existenţei unei forme de organizare, în vederea asigurării condiţiilor lichidării patrimoniului şi radierii societăţii din Registrul formelor de organizare.
Formele de exercitare a profesiei se dizolvă prin:
a) hotărârea asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale. Asociaţii pot
stabili prin contractul de societate o majoritate simplă sau calificată pentru decizia
de dizolvare;
b) radierea din profesie a tuturor asociaţilor sau, după caz, trecerea în oricare
din situaţiile de incompatibilitate a tuturor asociaţilor, dacă nu şi-au cesionat
părţile sociale în termen de 30 de zile de la data înscrierii în Registrul formelor de
organizare a profesiei a menţiunilor ce pot duce la dizolvarea formei de organizare, în condiţiile respectivului alineat;
c) decesul tuturor asociaţilor;
d) dobândirea tuturor părţilor sociale de către un singur asociat şi păstrarea lor
de către acesta o perioadă mai mare de 3 luni, fără ca acesta să efectueze operaţiuni
privind cooptarea unui alt asociat sau pentru transformarea formei de organizare
profesională;
e) la cererea simultană de retragere din societate formulată de toţi asociaţii;
f) trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii;
g) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii;
h) în baza procesului-verbal de conciliere sau a hotărârii de arbitraj pronunţate
în condiţiile prevăzute de respectivul statut, la cererea oricărui asociat, pentru
motive temeinice, precum neînţelegeri grave între asociaţi, care împiedică funcţionarea societăţii;
i) alte cauze prevăzute de lege sau de contractul de societate.
Dizolvarea societăţii are ca efect deschiderea procedurii lichidării. Dizolvarea
are loc fără lichidare, în cazul fuziunii ori divizării totale a societăţii sau în alte
cazuri prevăzute de lege.
În cazul lichidării prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) şi g), în situaţia în care
forma de organizare nu are obligaţii către creditori, iar asociaţii se înţeleg cu privire
la repartizarea activului formei de organizare între asociaţi, radierea formei de
organizare se va face fără numire de lichidator, pe baza declaraţiilor asociaţilor pe
propria răspundere. Dizolvarea conduce la radierea formei de organizare din
registrul formelor după depunerea documentelor necesare cu privire la stingerea
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datoriilor formei de organizare, sub forma declaraţiei în formă autentică pe propria
răspundere a asociaţiilor, în cazurile anume prevăzute de statut însoţită de
raportul de lichidare.
În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociaţii pe baza
declaraţiei pe propria răspundere însoţită de raportul de repartizare şi lichidare a
patrimoniului vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a
formei de organizare din registrul formelor şi din tabloul UNPIR.
Operaţiunea tehnică de radiere se aprobă de CNC, sub condiţia ca forma de
organizare să achite la zi contribuţiile datorate UNPIR, inclusiv pentru propriile
filiale (în cazul în care există).
În toate celelalte situaţii se va numi un lichidator care va depune un raport
final.
Societatea intră în lichidare din momentul dizolvării sale.
Societatea îşi păstrează personalitatea juridică pentru operaţiunile lichidării,
până la terminarea acesteia.
Desemnarea lichidatorului:
a) prin decizia de dizolvare asociaţii vor desemna un lichidator din rândul
membrilor UNPIR, stabilindu-i şi onorariul. Acordul prealabil, scris, al lichidatorului în privinţa acceptării numirii este obligatoriu;
b) în situaţiile în care nu este desemnat un lichidator de către asociaţi, acesta va
fi numit de către consiliul de conducere al filialei Uniunii de care aparţine
societatea dizolvată, dintre lichidatorii care au depus oferte pentru acest tip de
proceduri, fiind stabilit şi un onorariu;
c) actul de numire a lichidatorilor, menţionând puterile conferite acestora sau
sentinţa care îi ţine locul, precum şi orice act ulterior care ar aduce schimbări cu
privire la persoana lor sau la puterile conferite trebuie depuse, prin grija lichidatorilor, la Registrul formelor de organizare, pentru a fi înscrise de îndată;
d) numai după îndeplinirea formalităţilor de la lit. c) lichidatorii vor exercita
această funcţie.
Remunerarea lichidatorului şi cheltuielile de lichidare se acoperă din averea
societăţii dizolvate.
Din momentul dizolvării asociaţii sau practicienii coordonatori nu mai pot
întreprinde noi operaţiuni. În caz contrar, aceştia sunt personal şi solidar
răspunzători pentru acţiunile întreprinse.
Interdicţia prevăzută la alin. (3) se aplică de la data la care dizolvarea a fost
hotărâtă de asociaţi sau declarată prin sentinţă judecătorească.
Toate actele emanând de la societate trebuie să arate că aceasta este în
lichidare, prin menţiunea „în lichidare” trecută după denumirea societăţii.
Lichidatorii au următoarele atribuţii principale:
a) să reprezinte societatea în relaţiile cu terţii şi autorităţile, inclusiv instanţe de
judecată;
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b) să execute şi să termine operaţiunile referitoare la lichidare;
c) în vederea acoperirii pasivului societăţii să vândă, prin licitaţie publică,
imobilele şi orice avere mobiliară a formelor de organizare;
d) să încaseze creanţele societăţii;
e) să achite datoriile societăţii;
f) să repartizeze activul net către asociaţi conform deţinerilor acestora sau
prevederilor contractului de societate;
g) să coordoneze activitatea societăţii în ceea ce priveşte portofoliul de dosare
şi clienţi, fiind obligat ca în termen de maximum 45 de zile de la preluarea funcţiei
să convoace adunările creditorilor/asociaţilor sau membrilor debitorului în
vederea înlocuirii. În perioada dintre dizolvarea societăţii şi înlocuirea din dosarele
sau din gestionarea clienţilor aflaţi în portofoliu în aceste dosare/proiecte se vor
putea face doar acte de administrare/conservare;
h) să îndeplinească orice alte acte necesare lichidării şi radierii societăţii.
Lichidatorii împreună cu reprezentanţii formelor de organizare sunt datori ca,
în termen de maximum 30 de zile de la preluarea funcţiei, să facă un inventar şi o
evaluare (dacă este cazul) cu un expert evaluator, plătit din averea debitoarei, care
să constate situaţia exactă a activului, pasivului societăţii şi a portofoliului de
dosare/clienţi şi să le semneze.
Documentele societăţii, inclusiv cele referitoare la bunurile din patrimoniu, vor
fi puse la dispoziţia lichidatorului în termen de maximum 15 zile de la preluarea
funcţiei, de către asociaţii societăţii dizolvate sau de către cei care le deţin. Vor fi
puse de asemenea la dispoziţia lichidatorului, în termen de maximum 20 de zile de
la preluarea funcţiei, toate informaţiile şi documentele referitoare la portofoliul de
dosare/clienţi.
Asociaţii vor fi convocaţi pentru a fi informaţi cu privire la rezultatele obţinute
de lichidatori, repartizarea activului net şi pentru a constata terminarea lichidării.
Bunurile rămase în patrimoniul formei de organizare, în urma procedurilor de
lichidare, le revin asociaţilor, conform deciziei acestora, luată prin hotărârea de
dizolvare. În caz contrar se vor repartiza conform cotelor deţinute.
În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociaţii pe baza
declaraţiei pe propria răspundere însoţită de raportul privind situaţia financiară de
lichidare, respectiv lichidatorii pe baza raportului final de lichidare prin care se
prezintă situaţia patrimoniului, a creanţelor şi activelor rămase, vor depune la
Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din
Registrul formelor şi din Tabloul UNPIR.
Lipsa de cooperare a asociaţilor, coordonatorilor sau practicienilor care au avut
în administrare dosare sau clienţi din portofoliul societăţilor dizolvate cu
lichidatorul, în special cu privire la obligaţiile de la alineatele (2) şi (3) de mai sus,
reprezintă abatere disciplinară.

Actualitate legislativă

131

Radierea din Registrul formelor de organizare şi din Tabloul UNPIR se realizează doar pentru a se ţine evidenţa persoanelor care pot desfăşura activităţile
prevăzute de lege ca fiind exercitate exclusiv de practicienii în insolvenţă.
Eventuala răspundere patrimonială a formei de organizare a profesiei sau a
practicianului se realizează în condiţiile legii, în limita patrimoniului de afectaţiune
conform art. 2.324 alin. (4) din Codul civil.
Cap. X („Înregistrarea în Registrul formelor de organizare”)
Conform capitolului al X-lea, SPRL se constituie, în baza unui contract de
societate, prin asocierea a cel puţin 2 practicieni în insolvenţă compatibili, în
condiţiile art. 7 din O.U.G. Contractul de societate, în formă scrisă, se înregistrează
la Uniune în Registrul formelor de organizare, la data aprobării cererii de înscriere
în Tabloul UNPIR de către Consiliul naţional de conducere al Uniunii. Contractul
de societate poate dobândi dată certă şi în condiţiile dreptului comun.
Contractul de societate al SPRL va cuprinde în mod obligatoriu elementele
prevăzute la art. 10 alin. (2) din O.U.G.
Lipsa din contract a oricărei clauze obligatorii atrage refuzul înregistrării la
Uniune în Registrul formelor de organizare. Asociaţii, împreună sau oricare dintre
ei, precum şi persoana desemnată de aceştia să reprezinte societatea în raporturile
cu terţii pot complini lipsa clauzei obligatorii din contract.
Filialele societăţilor profesionale cu răspundere limitată au regimul juridic al
societăţii-mamă. Acestea sunt obligate să achite taxa anuală şi să se asigure
profesional pentru plafonul minim de asigurare profesională. Contribuţia anuală
pe tranşe de venituri se plăteşte la filiala Uniunii pe raza căreia funcţionează.
Veniturile societăţii profesionale constitutive care provin din excedentul de
numerar al filialei sau filialelor pe care le-a constituit nu se vor supune contribuţiei
pe tranşe de venituri la filiala Uniunii în care cea dintâi este înscrisă.
Filiala constituită cu aportul integral al unei societăţi profesionale poate fi
înfiinţată prin hotărâre a adunării generale. Înfiinţarea filialei se va face printr-un
contract, semnat în numele societăţii profesionale de către asociatul coordonator al
acesteia, împuternicit prin hotărârea adunării generale a societăţii prin care s-a
decis constituirea filialei.
Filiala va putea fi constituită şi prin asocierea unei societăţi profesionale cu
răspundere limitată cu unul sau mai mulţi practicieni în insolvenţă, persoane
fizice. Asociaţii persoane fizice trebuie să fie practicieni în insolvenţă compatibili.
Pentru a exista filiala, o societate profesională cu răspundere limitată trebuie să
deţină cel puţin 50% + 1 din capitalul social necesar constituirii filialei.
Este interzisă înscrierea în Registrul formelor de organizare a societăţilor
profesionale constituite prin asocierea cu practicienii în insolvenţă incompatibili
sau persoane care nu au calitatea de practician în insolvenţă.
O întreprindere profesională unipersonală se constituie fie prin actul de voinţă
al unui singur practician în insolvenţă compatibil, fie ca urmare a decesului,
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incompatibilităţii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o
SPRL, care are ca efect reducerea asociaţilor la unul singur, dacă acest din urmă
asociat optează pentru organizarea activităţii sale sub forma IPURL.
În măsura compatibilităţii lor, contractul IPURL va cuprinde aceleaşi elemente
cu cele menţionate pentru SPRL la art. 99 alin. (2).
Radierea din Registrul formelor de organizare se realizează prin hotărâre a
Consiliului naţional de conducere al UNPIR în următoarele situaţii:
a) la cererea practicianului în insolvenţă, în cazul cabinetului individual şi
IPURL sau la cererea formulată în baza hotărârii Adunării generale a asociaţilor
conform contractului de societate, în cazul SPRL;
b) în cazul suspendării la cererea practicianului în insolvenţă, prevăzut la
art. 13 alin. (5);
c) în cazul sancţiunii disciplinare de excludere definitivă din UNPIR,
prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. d) din O.U.G.;
d) în cazul în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat pe o
perioadă mai mare de 3 luni, fără transformarea în cabinet individual sau
întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, prevăzut la art. 20
din O.U.G.;
e) în cazul fuziunii, divizării sau dizolvării (ce are ca efect încetarea existenţei
unei forme de exercitare a profesiei).
Radierea din Registrul formelor de organizare nu duce automat la radierea
cabinetului individual, IPURL sau SPRL de la organele fiscale, reprezentanţii
formelor de organizare având obligaţia de a realiza demersurile în vederea radierii
acestora din evidenţele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
În cazul prevăzut de alin. (1) lit. b) operaţiunea de radiere din Registrul
formelor de organizare a cabinetului sau IPURL în care îşi desfăşura activitatea
practicianul în insolvenţă suspendat la cerere survine de drept.
În cazul prevăzut de alin. (1) lit. c) operaţiunea de radiere din registrul
formelor de organizare a cabinetului sau IPURL în care îşi desfăşura activitatea
practicianul în insolvenţă sancţionat disciplinar survine de drept la momentul
rămânerii definitivă a hotărârii disciplinare, constatat prin decizie disciplinară sau,
după caz, prin decizie definitivă şi irevocabilă pronunţată de instanţele judecătoreşti (Derogare în Statut din 29/09/2007 la 07/11/2017).
Se exceptează de la prevederile alin. (4) situaţia în care s-a pronunţat o
hotărâre de suspendare a efectelor deciziei disciplinare de excludere din profesie
sau situaţia în care nu a fost pronunţată o sentinţă judecătorească definitivă şi
irevocabilă ce are ca obiect anularea sancţiunii disciplinare.
În cazul prevăzut de alin. (1) lit. d) operaţiunea de radiere din Registrul
formelor de organizare survine de drept, după trecerea termenului de 3 luni.
În cazul în care o societate-mamă îşi radiază propriile filiale din Registrul
formelor de organizare, aceasta din urmă are obligaţia achitării cotizaţiei anuale şi
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a contribuţiei pe tranşe de venituri pentru propriile filiale. În caz de neplată,
asociatul coordonator al societăţii-mamă va fi sancţionat potrivit dispoziţiilor
art. 122.
Orice cauză care poate duce la constatarea nulităţii operaţiunilor efectuate cu
privire la formele de organizare va beneficia de un termen de remediere de cel
mult 2 luni de la data constatării, pe orice cale. Operaţiunile şi actele de procedură
efectuate în exerciţiul profesiei nu vor fi afectate, cu condiţia ca înlăturarea cauzei
de nulitate să se producă înainte ca instanţa de judecată să se pronunţe asupra
valabilităţii lor.
Cap. XI („Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România”)
Capitolul al XI-lea dispune faptul că activitatea de practician în insolvenţă
poate fi desfăşurată, pe întregul teritoriu al României, numai de persoanele care au
această calitate dobândită în condiţiile legii şi care sunt înscrise în Tabloul UNPIR
în secţiunile membrilor compatibili.
Tabloul UNPIR are 7 secţiuni, definite în anexa nr. 8.
La înscrierea în Tabloul UNPIR fiecare practician în insolvenţă va primi un cod
numeric netransmisibil acordat de Secretariatul general al Uniunii, prin înregistrarea cererilor de înscriere în ordine alfabetică, pe filiale. În cazul reînscrierii
unei persoane fizice sau juridice, se atribuie acelaşi cod numeric deţinut anterior
radierii.
Înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvenţă se face, la cererea
solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile necesare şi achită taxa de înscriere, astfel:
a) persoanele fizice române compatibile depun cererea de înscriere la filiala
Uniunii pe a cărei rază teritorială îşi vor desfăşura activitatea;
b) persoanele fizice române incompatibile depun cererea de înscriere la filiala
Uniunii pe a cărei rază teritorială îşi au domiciliul stabil;
c) persoanele fizice şi juridice străine depun la Secretariatul general al Uniunii
cererile şi documentele necesare, cu respectarea condiţiilor stabilite prin O.U.G. şi
prin respectivul statut.
Cererea de înscriere se supune aprobării Consiliului naţional de conducere al
Uniunii. Secretariatul general al Uniunii eliberează decizia de înscriere, care va
conţine principalele date de identificare ale practicianului în insolvenţă, precum şi
codul numeric din Tabloul UNPIR şi, respectiv, numărul de înregistrare din
Registrul formelor de organizare.
Codul numeric al practicianului în insolvenţă este personalizat şi are două
componente, una formată dintr-o cifră sau o cifră şi o literă, reprezentând
apartenenţa la una dintre secţiunile ori subsecţiunile Tabloului Uniunii (1A, 1B, 1C,
1D, 2A, 2B, 3, 4, 5 şi 6), iar cea de-a doua formată din 4 cifre care reprezintă
numărul alocat persoanei înregistrate.
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Formele asociative permise de O.U.G. vor fi înscrise la rubrica “Menţiuni” din
subsecţiunea corespunzătoare fiecărei forme de organizare profesională parte a
contractului de asociere.
Respingerea cererii de înscriere în Tabloul UNPIR poate fi contestată în termen
de 30 de zile de la data primirii comunicării. Comunicarea se face de către
Secretariatul general al Uniunii prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire.
Contestaţia se depune în termenul menţionat mai sus la Secretariatul general al
Uniunii şi se soluţionează de Consiliul naţional de conducere al Uniunii, în
condiţiile art. 69 alin. (3) din O.U.G.
Tabloul Uniunii se reactualizează lunar pe site-ul oficial al Uniunii şi se
publică periodic în Monitorul Oficial al României, Partea I bis, prin grija
Secretariatului general al Uniunii.
Legitimaţia de practician în insolvenţă şi, respectiv, atestatul pentru persoanele
juridice şi cabinetele individuale vor fi emise anual de Secretariatul general al
Uniunii, vor avea înscris codul numeric din Tabloul UNPIR şi se vor elibera numai
după achitarea cotizaţiei pe anul respectiv. Forma şi conţinutul legitimaţiei şi ale
atestatului vor fi aprobate de Consiliul naţional de conducere al Uniunii.
Cap. XII („Patrimoniul şi veniturile Uniunii”)
Conform capitolului al XII-lea, patrimoniul Uniunii şi al filialelor acesteia este
constituit din totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite de Uniune şi este
gestionat de Consiliul naţional de conducere al Uniunii şi, respectiv, de comitetele
de conducere ale filialelor.
Veniturile Uniunii se constituie din taxe, cotizaţii, penalităţi pecuniare, donaţii,
sponsorizări şi din alte venituri, potrivit legii.
Nivelul taxelor, cotizaţiilor şi contribuţiilor anuale ale membrilor Uniunii se
aprobă pentru anul calendaristic următor de către Congresul Uniunii, la propunerea Consiliului naţional de conducere al Uniunii.
Taxele, cotizaţiile şi contribuţiile sunt următoarele:
a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în
insolvenţă;
b) taxa de susţinere a examenului de definitivat în profesie;
c) taxele de operare a înscrierilor în Tabloul UNPIR;
d) taxa de verificare a cererii şi a documentelor privind dobândirea calităţii de
practician în insolvenţă, fără examen şi cu scutire de stagiu;
e) taxele percepute pentru operaţiuni legate de Registrul formelor de
organizare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 5;
f) cotizaţia anuală;
g) contribuţia anuală pe cote de venituri, reprezentând cota- parte din venitul
brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA,
este de 0,8%;
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h) taxa de analizare şi verificare a îndeplinirii condiţiilor privind scutirea de
stagiu în baza art. 33 din O.U.G.;
i) taxa de eliberare privind istoricul membrilor UNPIR sau al formelor de
exercitare a profesiei.
Taxele, cotizaţiile şi contribuţiile menţionate la alin. (3) sunt scutite de TVA,
conform art. 292 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare.
Contribuţia anuală pe tranşe de venituri se determină de fiecare cotizant, pe
baza unei declaraţii scrise, transmisă Secretariatului general al Uniunii până la data
de 15 martie a anului în curs pentru anul anterior. Realitatea declaraţiei este
supusă verificării, prin sondaj, de către cenzorii filialelor. Cenzorul delegat cu
verificarea poate solicita orice document de la practician, inclusiv declaraţia de
venituri depusă de acesta la organul fiscal.
În cazul în care societăţile profesionale sau cabinetele individuale îşi schimbă
sediul social, plata cotizaţiei variabile datorate Uniunii va fi împărţită pe 4
trimestre şi se va achita filialelor în funcţie de durata cât a activat pe raza
respectivei filiale.
Nivelul taxelor, cotizaţiilor, precum şi plafonul minim de asigurare profesională sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Prin venit brut realizat se înţelege totalitatea sumelor încasate de practician ca
onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaţie a acestora.
Neplata cotizaţiilor şi a contribuţiilor anuale până la data de 30 aprilie atrage
sancţionarea conform art. 44 alin. (2) din O.U.G. Eliberarea atestatelor şi legitimaţiilor pentru anul în curs de către filialele Uniunii este condiţionată de plata
cotizaţiei şi a contribuţiei.
Repartizarea veniturilor între Uniune şi filialele sale se efectuează astfel:
a) taxele de înscriere la examen şi de verificare a cererii şi a documentelor
privind dobândirea calităţii de practician în insolvenţă fără examen şi cu scutire de
stagiu se constituie venit la bugetul Uniunii;
b) taxele de înscriere în Tabloul UNPIR se repartizează astfel: 50% se constituie
venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune până la data de 10 a lunii în
curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;
c) veniturile realizate din încasarea cotizaţiilor şi contribuţiilor se repartizează
astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune,
până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;
d) veniturile realizate din încasarea taxelor pentru operaţiunile legate de
Registrul formelor de organizare se constituie venit la bugetul Uniunii;
e) sumele rezultate din vânzarea publicaţiilor proprii, editate de Consiliul
naţional de conducere al Uniunii, se constituie venit la bugetul Uniunii;
f) sumele provenite din penalităţile pecuniare se constituie venit la bugetul
Uniunii sau al filialei, după caz;
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g) filialele Uniunii îşi vor deschide un cont la o sucursală sau o filială a băncii
la care este deschis şi contul Uniunii;
h) liberalităţile, donaţiile, sponsorizările etc. vor fi acceptate de Uniune sau de
filialele sale cu acordul Consiliului naţional de conducere al Uniunii.
Filialele au obligaţia să depună un exemplar din situaţiile financiare, certificate
şi aprobate, la Secretariatul general al Uniunii, până la data de 30 aprilie a anului în
curs pentru exerciţiul contabil al anului anterior.
În baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, Consiliul naţional de
conducere al Uniunii efectuează cheltuieli pentru:
a) iniţierea, organizarea şi desfăşurarea acţiunilor prevăzute în planul de
activitate al Uniunii;
b) organizarea şi funcţionarea structurilor Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor Uniunii;
c) extinderea bazei materiale a Uniunii;
d) promovarea cunoştinţelor tehnice şi a punctelor de vedere ale Uniunii;
e) sprijinirea funcţionării comisiilor permanente şi temporare ale Uniunii;
f) asigurarea relaţiilor cu celelalte organizaţii similare din ţară şi din străinătate, plata cotizaţiilor, în cazul afilierii la organizaţii interne sau internaţionale, şi
a cheltuielilor de reprezentare şi de participare a delegaţiilor Uniunii;
g) recompensarea, pentru activităţi permanente, a unor persoane care îndeplinesc funcţii eligibile;
h) întreţinerea patrimoniului Uniunii şi alte cheltuieli administrative, gospodăreşti sau de reprezentare;
i) asigurarea unui abonament permanent la periodicul de informare al Uniunii
şi participarea la manifestările organizate de Uniune pentru toţi membrii acesteia.
Soldul bugetar la sfârşitul anului calendaristic se reportează în anul următor.
Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Uniune şi de filiale
se organizează şi se conduce potrivit reglementărilor legale în vigoare.
Uniunea, având statut de persoană juridică autonomă şi fără scop lucrativ, îşi
constituie veniturile din sursele stabilite conform art. 66 din O.U.G., completate cu
prevederile art. 109. Din aceste venituri îşi acoperă în întregime cheltuielile.
Contabilitatea sintetică şi analitică a veniturilor şi cheltuielilor se organizează
distinct, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli. Prin bugetul de venituri şi
cheltuieli se vor asigura fondurile necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii
Uniunii, fiind determinate resursele de acoperire pe categorii de cheltuieli.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli se întocmeşte şi se supune aprobării
Congresului Uniunii.
Normativele de cheltuieli pentru protocol, deplasări în ţară şi în străinătate,
organizări de evenimente, dotări cu inventar gospodăresc şi cu mijloace de
transport se aprobă de preşedintele Uniunii. Sumele lunare reprezentând cheltuieli
curente ale Uniunii se aprobă de secretarul general al Uniunii pe bază de referat.
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Filialele Uniunii, având personalitate juridică conform art. 47 alin. (2) din
O.U.G., au obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii proprii la sediile
declarate de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile reglementărilor
legale în vigoare.
Uniunea şi filialele au obligaţia de a întocmi situaţiile financiare anuale şi în
cazul încetării activităţii, potrivit legii. Situaţiile financiare ale Uniunii, certificate
de cenzori, se supun aprobării Adunării reprezentanţilor permanenţi ai Uniunii,
urmând a fi ratificate de Congres. Situaţiile financiare ale filialelor UNPIR, certificate de cenzori, se supun aprobării adunărilor generale ale filialelor.
Cap. XIII („Procedura de administrare a fondului de lichidare constituit
conform art. 4 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei”)
Potrivit capitolului al XIII-lea, UNPIR va constitui, în baza art. 39 alin. (9) din
Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, un subcont special în
care vor fi virate sumele încasate de la bugetul Ministerului Justiţiei, prin Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului.
UNPIR va utiliza un alt subcont special în care se va vira de filialele UNPIR
procentul de 2% încasat de acestea de la practicienii în insolvenţă.
UNPIR va transmite către filialele sale suma reprezentând valoarea deconturilor centralizate urmând ca acestea din urmă să distribuie sumele cuvenite
practicienilor în insolvenţă.
Sumele existente în cele două subconturi speciale vor fi redistribuite de UNPIR
filialelor sale în subconturile speciale deschise de acestea, în conformitate cu
procedurile ce vor fi stabilite de Consiliul naţional de conducere.
Toate comisioanele bancare pentru operaţiunile de redistribuire către filialele
UNPIR se suportă din fondul de lichidare.
Distribuirea către practicienii în insolvenţă de către filialele Uniunii a sumelor
colectate în fondul de lichidare se va face pe baza următoarelor criterii:
a) cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, sau cheltuieli de procedură pentru dosare deschise în baza
Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor
juridice, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în ordinea cronologică a
înregistrării documentelor la filială;
b) onorarii stabilite prin hotărâre judecătorească pentru dosarele deschise în
baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 85/2014,
cu modificările şi completările ulterioare, sau onorarii stabilite pentru procedura
prevăzută de Legea nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
ordinea cronologică a înregistrării documentelor la filială.
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Ţinând cont de criteriile principale enunţate la alin. (1), Consiliul de conducere
al filialei poate stabili criterii secundare de distribuire a sumelor, ţinând seama de
situaţii speciale.
În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal şi/sau de persoana ori de persoanele desemnate
din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu şi, ulterior, prin trecerea la
procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiaşi practician, fie altuia,
eventual şi cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un
singur onorariu din fondul de lichidare de până la 4.000 lei, la care se adaugă
cheltuielile făcute în procedură. În cazul finalizării dosarului de un alt practician
decât cel desemnat iniţial, stabilirea remuneraţiei cuvenite fiecărui practician în
cauză intră în competenţa consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia
îşi are sediul societatea debitoare. În acest caz, împărţirea poate fi făcută în baza
regulilor stabilite de Adunarea generală a membrilor filialei sau, în lipsa acestora,
de către Consiliul de conducere al filialei, în baza analizei deconturilor depuse de
practicienii care au activat în dosar. Această plată se va efectua pentru deconturile
înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind
procedura insolvenţei.
În situaţia în care un practician în insolvenţă a fost desemnat într-o procedură
în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu
modificările şi completările ulterioare, pe baza ofertei sale financiare, iar ulterior se
constată că în averea debitorului nu există disponibilităţi, acesta nu poate cere
decontarea din fondul de lichidare, constituit conform art. 39 din Legea nr.
85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, a unui onorariu mai mare decât
cel pe baza căruia a fost desemnat.
În toate situaţiile, într-un dosar închis fără să fi existat bunuri, unde costurile
procedurale se acoperă pe seama fondului de lichidare, se poate acorda o singură
remuneraţie, care se va încadra în plafonul stabilit la alin. (3).
În situaţia desemnării unui practician în insolvenţă de către reprezentanţii unei
asociaţii sau fundaţii pentru derularea procedurilor de insolvenţă, reprezentanţii
acestora au obligaţia să avanseze cheltuielile de lichidare, inclusiv onorariul
practicianului.
Nu sunt decontate din fondul de lichidare cheltuielile de procedură şi
onorariul practicianului în insolvenţă pentru derularea procedurilor de lichidare a
asociaţilor şi fundaţiilor, în situaţia numirii acestora de către reprezentanţii
respectivelor entităţi.
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Pentru decontarea din fondul de lichidare, filiala Uniunii solicită următoarele
documente justificative:
a) sentinţa/încheierea/rezoluţia, în original sau copie conformă cu originalul,
prin care judecătorul-sindic/judecătorul- delegat/directorul oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoana desemnată din cadrul registrului
comerţului stabilesc/stabileşte onorariul de achitat, respectiv cheltuielile de
procedură. În condiţiile în care cheltuielile de procedură nu sunt reglementate ab
initio, atunci acestea se vor accepta spre decontare în conformitate cu prevederile
art. 117 de mai jos;
b) orice document din care rezultă că debitoarea nu deţine bunuri sau sume de
bani în patrimoniu sau că acestea sunt insuficiente şi a fost închisă procedura în
temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
sau art. 174 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
c) factură fiscală;
d) hotărârea creditorului majoritar privind desemnarea practicianului în
insolvenţă în procedură în baza art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea nr. 85/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea
nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza ofertei sale
financiare.
În cazul în care, conform practicii locale, instanţele consideră că nu este
necesară aprobarea pentru decontarea din fondul de lichidare, aceasta este de
competenţa filialei UNPIR care va dispune aprobarea conform criteriilor stabilite
de O.U.G. şi ale respectivului statut.
Pentru decontarea din fondul de lichidare, în situaţia în care din sentinţă sau
din încheiere nu rezultă în mod expres faptul că debitoarea deţine bunuri sau sume
de bani în averea sa, filiala Uniunii poate solicita orice raport întocmit pe parcursul
procedurii (de observaţie, administrare sau lichidare), bilanţul de la începutul
lichidării, inventarul bunurilor societăţii debitoare, adeverinţă eliberată de
serviciile de impozite şi taxe, eventual certificatul de radiere şi/sau orice alte
documente justificative.
În situaţia avansării unor sume din fondul de lichidare, în cazul în care în
sentinţă/încheiere nu se prevede în mod expres că suma urmează a fi returnată,
solicitantul, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), va da şi o declaraţie pe
propria răspundere prin care se obligă să restituie avansul, în termen de 10 zile
lucrătoare de la valorificarea activului debitoarei.
Decontarea cheltuielilor din fondul de lichidare, în condiţiile în care în averea
debitoarei existau bunuri ce puteau fi valorificate sau sume de bani, constituie
abatere, cu excepţia cazurilor când bunurile sau sumele de bani sunt insuficiente şi
a fost cerută închiderea procedurii în temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 174 din Legea nr. 85/2014,
cu modificările şi completările ulterioare.
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Obligaţia privind plata sumelor din fondul de lichidare către practicienii în
insolvenţă aparţine filialei Uniunii pe raza căreia îşi are sediul debitoarea.
Decontul final prevăzut de art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de
înregistrare în registrul comerţului, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, se aprobă de către Consiliul de
conducere al filialei UNPIR pe raza căreia se află sediul debitoarei.
Toate tipizatele privind operaţiunile pe fondul de lichidare se aprobă de CNC.
Decontarea din fondul de lichidare pentru formele de organizare radiate se va
face în conformitate cu procedurile de decont stabilite de Consiliul naţional de
conducere.
Plata onorariilor practicienilor în insolvenţă ce sunt achitate din fondul de
lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfăşurării procedurii, în
ordinea vechimii, la următoarele tarife:
a) până la 4.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătoreşti pentru procedurile de
insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările şi completările
ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru
practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de
până la 4.000 lei, exclusiv TVA;
b) 1.000 lei, prevăzut la art. 21 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu
modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu
dispoziţiile Legii nr. 359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii
nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările
ulterioare. Pentru practicienii în insolvenţă înregistraţi cu vector fiscal de TVA
onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA;
c) în cazul procedurilor de insolvenţă deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr.
359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei
dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind
situaţia economică a societăţii întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din
Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt:
a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări şi comunicări
ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operaţiuni din cadrul procedurii;
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b) cheltuielile de cazare şi deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvenţă la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea
este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată din afara
localităţii unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvenţă. Cheltuielile de
transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt
ataşate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;
c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condiţiile art. 116
alin. (4) necesare asigurării de către practicianul în insolvenţă a bunei desfăşurări a
procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea
administrării societăţii debitoare şi ţinerea contabilităţii societăţii debitoare în
ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parţial sau total dreptul de
administrare, reprezentarea societăţii debitoare în relaţia cu partenerii comerciali,
precum şi în relaţia cu autorităţi suverane/suprasuverane etc.). În condiţiile în
care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanţe mai mari de 200 km, se
optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu
cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la
condiţii hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiaşi decont de
deplasare, la care sunt ataşate facturile şi bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli
se va adăuga şi diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop;
d) cheltuieli necesare pentru ţinerea contabilităţii societăţii debitoare de până
la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;
e) cheltuieli necesare îndeplinirii obligaţiilor de mediu urgente stabilite de
autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare (cum ar fi lichidarea
stocurilor de materiale radioactive, condensatorii cu PCB, substanţele chimice
periculoase etc. pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condiţiile legii),
precum şi cheltuieli legate de elaborarea documentaţiei tehnice/studii de
fezabilitate/rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluţiilor fezabile
pentru îndeplinirea obligaţiilor de mediu şi a costurilor aferente acestor soluţii. Se
va evidenţia costul obligaţiilor de mediu aferente închiderii depozitelor
neconforme;
f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru
decontarea operaţiunilor de verificare, selecţionare, inventariere şi legare este
echivalentul a 20 euro/ml, iar pentru depozitare 0,5 euro/ml/lună. Pentru a
solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă
dovada organizării procedurii de selecţie a ofertantului de servicii de arhivare,
inclusiv prin publicarea unui anunţ privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;
g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiţi în acţiunile
în anulare formulate de către practicianul în insolvenţă şi expertizele tehnice
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dispuse de judecătorul-sindic din oficiu în acţiunile în anulare sau acţiunile în
răspundere.
Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele:
a) cheltuielile de transport/cazare [altele decât cele prevăzute la alin. (2)],
cheltuielile de funcţionare a sediului profesional, consumabile, abonamente,
cotizaţii profesionale, asigurări de răspundere, comisioanele bancare, onorariile de
executare şi alte cheltuieli indirecte;
b) expertizele contabile întocmite în situaţia debitorilor fără bunuri, precum şi
expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvenţă, în situaţia
disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
c) evaluările întocmite în situaţia debitorilor în care valoarea bunurilor nu
acoperă cheltuielile de procedură.
Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare
doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare şi aprobate de către
judecătorul-sindic prin sentinţă/încheiere în care se prevede expres că suma
urmează să fie returnată.
În conformitate cu art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
116/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2010, cu
modificările ulterioare, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în
legătură cu lichidarea unei societăţi comerciale, în temeiul dispoziţiilor Legii nr.
31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.
359/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii
pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative ataşate
cererii de plată depuse de lichidator.
Evidenţa operaţiunilor contabile legate de fondul de lichidare se va ţine
centralizat pe filială, pe baza monografiei contabile aprobate de Consiliul naţional
de conducere al Uniunii.
Justificarea plăţii sumelor din fondul de lichidare, operată de către filialele
Uniunii, se va face în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Cheltuielile de administrare a fondului de lichidare, atât la nivel central, cât şi
la nivelul filialelor, vor fi suportate din fondul de lichidare numai pe bază de
documente justificative. Nivelul maxim de salarizare al personalului angajat
pentru această activitate, precum şi cheltuielile de birotică vor fi stabilite de
Consiliul naţional de conducere al Uniunii, pe baza propunerilor primite de la
filiale.
La nivel central va fi constituită o comisie de analiză a sesizărilor, având şi
atribuţii de control. Cheltuielile legate de activitatea comisiei de analiză a
sesizărilor se vor suporta din bugetul Uniunii.
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În cazul schimbării formei de exercitare a profesiei, sumele restante din fondul
de lichidare se transferă, după caz, către noi forme de organizare, pe bază de
declaraţii scrise, în 3 exemplare, dintre care un exemplar pentru filiala din care fac
parte membrii. Declaraţia scrisă va fi însoţită de documente justificative.
Procentul de 2% colectat conform prevederilor art. 39 alin. (7) lit. b) din Legea
nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică oricărei sume
încasate în contul debitoarei, după data deschiderii procedurii, aceasta fiind
considerată sumă recuperată, şi se evidenţiază în raportul lunar.
În cazul perioadei de observaţie şi a reorganizării procentul de 2% se aplică:
Derogare în Statut din 29/09/2007 la 07/11/2017.
a) la sumele încasate în cazul activelor valorificate în perioada de
observaţie/vânzările de active ce au fost prevăzute în planul de reorganizare,
exclusiv TVA;
b) la sumele recuperate din creanţele anterioare deschiderii procedurii;
c) în situaţia în care un creditor garantat sau negarantat doreşte să preia bunul
supus garanţiei în contul creanţei sale, prin compensare totală sau parţială, acesta
din urmă va achita toate cheltuielile de procedură, însă cota de 2% se va aplica
numai asupra părţii din preţ care se achită în numerar (fondurile obţinute),
exclusiv TVA.
Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul perioadei de observaţie şi a
reorganizării, procentul de 2% nu se aplică:
a) încasărilor realizate din continuarea activităţii curente a societăţii debitoare;
b) în cazul societăţilor având ca obiect de activitate producţia (sunt avute în
vedere toate tipurile de producţie) şi care înregistrează în contul producţiei
realizate sumele încasate din vânzări. Acestea se înregistrează în contul veniturilor
din activitatea de bază;
c) în cazul dezvoltatorilor imobiliari ce construiesc locuinţe, sumele încasate
din vânzări se înregistrează în contul veniturilor din mărfuri şi nu din vânzare
active;
d) în situaţia operaţiunilor noncash în cadrul planului de reorganizare;
e) în ipoteza plăţilor efectuate benevol de către administratorul special din
surse proprii a obligaţiilor către creditori sau în situaţia achitării datoriilor
debitoarei de către terţe persoane;
f) în situaţia fuziunii sau divizării debitorului, reglementată de art. 133 alin. (5)
pct. D din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin
intermediul căreia are loc un transfer total/parţial atât al activului, cât şi al
pasivului societăţii;
g) în situaţia identificării unui furnizor necesar sau a unui constructor pentru
finalizarea unui proiect imobiliar ce acceptă transmiterea în proprietate, pentru
stingerea creanţei sale curente, a unor active finalizate;
h) transferul de afacere reglementat de Codul fiscal.
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În cazul falimentului procentul de 2% se aplică oricărei sume încasate în contul
debitoarei. Pentru sumele încasate din vânzări se aplică procentul de 2% la suma
încasată, exclusiv TVA.
În cazul în care la finalizarea procedurii de faliment, toţi creditorii înscrişi în
tabelul definitiv al creanţelor sunt plătiţi şi mai există bunuri în patrimoniul
debitoarei, transmiterea bunurilor asociaţilor/acţionarilor sau persoanei fizice,
după caz, se va face conform solicitării acestora, potrivit normelor legale, aceştia
din urmă vor achita toate cheltuielile de procedură. La sumele rămase şi distribuite
nu se va aplica cota de 2%.
Sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele
recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă se virează integral în subcontul
special constituit de Uniune pentru administrarea fondului de lichidare.
Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei aflate în raza
de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul de insolvenţă.
Filiala va dispune virarea integrală a soldului aflat în subcont la sfârşitul
fiecărei luni în subcontul special constituit la nivelul Uniunii, până în data de 5 a
lunii următoare, iar soldul datoriilor înregistrate va fi comunicat până la data de 10
a lunii următoare.
În situaţia în care sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2%
din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă depăşesc nivelul
datoriilor de plată înregistrate la nivelul filialei pentru luna respectivă, filiala va
primi suma cuvenită integral, inclusiv cheltuielile de administrare, urmând ca
diferenţa rezultată să fie redistribuită de UNPIR pro-rata către filialele care au
deficit.
În situaţia în care suma virată nu acoperă nivelul datoriilor de plată
înregistrate la nivelul filialei pentru luna respectivă, aceasta va primi o sumă egală
cu ce a virat, urmând ca diferenţa să fie redistribuită de UNPIR pro-rata.
Practicianul are obligaţia depunerii la sediul filialei UNPIR aflată în raza de
activitate a tribunalului care instrumentează dosarul, odată cu depunerea la
dosarul cauzei a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obţinute şi a unuia
din planul de distribuire.
Sumele colectate se distribuie conform Procedurii de administrare a fondului
de lichidare prevăzute în Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de
practician în insolvenţă.
Filiala Uniunii va comunica Secretariatului general, până la data de 10 a lunii,
soldul datoriilor ce se suportă din fond, existente la sfârşitul lunii precedente,
defalcate pe onorarii, cheltuieli procedurale şi cheltuieli administrative.
Secretariatul general al Uniunii până la data de 15 a lunii va proceda la
distribuirea disponibilităţilor din subcontul special către filiale. La distribuire se va
avea în vedere acoperirea integrală a cheltuielilor procedurale la fiecare filială a
Uniunii, iar diferenţa se va distribui pe bază de pro-rata calculată prin raportarea
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valorii disponibilului rămas în cont după plata cheltuielilor procedurale către
filiale şi după acoperirea cheltuielilor de gestionare a fondului la nivel central, la
totalul soldurilor onorariilor raportate potrivit alin. (13). Suma de distribuit fiecărei
filiale se va stabili prin înmulţirea soldului onorariilor comunicat de filială potrivit
alin. (13) cu pro-rata. Distribuirea se va face în baza avizului acordat de
preşedintele Uniunii, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii Biroului
executiv. Secretariatul general al Uniunii va prezenta lunar modul de stabilire şi de
distribuire a sumelor din fond în cadrul şedinţei CNC.
În baza Regulamentului de organizare şi funcţionare, Comisia de cenzori a
filialei verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor
de insolvenţă de către formele de exercitare a profesiei. Verificarea se face din
oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate. Practicienii în insolvenţă au obligaţia
să pună la dispoziţia comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.
Se constituie Comisia de verificare privind fondul de lichidare şi corectitudinea calculului cotei de 2%. Comisia funcţionează în subordinea CNC. Cheltuielile legate de funcţionarea comisiei se vor suporta din bugetul Uniunii.
Cap. XIV („Abateri şi sancţiuni”)
Potrivit capitolului al XIV-lea, constituie abateri următoarele fapte:
1. îndeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese
contrare;
2. divulgarea secretului profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de
lege;
3. nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională, prevăzută
la art. 42 alin. (8) din O.U.G.;
4. neplata primei de asigurare prevăzute la art. 42 alin. (9) din O.U.G. privind
neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea perioadei de
suspendare;
5. încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul
de etică profesională şi disciplină al Uniunii;
6. desfăşurarea de activităţi politice în cadrul Uniunii şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta;
7. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului Uniunii la
două congrese succesive la care au fost delegaţi;
8. neparticiparea fără motive temeinice a membrilor filialelor la două adunări
generale succesive la care au fost convocaţi;
9. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile
art. 44 alin. (2) din O.U.G.;
10. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri sau numai a
uneia dintre acestea, până la expirarea perioadei de suspendare de 3 luni;
11. declararea incorectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolvenţă şi implicit plata unei contribuţii anuale pe tranşe de
venituri neconforme cu realitatea;
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12. necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în
legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR şi în Registrul formelor de organizare;
13. intrarea în una dintre situaţiile de nedemnitate prevăzute la art. 25 din
O.U.G.;
14. deschiderea împotriva practicianului în insolvenţă, prin hotărâre irevocabilă, a procedurii falimentului;
15. necalcularea şi nevirarea, în primele 25 de zile ale lunii pentru încasările
din luna anterioară, a procentului de 2% prevăzut de art. 4 din Legea nr. 85/2006 şi
art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele
recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă;
16. declanşarea de către practicianul în insolvenţă a unor măsuri asigurătorii
sau a procedurii de executare silită asupra fondului de lichidare;
17. exercitarea de către practicianul în insolvenţă incompatibil a oricărei
activităţi prevăzute la art. 11 din O.U.G. în competenţa practicienilor în insolvenţă
compatibili;
18. solicitarea decontării din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare
decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o
procedură conform art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, constituie încălcarea principiilor din Codul de conduită
etică;
19. neîndeplinirea obligaţiei privind completarea formularelor, precum şi a
datelor statistice prevăzute de art. 21 lit. h) şi l) din respectivul statut;
20. neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei pe tranşe de venituri în condiţiile
art. 101 alin. (7);
21. lipsa de cooperare a asociaţilor, coordonatorilor sau practicienilor în
condiţiile art. 98 alin. (7);
22. neîndeplinirea oricărei altei obligaţii, neprecizate mai sus, prevăzute expres
de O.U.G. şi de respectivul statut.
Se sancţionează cu avertisment scris faptele prevăzute la art. 120 pct. 1 şi 6.
Se sancţionează cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o
perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an faptele prevăzute la art. 120 pct. 2, 3, 5, 9, 15,
18, 20 şi 21.
Se sancţionează pecuniar, cu amendă, faptele prevăzute la art. 120 pct. 7, 8, 12,
19 şi 22.
Cuantumul amenzilor se stabileşte între 1.000 lei şi 5.000 lei. Sumele obţinute
din sancţiunile pecuniare se fac venit la bugetul filialei sau al Uniunii, după caz.
Neplata amenzii în termen de 30 de zile de la data aplicării sancţiunii duce la
excluderea definitivă din Uniune.
Membrul Uniunii sancţionat cu suspendarea calităţii de practician în insolvenţă are următoarele interdicţii pe perioada suspendării:
a) nu poate activa ca practician în insolvenţă;
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b) nu are drept de vot în adunarea generală a filialei şi nu poate participa la
Congresul Uniunii;
c) nu poate fi ales în organele de conducere ale filialei sau ale Uniunii;
d) nu poate reprezenta filiala sau Uniunea.
Membrii Uniunii sancţionaţi cu suspendarea calităţii de practician în
insolvenţă sunt obligaţi ca în termen de cel mult 10 zile de la rămânerea definitivă
a hotărârii de suspendare să prezinte la conducerea filialei dovada că au solicitat
înlocuirea lor cu un alt practician în insolvenţă pe perioada suspendării.
Dacă suspendarea îl priveşte pe unul dintre membrii organelor de conducere
alese ale Uniunii sau ale filialelor, acesta va fi înlocuit pe perioada suspendării de
către unul dintre membrii supleanţi ai organului de conducere respectiv.
Necomunicarea în termenul prevăzut la alin. (2) a dovezii de înlocuire cu un
alt practician se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de
pierderea calităţii de practician în insolvenţă.
Comiterea unei noi abateri disciplinare pentru care se poate aplica sancţiunea
suspendării, în perioada de reabilitare de un an, având în vedere necorectarea
comportamentului, se va putea considera agravantă şi va conduce la aplicarea
directă a sancţiunii excluderii.
Se sancţionează pecuniar cu amendă, care se face venit la bugetul Uniunii,
fapta prevăzută la art. 120 pct. 11.
Amenda este egală cu suma neachitată Uniunii conform veniturilor reale
realizate.
Se sancţionează cu excluderea definitivă din Uniune, însoţită de pierderea
calităţii de practician în insolvenţă, faptele prevăzute la art. 120 pct. 4, 10, 13, 14, 16
şi 17.
Sancţiunea de excludere definitivă din Uniune determină radierea din Tabloul
UNPIR şi pierderea calităţii de practician în insolvenţă.
Membrii instanţelor disciplinare nu pot fi traşi la răspundere pentru hotărârile
de sancţionare adoptate, decât în cazul în care se dovedeşte că şi-au exercitat
însărcinarea cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
Regulamentul privind procedura disciplinară este prevăzut în anexa nr. 4.
Cap. XV („Dispoziţii finale”)
În capitolului al XV-lea se dispune faptul că anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din respectivul statut.
Dispoziţiile art. 119 referitoare la încasarea, vărsarea, virarea sau distribuirea
sumelor din fondul de lichidare vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.
Dispoziţiile referitoare la abrogarea art. 120 (privind Fondul de solidaritate)
vor intra în vigoare la 1 februarie 2018.
Până la 31 decembrie 2017, filialele UNPIR vor încasa procentul de 2% şi vor
alimenta Fondul de solidaritate în conformitate cu prevederile art. 119.
Până la 10 ianuarie 2018, filialele UNPIR vor vira sumele datorate către Fondul
de solidaritate, pentru încasările din luna decembrie 2017.
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Art. 133. – Filialele UNPIR au obligaţia să vireze excedentul aferent fondului
de lichidare, înregistrat la 30 decembrie 2017, în contul comunicat de UNPIR, până
cel târziu la 30 ianuarie 2018.
Anexele la Statut
Anexa nr. 1 la Statut conţine Regulile de desfăşurare a examenului pentru
dobândirea calităţii de practician în insolvenţă stagiar.
Anexa nr. 2 la Statut prevede Regulamentul de organizare şi desfăşurare a
examenului de definitivat în profesia de practician în insolvenţă.
Anexa nr. 3 la Statut dispune cu privire la Metodologia de atestare a calificării
de practician în insolvenţă şi a calităţii de membru al Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă din România (Uniune).
Anexa nr. 4 la Statut stabileşte Regulamentul privind procedura disciplinară.
Anexa nr. 5 la Statut conţine prevederi cu privire la nivelul taxelor pentru
operaţiunile legate de Registrul formelor de organizare.
Anexa nr. 6 la Statut dispune cu privire la nivelul taxelor şi cotizaţiilor,
precum şi plafonul minim de asigurare profesională.
Anexa nr. 7 la Statut stabileşte actele de constituire a cabinetelor individuale,
contracte de societate, contracte de asociere cabinete (modele).
Anexa nr. 8 la Statut conţine Formatul Tabloului Uniunii Naţionale a
Practicienilor în Insolvenţă din România.
Anexa nr. 9 la Statut conţine Formatul Registrului formelor de organizare.
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CODUL DE ETICĂ PROFESIONALĂ ŞI DISCIPLINĂ
AL UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR
ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA DIN 29.09.2007

De Redacţia ProLege
Actul normativ publicat
în Monitorul Oficial
Codul de etică
profesională şi disciplină
al UNPIR
(M. Of. nr. 875 din 7
noiembrie 2017)

Sumar
Se aprobă Codul de etică şi disciplină al Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România, prevăzut în anexa nr. II.

În M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017, a fost publicată Hotărârea nr. 3/2007 a
Congresului Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea şi exercitarea
profesiei de practician în insolvenţă şi a Codului de etică profesională şi
disciplină ale Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România.
Potrivit art. 1 din Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2017, se aprobă
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă,
prevăzut în anexa nr. I.
Conform art. 2 din Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2017, se aprobă Codul
de etică şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din
România, prevăzut în anexa nr. II.
Art. 3 din Hotărârea Congresului UNPIR nr. 3/2017 dispune faptul că anexele
nr. I şi II fac parte integrantă din respectiva hotărâre.
Astfel, în M. Of. nr. 875 din 7 noiembrie 2017, a fost publicată anexa nr. II,
conţinând Codul de etică şi disciplină al Uniunii Naţionale a Practicienilor în
Insolvenţă din România.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivului cod de etică şi disciplină.
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Cap. I („Introducere”)
Potrivit capitolului I, Codul de etică profesională şi disciplină al Uniunii
Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă împreună cu Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare
O.U.G., şi Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă constituie principalele reguli conform cărora Uniunea Naţională a
Practicienilor în Insolvenţă (UNPIR), denumită în continuare Uniunea, şi membrii
ei îşi desfăşoară activitatea.
Codul de etică profesională şi disciplină cuprinde ansamblul caracteristicilor ce
definesc calitatea activităţii profesionale, iar rolul lui este acela de a servi ca linie de
conduită practicienilor în insolvenţă, astfel încât aceştia să desfăşoare o activitate
competentă şi conform unei etici profesionale şi discipline corespunzătoare.
Cap. II („Principii fundamentale”)
Conform capitolului al II-lea, principiile fundamentale care trebuie să fie
respectate de către practicianul în insolvenţă în conduita lui, în relaţiile profesionale cu ceilalţi, sunt:
a) independenţa – în exercitarea profesiei, practicianul în insolvenţă trebuie să
se manifeste liber faţă de orice interes care ar putea fi incompatibil cu integritatea şi
obiectivitatea sa;
b) integritatea morală – în exercitarea activităţii lor, membrii Uniunii vor
acţiona cu cinste, corectitudine şi sinceritate;
c) respectarea secretului profesional – membrii Uniunii vor păstra secretul
profesional şi vor respecta caracterul confidenţial al informaţiilor obţinute cu
ocazia desfăşurării activităţii în calitate de practicieni în insolvenţă;
d) conflictul de interese – practicienii în insolvenţă vor evita în exercitarea
activităţii lor conflictul de interese;
e) concurenţa neloială – membrii Uniunii îşi vor exercita activitatea cu
bună-credinţă şi cu respectarea cerinţelor unei concurenţe loiale;
f) practica anticoncurenţială – membrii Uniunii vor evita actele şi faptele care
au sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei
libere între practicienii în insolvenţă;
g) respectarea prevederilor legale – membrii Uniunii vor respecta legislaţia
aplicabilă activităţii pe care o desfăşoară;
h) competenţa profesională – practicienii în insolvenţă sunt datori să abordeze
cu competenţă profesională lucrările pe care le realizează.
Secţiunea 1 („Independenţa”)
Independenţa de acţiune în exercitarea profesiei de practician în insolvenţă
trebuie să se manifeste liber faţă de orice interes care ar putea fi incompatibil cu
integritatea şi obiectivitatea practicianului.
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Se prezumă a fi încălcată independenţa în situaţia în care membrul Uniunii
angajat, un colaborator al său, soţul (soţia) sau o rudă ori afin până la gradul III se
află, simultan sau succesiv, în raporturi juridice susceptibile de a influenţa
creditorul sau creditorii ce pot decide numirea ori menţinerea sa în poziţia de
administrator judiciar sau lichidator într-un dosar de insolvenţă.
În cazul persoanelor juridice această prevedere se extinde şi pentru cazurile în
care pierderea independenţei este datorată unui angajat sau colaborator al
persoanei juridice respective, dar care nu este membru al Uniunii.
Se prezumă a fi încălcată independenţa în exercitarea profesiei în situaţia în
care membrul Uniunii acceptă un onorariu care să fie condiţionat de îndeplinirea
unei cerinţe individuale a unui anumit creditor, condiţionarea conducând la
încălcarea caracterului unitar concursual şi egalitar al procedurii.
Secţiunea a 2-a („Integritatea morală”)
Membrul Uniunii va acţiona cu cinste, corectitudine şi sinceritate în activitatea
sa profesională, în relaţiile cu instanţele judecătoreşti şi în relaţiile cu ceilalţi
membri ai Uniunii.
Prin comportamentul său şi calitatea activităţii depuse, fiecare membru al
Uniunii va contribui la construirea şi întreţinerea încrederii publice în instituţia
practicianului în insolvenţă, precum şi în viabilitatea soluţiilor propuse de
legislaţia aplicabilă.
Secţiunea a 3-a („Respectarea secretului profesional”)
Membrii Uniunii vor păstra secretul profesional şi vor respecta caracterul
confidenţial al informaţiilor obţinute cu ocazia activităţii întreprinse în calitate de
practicieni în insolvenţă, cu excepţia cazurilor în care au obligaţia legală sau sunt
autorizaţi în mod expres să le transmită.
Membrii Uniunii nu vor folosi secretul profesional de care au luat cunoştinţă
în cursul exercitării profesiei nici în beneficiul propriu, nici în beneficiul unor terţe
părţi.
Se prezumă a fi exceptate de la prevederile secretului profesional toate datele,
informaţiile şi documentele necesare desfăşurării activităţii conform atribuţiilor
legale.
Secţiunea a 4-a („Conflictul de interese”)
Conflictul de interese este starea în care se află membrul Uniunii care are un
interes personal, de natură patrimonială sau nepatrimonială, care ar putea
influenţa imparţialitatea şi obiectivitatea activităţii sale în evaluarea, realizarea şi
raportarea atribuţiilor ce îi revin.
Membrii Uniunii au obligaţia să se abţină de la orice fel de conflict de interese
şi să comunice instanţelor, în cazul în care au fost numiţi, că nu îşi pot îndeplini
obligaţiile din cauza acestui conflict, solicitând înlocuirea.
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Secţiunea a 5-a („Concurenţa neloială”)
Practicienii în insolvenţă sunt obligaţi să îşi exercite activitatea cu
bună-credinţă, potrivit uzanţelor oneste, cu respectarea intereselor părţilor şi a
cerinţelor concurenţei loiale.
Constituie concurenţă neloială practicile comerciale ale formei de organizare
care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei-credinţe şi care
produc sau pot produce pagube oricăror participanţi la piaţă.
Sunt interzise practicile de concurenţă neloială, după cum urmează:
a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin
comunicarea ori răspândirea de către o formă de organizare sau
reprezentantul/angajatul său de informaţii care nu corespund realităţii despre
activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze
interesele;
b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual
salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor
secrete comerciale, pentru care respectiva formă de organizare a luat măsuri
rezonabile de asigurare a protecţiei acestora şi a căror dezvăluire poate dăuna
intereselor acelei forme;
c) orice alte practici comerciale care contravin uzanţelor cinstite şi principiului
general al bunei-credinţe şi care produc sau pot produce pagube oricăror
participanţi la piaţă.
Secţiunea a 6-a („Practica anticoncurenţială”)
Constituie practică anticoncurenţială, conform Legii concurenţei nr. 21/1996,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt interzise orice
înţelegeri între forme de organizare, decizii ale asociaţiilor de forme de organizare
şi practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea
ori denaturarea concurenţei pe piaţa românească sau pe o parte a acesteia, în
special cele care:
a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice
alte condiţii de tranzacţionare;
b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică
sau investiţiile;
c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii
echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor
prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele
comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.
Interdicţia prevăzută la alin. (1) nu se aplică înţelegerilor sau categoriilor de
înţelegeri între forme de organizare, deciziilor sau categoriilor de decizii ale

Actualitate legislativă

153

asociaţiilor de forme de organizare, practicilor concertate sau categoriilor de
practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de mărfuri ori la
promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în acelaşi timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părţile la respectiva înţelegere,
decizie ori practică concertată;
b) impun formelor de organizare în cauză doar acele restricţii care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
c) nu oferă formelor de organizare posibilitatea de a elimina concurenţa de pe
o parte substanţială a pieţei produselor în cauză.
Secţiunea a 7-a („Respectarea prevederilor legale”)
Membrii persoane fizice şi societăţi profesionale vor respecta legislaţia
aplicabilă activităţii pe care o desfăşoară în calitatea lor de practicieni în insolvenţă.
În cazul în care un membru se găseşte în una dintre următoarele situaţii:
a) este condamnat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru o
infracţiune economică, cum ar fi: deturnare de fonduri, fals, furt, înşelăciune,
evaziune fiscală sau, după caz, pentru tentativă, instigare şi/sau complicitate la o
astfel de faptă;
b) a fost găsit vinovat, definitiv printr-o hotărâre judecătorească, pentru încălcarea prevederilor legislaţiei Autorităţii de Supraveghere Financiară, a societăţilor
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi/sau bancare;
c) a fost condamnat, definitiv şi irevocabil printr-o hotărâre judecătorească,
pentru orice faptă de natură să determine imposibilitatea continuării activităţii de
practician în insolvenţă;
d) a recunoscut că este vinovat de una dintre faptele prevăzute la lit. a), b) sau
c); în acest caz, va aduce de îndată la cunoştinţa Secretariatului general al Uniunii
situaţia respectivă.
Membrii Uniunii nu vor exercita simultan sau succesiv pentru acelaşi debitor
calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil
autorizat, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar, într-o perioadă
de 2 ani.
Membrii Uniunii vor informa Secretariatul general al Uniunii, în cel mult 30 de
zile, cu privire la intrarea în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la
art. 26 alin. (1) din O.U.G.
Membrii Uniunii nu vor utiliza, în realizarea atribuţiilor exclusive ale practicianului în insolvenţă, mandatari, colaboratori sau salariaţi care nu au calitatea de
practician în insolvenţă definitiv şi compatibil.
Membrii Uniunii nu vor încredinţa administrarea societăţii profesionale unei
persoane care nu are calitatea de practician în insolvenţă definitiv şi compatibil.
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Membrii Uniunii nu îşi vor desfăşura profesia în acelaşi timp în mai multe
forme de exercitare a acesteia sau în mai multe entităţi profesionale.
Membrii Uniunii nu îşi vor exercita calitatea de practician în insolvenţă pentru
o persoană juridică la care cel în cauză a deţinut calitatea de administrator, asociat,
acţionar, director sau membru al consiliului de administraţie ori alte funcţii ori
poziţii similare, potrivit art. 28 alin. (3) din O.U.G.
Membrii Uniunii nu vor exercita calitatea de administrator judiciar sau
lichidator concomitent cu activităţi aferente altor profesii, cu excepţia celor
prevăzute la art. 26 alin. (2) din O.U.G.
Practicienii în insolvenţă nu vor accepta numirea înaintea expirării termenului
prevăzut la art. 27 alin. (1) din O.U.G.
Practicienii în insolvenţă nu îşi vor exercita profesia cu încălcarea prevederilor
art. 27 alin. (2) şi (3) din O.U.G.
Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 18 din O.U.G., privind
cesionarea în termen de cel mult 30 de zile a părţilor sociale deţinute de un asociat
al societăţii profesionale devenit incompatibil.
Membrii Uniunii nu vor transmite cu întârziere mai mare de 30 de zile
raportările statistice privind numirile ca administrator judiciar sau lichidator şi a
declaraţiilor de venit, faţă de termenele stabilite de art. 21 lit. f) din Statutul privind
organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.
Membrii Uniunii nu vor refuza furnizarea datelor solicitate cu ocazia verificării
prin sondaj efectuate de delegaţii conducerii filialei în condiţiile art. 21 lit. j) din
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.
Practicienii în insolvenţă înscrişi pe lista coordonatorilor de stagiu atestaţi nu
vor refuza îndeplinirea rolului de coordonator de stagiu, cu excepţia cazului în
care refuzul se datorează unui număr de stagiari care depăşeşte capacitatea
coordonatorului.
Membrii Uniunii vor respecta prevederile art. 41 din O.U.G.
Membrii Uniunii nu vor comunica peste termenul prevăzut de art. 9 din
Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă
schimbările intervenite în forma de exercitare a profesiei.
Membrii Uniunii nu vor restitui cu întârziere la fondul de lichidare sumele
avansate pentru cheltuielile de procedură, peste termenul prevăzut la art. 116
alin. (4) din Statutul privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în
insolvenţă.
Membrii Uniunii nu vor solicita decontarea din fondul de lichidare în
condiţiile în care în averea debitoarei existau bunuri sau sume de bani ce puteau fi
valorificate.
Membrii Uniunii au obligaţia de a comunica datele necesare verificării prin
sondaj efectuate de către delegatul conducerii filialei, în legătură cu îndeplinirea
obligaţiilor profesionale.
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Membrii Uniunii au obligaţia de a vira procentul de 2% din sumele recuperate
în cadrul procedurilor de insolvenţă către filiala Uniunii, prevăzut la art. 4 alin. (6)
lit. c) din Legea nr. 85/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sau art. 39
alin. (7) lit. b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei
sau de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
Membrii Uniunii au obligaţia de a comunica datele necesare comisiei de
cenzori a filialei în vederea verificării situaţiei virării către filiala Uniunii a
procentului de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvenţă.
Membrii Uniunii vor comunica modificările intervenite în forma de exercitare
a profesiei, prevăzute la art. 22 alin. (8) din O.U.G.
Societatea civilă profesională care, din orice motive, rămâne cu un singur
asociat are obligaţia transformării acesteia în altă formă de organizare profesională,
în interval de 3 luni.
Practicianul în insolvenţă stagiar va respecta prevederile art. 33 alin. (2) şi (3)
din O.U.G.
Membrii Uniunii au obligaţia de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă.
Membrii Uniunii au obligaţia de a nu depune sau accepta, în mod repetat,
oferte de onorariu care nu îndeplinesc prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G.
Membrii Uniunii au obligaţia de a nu solicita decontarea din fondul de
lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza
căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 19 alin. (2) sau (21) din Legea
nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile
de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările
ulterioare.
Secţiunea a 8-a („Competenţa profesională”)
Membrii Uniunii vor aborda cu competenţă profesională activitatea desfăşurată şi vor arăta preocupare pentru sporirea prestigiului profesiei, manifestând
reţinere la angajarea unor lucrări pe care nu le pot realiza în bune condiţii.
Cap. III („Comportamentul profesional”)
Capitolul al III-lea stabileşte că membrii Uniunii vor adopta un comportament de natură să contribuie la creşterea prestigiului profesiei prin:
a) devotament faţă de profesia aleasă;
b) efort profesional de îmbunătăţire continuă a practicilor profesionale;
c) instruire şi perfecţionare profesională şi asigurarea condiţiilor pentru
creşterea experienţei persoanelor cu care colaborează;
d) spirit de echipă, curajul opiniilor şi onestitate.
Deontologia profesională – toţi membrii definiţi în conformitate cu art. 2 şi 3
din O.U.G. trebuie să se abţină, chiar în afara exercitării profesiei lor, de la orice

156

Actualitate legislativă

încălcări ale legilor, regulamentelor şi regulilor profesionale şi de la orice acţiuni
contrare independenţei şi onoarei sau care sunt susceptibile să aducă ştirbirea
demnităţii Uniunii şi membrilor săi.
Membrii Uniunii pot face uz numai de titlurile sau diplomele eliberate de
instituţii de învăţământ autorizate.
Cap. IV („Etica exercitării profesiei”)
În capitolul al IV-lea se prevede faptul că membrii Uniunii pot folosi în
corespondenţa lor menţiunea apartenenţei la Uniune, dar nu sigla sau emblema
Uniunii.
Membrii Uniunii nu pot acorda consultanţă terţilor în probleme de specialitate
din domeniul insolvenţei care se referă la sau au legătură cu societăţile
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, cu care aceştia se află în raporturi contractuale ori de mandat legal, cu
excepţia cazurilor prevăzute de lege.
Un membru al Uniunii nu poate colabora, în cadrul activităţilor şi
operaţiunilor pe care le desfăşoară ca practician, cu un coleg, membru al Uniunii,
care este suspendat pe perioada sancţiunii.
Orice membru al Uniunii care activează ca practician în insolvenţă are datoria
să verifice ca toate persoanele cu care lucrează sau care sunt angajate colaboratori
să fie competente şi să aibă pregătirea profesională necesară unei astfel de
activităţi.
Fiecare membru al Uniunii este obligat să se asigure profesional, într-un
termen de maximum 30 de zile de la admiterea în Uniune, la o societate de
asigurări.
Cap. V („Relaţiile între membrii Uniunii”)
Potrivit capitolului al V-lea, membrii Uniunii îşi datorează amabilitate şi
respect reciproc. Acestea exclud nu numai vulgaritatea, ci şi manifestările dure şi
necuviincioase. Ei trebuie să se abţină de la orice cuvinte care jignesc, orice
imputări răuvoitoare, demersuri în defavoarea altora şi, în general, să se abţină de
la orice acţiune susceptibilă de a aduce daune altor membri ai Uniunii.
Divergenţele dintre membri se vor concilia pe cale amiabilă, iar în caz de
nerezolvare se vor supune dezbaterii Comisiei superioare de disciplină.
Cap. VI („Dispoziţii finale”)
Capitolul al VI-lea dispune faptul că regulile privind conduita etică sunt
obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.
Respectivul cod de etică profesională şi disciplină intră în vigoare la data
aprobării lui de Congresul Uniunii.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 209/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din
10 septembrie 2015)

Actul modificator
Legea nr. 209/2017
(M. Of. nr. 875 din 7
noiembrie 2017)

Sumar
– modifică: art. 456 alin.(2), lit. a),
art. 464 alin. (2), lit. i)
– introduce: art. 456 alin. (1) lit. x),
art. 464 alin. (1), lit. z), art. 464
alin. (2), lit. s)

În M. Of. nr.875 din 7 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 209/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului fiscal prin Legea
nr. 209/2017.
Art. I din Legea nr. 209/2017
Potrivit art. I, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Art. 456 alin. (1), lit. x) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 456 alin. (1), după lit. w) se introduce o nouă
literă, lit. x), cu următorul cuprins:
„x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de
titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau
principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu
excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice”.
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Art. 456 alin.(2), lit. a) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 456 alin.(2), lit. a) prevedea:
„a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de
arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 456 alin.(2), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau
arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. x);”.
Art. 464 alin. (1), lit. z) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (1), după lit. y) se introduce o nouă
literă, lit. z), cu următorul cuprins:
„z) suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente
istorice, de arhitectură sau arheologice, prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), indiferent de
titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt
folosite pentru activităţi economice”.
Art. 464 alin. (2), lit. i) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 464 alin. (2), lit. i) dispunea:
„i) suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (2), lit. i) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„i) terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca
monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât
cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru
activităţi economice;”.
Art. 464 alin. (2), lit. s) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 209/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (2), după lit. r) se introduce o nouă
literă, lit. s), cu următorul cuprins:
„s) potrivit legii, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale
terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada
punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi
instituţiilor specializate pentru cercetare”.
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Art. II din Legea nr. 209/2017
Art. II stabileşte faptul că prin derogare de la dispoziţiile art. 4 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
Art. III din Legea nr. 209/2017
Conform art. III, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei
legi, Guvernul va modifica în mod corespunzător Hotărârea Guvernului
nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. IV din Legea nr. 209/2017
În art. IV se prevede faptul că începând cu data intrării în vigoare a prezentei
legi, alineatul (3) al articolului 41 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din
20 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 79/2017)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat
Codul
fiscal

Actul
modificator
O.U.G.
nr. 79/2017
(M. Of. nr. 885
din 10
noiembrie
2017)

Sumar
Promovarea acestui act normativ este determinată
în principal de necesitatea:
– implementării măsurilor din domeniul fiscal
cuprinse în Programul de guvernare, aprobat prin
Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017
pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496
din 29 iunie 2017;
– elaborării Legii bugetului asigurărilor sociale de
stat şi a Legii bugetului de stat pentru anul 2018;
– asigurării predictibilităţii cadrului fiscal aplicabil
pentru anul 2018 pentru mediul de afaceri;
– introducerii unor măsuri de consolidare a
încasărilor din domeniul impozitului pe veniturile
microîntreprinderilor;
– de a clarifica urgent situaţiile în care organele
fiscale pot refuza dreptul de deducere a TVA,
pentru asigurarea aplicării unui tratament unitar
tuturor operatorilor economici;
– prevenirii şi combaterii riscurilor de evaziune
fiscală cu produse alcoolice şi tutun prelucrat;
– încurajării contribuabililor să îşi declare în mod
transparent obligaţiile fiscale, prin asigurarea unor
condiţii echitabile şi eficiente de concurenţă pentru
toţi contribuabilii plătitori de impozit pe profit, în
scopul îmbunătăţirii conformării;
– transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor
Directivei 2016/1164/UE a Consiliului din 12 iulie
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2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor
de evitare a obligaţiilor fiscale care au incidenţă
directă asupra funcţionării pieţei interne (ATAD),
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
din 19 iulie 2016;
– reformării sistemelor sociale publice din România
în vederea creşterii gradului de colectare a
veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi
de responsabilizare a angajatorilor în ceea ce
priveşte plata la timp a contribuţiilor sociale
obligatorii datorate atât de către aceştia, cât şi de
către angajaţi. În acest sens, se reduce numărul
contribuţiilor sociale obligatorii, angajatorul
urmând ca, în continuare, să stabilească, să reţină,
să declare şi să plătească obligaţiile datorate;
– respectării prevederilor Directivei 1999/62/CE
de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă
pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin
actualizarea impozitului pentru vehiculele de
transport de marfă cu masa autorizată egală sau
mai mare de 12 tone, conform ratei de schimb a
monedei euro (1 euro = 4,5878 lei), astfel cum a fost
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
din 2 octombrie 2017(C331/04).

În M. Of. nr. 885 din 10 noiembrie 2017, a fost publicată O.U.G. nr. 79/2017 din
8 noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 227/2015 prin O.U.G.
nr. 79/2017.
În preambulul respectivului proiect de O.U.G. se arată faptul că promovarea
acestui act normativ este determinată în principal de necesitatea:
– implementării măsurilor din domeniul fiscal cuprinse în Programul de
guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru
acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 496 din 29 iunie 2017;
– elaborării Legii bugetului asigurărilor sociale de stat şi a Legii bugetului de
stat pentru anul 2018;
– asigurării predictibilităţii cadrului fiscal aplicabil pentru anul 2018 pentru
mediul de afaceri;
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– introducerii unor măsuri de consolidare a încasărilor din domeniul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor;
– de a clarifica urgent situaţiile în care organele fiscale pot refuza dreptul de
deducere a TVA, pentru asigurarea aplicării unui tratament unitar tuturor
operatorilor economici;
– prevenirii şi combaterii riscurilor de evaziune fiscală cu produse alcoolice şi
tutun prelucrat;
– încurajării contribuabililor să îşi declare în mod transparent obligaţiile fiscale,
prin asigurarea unor condiţii echitabile şi eficiente de concurenţă pentru toţi
contribuabilii plătitori de impozit pe profit, în scopul îmbunătăţirii conformării;
– transpunerii în legislaţia naţională a prevederilor Directivei 2016/1164/UE a
Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare
a obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne
(ATAD), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 19 iulie 2016;
– reformării sistemelor sociale publice din România în vederea creşterii
gradului de colectare a veniturilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi de
responsabilizare a angajatorilor în ceea ce priveşte plata la timp a contribuţiilor
sociale obligatorii datorate atât de către aceştia, cât şi de către angajaţi. În acest
sens, se reduce numărul contribuţiilor sociale obligatorii, angajatorul urmând ca, în
continuare, să stabilească, să reţină, să declare şi să plătească obligaţiile datorate;
– respectării prevederilor Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la
vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitului pentru vehiculele de transport de marfă cu masa autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, conform ratei de schimb a monedei euro (1 euro =
4,5878 lei), astfel cum a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 2
octombrie 2017(C331/04).
Ţinând seama de faptul că nepromovarea respectivului act normativ ar avea
consecinţe negative, în sensul că:
– neintroducerea măsurii de sancţionare constând în confiscarea mijloacelor de
transport în care organele de control descoperă produse alcoolice şi din tutun
prelucrat care nu poartă marcajele prevăzute de lege va permite perpetuarea şi
chiar încurajarea faptelor de evaziune fiscală cu aceste produse;
– neadaptarea cadrului fiscal la actualele tendinţe de erodare a bazei impozabile aferente impozitului pe profit, prin neintroducerea de măsuri pentru combaterea acestora, poate avea drept consecinţă înregistrarea unei conformări necorespunzătoare;
– nu ar putea fi promovate modificările corelative ale legislaţiei din domeniul
muncii, sănătăţii, de către instituţiile de specialitate, începând cu aceeaşi dată,
respectiv data de 1 ianuarie 2018,
în considerarea faptului că aceste elemente constituie situaţii extraordinare a
căror reglementare nu poate fi amânată şi vizează totodată interesul public,
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în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul
României adoptă respectiva ordonanţă de urgenţă.
Potrivit art. I, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Titlul I („Dispoziţii generale”)
Art. 2 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 2 alin. (2) prevedea faptul că:
„(2) În cazul în care prin lege se introduc impozite, taxe sau contribuţii
obligatorii noi, se majorează cele existente, se elimină sau se reduc facilităţi
existente, acestea vor intra în vigoare cu data de 1 ianuarie a fiecărui an şi vor
rămâne nemodificate cel puţin pe parcursul acelui an”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2 ) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Contribuţiile sociale obligatorii reglementate prin prezentul cod sunt următoarele:
a) contribuţiile de asigurări sociale, datorate bugetului asigurărilor sociale de stat;
b) contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată bugetului Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate;
c) contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată bugetului general consolidat”.
Titlul II („Impozitul pe profit”)
Art. 25 alin. (3) lit. h) şi alin. (4) lit. p) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare 25 alin. (3) lit. h) prevedea faptul că:
„h) cheltuielile cu dobânda şi diferenţele de curs valutar, în limita prevăzută la
art. 27;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări privind Codul fiscal, la art. 25 alin. (3) lit. h) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„h) cheltuielile cu dobânzile şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere
economic, potrivit art. 40^2;”
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 25 alin. (4) lit. p) prevedea:
„p) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările
contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul
în care mijloacele fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în
baza unor contracte cu plată amânată;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (4) lit. p) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„p) cheltuielile cu dobânzile, stabilite în conformitate cu reglementările contabile
conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, în cazul în care mijloacele
fixe/imobilizările necorporale/stocurile sunt achiziţionate în baza unor contracte cu plată
amânată, pentru contribuabilii care nu aplică prevederile art. 40^2;”
Art. 27 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 27 prevedea că:
„Art. 27 („Cheltuieli cu dobânzile şi diferenţe de curs valutar”)
(1) Cheltuielile cu dobânzile sunt integral deductibile în cazul în care gradul de
îndatorare a capitalului este mai mic sau egal cu 3. Gradul de îndatorare a capitalului se determină ca raport între capitalul împrumutat cu termen de rambursare
peste un an şi capitalul propriu, ca medie a valorilor existente la începutul anului şi
sfârşitul perioadei pentru care se determină impozitul pe profit. Prin capital
împrumutat se înţelege totalul creditelor şi împrumuturilor cu termen de
rambursare peste un an, potrivit clauzelor contractuale.
(2) În înţelesul alin. (1), prin credit/împrumut se înţelege orice convenţie
încheiată între părţi care generează în sarcina uneia dintre părţi obligaţia de a plăti
dobânzi şi de a restitui capitalul împrumutat. Pentru determinarea gradului de
îndatorare, în capitalul împrumutat se includ şi creditele/împrumuturile cu
termen de rambursare peste un an pentru care, în convenţiile încheiate, nu s-a
stabilit obligaţia de a plăti dobânzi.
(3) În înţelesul alin. (1), în capitalul împrumutat se includ şi
creditele/împrumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, în
situaţia în care există prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare
curentă,
însumată
cu
perioadele
de
rambursare
anterioare
ale
creditelor/împrumuturilor pe care le prelungesc, depăşeşte un an. În acest caz,
impozitul pe profit se recalculează şi pentru perioada de rambursare anterioară
prelungirii.
(4) În cazul în care cheltuielile din diferenţele de curs valutar depăşesc
veniturile din diferenţele de curs valutar, pierderea netă va fi tratată ca o cheltuială
cu dobânzile, deductibilă potrivit alin. (1). Cheltuielile/veniturile din diferenţele
de curs valutar, care intră sub incidenţa prezentului alineat, sunt cele aferente
împrumuturilor luate în calcul la determinarea gradului de îndatorare a
capitalului.
(5) În condiţiile în care gradul de îndatorare a capitalului este peste 3 sau
capitalul propriu are o valoare negativă, cheltuielile cu dobânzile şi cu pierderea
netă din diferenţele de curs valutar sunt nedeductibile. Acestea se reportează în
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perioada următoare, în condiţiile alin. (1), până la deductibilitatea integrală a
acestora. Dreptul de reportare a cheltuielilor cu dobânzile şi cu pierderea netă din
diferenţele de curs valutar al contribuabililor care îşi încetează existenţa ca efect al
unei operaţiuni de fuziune sau divizare totală se transferă contribuabililor
nou-înfiinţaţi, respectiv celor care preiau patrimoniul societăţii absorbite sau
divizate, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Dreptul de reportare a cheltuielilor
cu dobânzile şi cu pierderea netă din diferenţele de curs valutar al contribuabililor
care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei
părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se împarte între aceşti
contribuabili şi cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz,
proporţional cu activele transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit
proiectului de divizare, respectiv cu cele menţinute de persoana juridică cedentă.
(6) Dobânzile şi pierderile nete din diferenţe de curs valutar, în legătură cu
împrumuturile obţinute direct sau indirect de la bănci internaţionale de dezvoltare
şi organizaţii similare, menţionate în norme, şi cele care sunt garantate de stat, cele
aferente împrumuturilor obţinute de la instituţiile de credit române sau străine,
instituţiile financiare nebancare, precum şi cele obţinute în baza obligaţiunilor
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului articol.
Aplicare.
(7) În cazul împrumuturilor obţinute de la alte entităţi, cu excepţia celor
prevăzute la alin. (6), dobânzile deductibile sunt limitate la:
a) nivelul ratei dobânzii de politică monetară a Băncii Naţionale a României,
corespunzătoare ultimei luni din trimestru, pentru împrumuturile în lei; şi
b) nivelul ratei dobânzii anuale de 4%, pentru împrumuturile în valută.
Nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută se actualizează prin
hotărâre a Guvernului.
(8) Limita prevăzută la alin. (7) se aplică separat pentru fiecare împrumut,
înainte de aplicarea prevederilor alin. (1) şi (5). =
(9) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică instituţiilor de credit – persoane juridice
române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit – persoane juridice
străine, instituţiilor financiare nebancare, precum şi societăţilor de leasing
operaţional.
(10) În cazul unei persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea
printr-un sediu permanent în România, prevederile prezentului articol se aplică
prin luarea în considerare a capitalului propriu.
(11) Cheltuielile cu dobânzile care sunt incluse în costul de achiziţie sau în
costul de producţie al unui activ cu ciclu lung de fabricaţie, potrivit reglementărilor
contabile aplicabile, nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului articol”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 27 se abrogă.
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Capitolul III^1 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după Capitolul III se introduce un nou capitol,
Capitolul III^1 – Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale
care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, cu următorul cuprins:
„Capitolul III^1 („Norme împotriva practicilor de evitare a obligaţiilor fiscale care au
incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne”)
Art. 40^1 Definiţii specifice
În sensul prezentului capitol, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
1. costurile îndatorării – cheltuiala reprezentând dobânda aferentă tuturor formelor de
datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobânzile, inclusiv alte
cheltuieli suportate în legătură cu obţinerea de finanţare potrivit reglementărilor legale în
vigoare, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: plăţi în cadrul împrumuturilor cu
participare la profit, dobânzi imputate la instrumente cum ar fi obligaţiunile convertibile şi
obligaţiunile cu cupon zero, sume în cadrul unor mecanisme de finanţare alternative cum
ar fi «finanţele islamice», costul de finanţare al plăţilor de leasing financiar, dobânda
capitalizată inclusă în valoarea contabilă a unui activ aferent sau amortizarea dobânzii
capitalizate, sume calculate pe baza unui randament al finanţării în temeiul normelor
privind preţurile de transfer acolo unde este cazul, dobânzi noţionale în cadrul unor
instrumente financiare derivate sau al unor acorduri de acoperire a riscului aferente
împrumuturilor unei entităţi, anumite câştiguri şi pierderi generate de diferenţele de curs
valutar la împrumuturi şi instrumente legate de obţinerea de finanţare, comisioane de
garantare pentru mecanisme de finanţare, comisioane de intermediere şi costuri similare
aferente împrumuturilor de fonduri;
2. costurile excedentare ale îndatorării – suma cu care costurile îndatorării unui
contribuabil depăşesc veniturile din dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere
economic pe care le primeşte contribuabilul;
3. perioadă fiscală – perioada impozabilă stabilită potrivit prevederilor art. 16;
4. întreprindere asociată – oricare dintre următoarele situaţii:
a) o entitate în care contribuabilul deţine direct sau indirect o participaţie, şi anume
drepturi de vot sau deţineri de capital în proporţie de 25% sau mai mult, sau are dreptul să
primească 25% sau mai mult din profitul entităţii respective;
b) o persoană fizică sau o entitate care deţine direct sau indirect o participaţie, şi anume
drepturi de vot sau deţineri de capital în proporţie de 25% sau mai mult într-un
contribuabil, sau are dreptul să primească 25% sau mai mult din profitul contribuabilului;
c) în cazul în care o persoană fizică sau o entitate deţine direct sau indirect o participaţie de 25% sau mai mult într-un contribuabil şi în una sau mai multe entităţi, toate
entităţile în cauză, inclusiv contribuabilul, sunt considerate întreprinderi asociate;
5. întreprindere financiară – oricare dintre următoarele entităţi:
a) o instituţie de credit sau o întreprindere de investiţii, potrivit art. 7 alin. (1^1) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
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capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) pct. 10 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de
instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, sau un administrator de fonduri de investiţii
alternative, astfel cum este definit la art. 3 pct. 2 din Legea nr. 74/2015 privind
administratorii de fonduri de investiţii alternative, cu modificările şi completările
ulterioare, sau o societate de administrare a unui organism de plasament colectiv în valori
mobiliare, astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori
mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 10/2015, cu modificările ulterioare;
b) o întreprindere de asigurare, definită ca fiind un asigurător potrivit art. 1 alin. (2)
pct. 3 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare
şi reasigurare, cu modificările ulterioare;
c) o întreprindere de reasigurare, definită ca fiind un reasigurător potrivit art. 1 alin.
(2) pct. 45 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare;
d) un administrator de pensii, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 8 din Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
e) instituţii de pensii care gestionează sisteme de pensii considerate a fi sisteme de
securitate socială care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului
European şi al Consiliului, precum şi orice entitate juridică instituită în scopul investirii în
astfel de sisteme;
f) un fond de investiţii alternative (FIA) administrat de un AFIA, astfel cum este
definit la art. 3 pct. 20 – 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de
investiţii alternative, cu modificările ulterioare;
g) un organism de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), astfel cum este
definit la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 , cu
modificările ulterioare;
h) o contraparte centrală, astfel cum este definită la art. 2 pct. 1 din Regulamentul
(UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului;
i) un depozitar central de titluri de valoare, astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) pct.
1 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
6. stat membru – are înţelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. a);
7. stat terţ – are înţelesul dat la art. 24 alin. (5) lit. c);
8. transferul de active – operaţiunea prin care România pierde dreptul de a impozita
activele transferate, în timp ce activele rămân în proprietatea legală sau economică a
aceluiaşi contribuabil;
9. transferul rezidenţei fiscale – operaţiunea prin care contribuabilul nu mai are
rezidenţa fiscală în România şi dobândeşte rezidenţă fiscală în alt stat membru sau într-un
stat terţ;
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10. transferul unei activităţi economice desfăşurate printr-un sediu permanent –
operaţiunea prin care contribuabilul nu mai are prezenţă fiscală în România şi dobândeşte o
astfel de prezenţă în alt stat membru sau într-un stat terţ, fără să dobândească rezidenţă
fiscală în acel stat membru sau stat terţ.
Art. 40^2 Reguli privind limitarea deductibilităţii dobânzii şi a altor costuri
echivalente dobânzii din punct de vedere economic
(1) În sensul prezentului articol, costurile excedentare ale îndatorării, astfel cum sunt
definite potrivit art. 40^1 pct. 2, care depăşesc plafonul deductibil prevăzut la alin. (4),
sunt deduse limitat în perioada fiscală în care sunt suportate, până la nivelul a 10% din
baza de calcul stabilită conform algoritmului prevăzut la alin. (2).
(2) Baza de calcul utilizată pentru stabilirea costurilor excedentare ale îndatorării,
deductibile la calculul rezultatului fiscal, o reprezintă diferenţa dintre veniturile şi
cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de
referinţă, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile cu
impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării, precum şi sumele deductibile
reprezentând amortizarea fiscală, determinate potrivit art. 28.
(3) În condiţiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, costurile
excedentare ale îndatorării sunt nedeductibile în perioada fiscală de referinţă şi se
reportează potrivit alin. (7).
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare
ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de
200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României
valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz.
(5) Prin excepţie de la alin. (1) şi (4), în cazul în care contribuabilul este o entitate
independentă, în sensul că nu face parte dintr-un grup consolidat în scopuri de
contabilitate financiară, şi nu are nicio întreprindere asociată şi niciun sediu permanent,
acesta deduce integral costurile excedentare ale îndatorării, în perioada fiscală în care
acestea sunt suportate.
(6) Se exclud din domeniul de aplicare al alin. (1) şi (4) costurile excedentare ale
îndatorării rezultate din împrumuturi utilizate pentru finanţarea unui proiect de
infrastructură publică pe termen lung care are scopul de a furniza, de a îmbunătăţi, de a
opera şi/sau de a menţine un activ de mari dimensiuni, considerat a fi de interes public
general, dacă operatorii de proiect sunt înregistraţi în Uniunea Europeană, iar costurile
îndatorării, activele utilizate în scopul proiectului şi veniturile înregistrate de operatorii de
proiect provin din/sunt în Uniunea Europeană. Excluderea ia în considerare atât veniturile
din dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere economic dobânzilor, cât şi
cheltuielile reprezentând dobânzi şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere
economic, aferente unor proiecte de infrastructură publică pe termen lung.
(7) Costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală de
calcul în conformitate cu alin. (1) se reportează, fără limită de timp, în anii fiscali următori
în aceleaşi condiţii de deducere, conform prezentului articol.
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(8) Pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (4), prin
excepţie de la art. 7 pct. 44 şi 45, valoarea fiscală a activelor nu include costuri de dobândă
şi alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic.
(9) Regulile prevăzute de prezentul articol sunt aplicabile şi dobânzilor şi pierderilor
nete din diferenţe de curs valutar, reportate potrivit prevederilor art. 27, prevederi în
vigoare până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv. În cazul entităţilor independente
prevăzute la alin. (5), dobânzile şi pierderile nete din diferenţe de curs valutar, reportate
potrivit prevederilor art. 27 în vigoare până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, sunt
integral deductibile.
Art. 40^3 Regimul fiscal al transferurilor de active, de rezidenţă fiscală şi/sau
de activitate economică desfăşurată printr-un sediu permanent pentru care
România pierde dreptul de impozitare
(1) Pentru transferurile de active, de rezidenţă fiscală şi/sau de activitate economică
desfăşurată printr-un sediu permanent, aşa cum sunt definite la pct. 8, 9 şi 10 ale art.
40^1, contribuabilul este supus impozitului pe profit, în conformitate cu următoarele
reguli:
a) se determină diferenţa între valoarea de piaţă a activelor, potrivit alin. (10),
transferate într-o perioadă impozabilă şi valoarea lor fiscală, potrivit art. 7 pct. 44 şi 45;
b) în cazul în care diferenţa calculată potrivit lit. a) reprezintă un câştig, asupra
acestuia se aplică cota prevăzută la art. 17;
c) în cazul în care diferenţa calculată potrivit lit. a) reprezintă o pierdere, aceasta se
recuperează din câştigurile rezultate din operaţiuni de aceeaşi natură, potrivit modalităţii
de recuperare prevăzute de art. 31.
(2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) se declară şi se plăteşte, pentru perioada fiscală
de referinţă, potrivit prevederilor art. 41 şi 42.
(3) Prezentul articol se aplică în următoarele situaţii:
a) contribuabilul transferă active de la sediul central din România la sediul său
permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ, în măsura în care, ca urmare a
transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) contribuabilul transferă active de la sediul permanent din România la sediul central
sau la un alt sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ, în măsura în
care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
c) contribuabilul îşi transferă rezidenţa fiscală din România într-un alt stat membru
sau într-un stat terţ, cu excepţia acelor active care rămân legate efectiv de un sediu
permanent în România;
d) contribuabilul transferă activitatea economică desfăşurată în România printr-un
sediu permanent către un alt stat membru sau către un stat terţ, în măsura în care, ca
urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele transferate.
(4) Contribuabilul care aplică regulile de la alin. (1) – (3) beneficiază de dreptul de
eşalonare la plată pentru acest impozit, prin achitarea în tranşe pe parcursul a cinci ani,
dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală şi dacă se află în
oricare dintre următoarele situaţii:
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a) transferă active de la sediul central din România la sediul său permanent dintr-un
alt stat membru sau dintr-un stat terţ care este parte la Acordul privind Spaţiul Economic
European, denumit în continuare Acordul privind SEE, iar, ca urmare a transferului,
România pierde dreptul de a impozita activele transferate;
b) transferă active de la sediul permanent din România la sediul central sau la un alt
sediu permanent dintr-un alt stat membru sau dintr-un stat terţ care este parte la Acordul
privind SEE, iar, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele
transferate;
c) transferă rezidenţa fiscală din România într-un alt stat membru sau într-un stat terţ
care este parte la Acordul privind SEE, cu excepţia acelor active care rămân legate efectiv de
un sediu permanent în România;
d) transferă activitatea economică desfăşurată în România printr-un sediu permanent
către un alt stat membru sau către un stat terţ care este parte la Acordul privind SEE, în
măsura în care, ca urmare a transferului, România pierde dreptul de a impozita activele
transferate.
(5) Prevederile alin. (4) se aplică în ceea ce priveşte statele terţe care sunt parte la
Acordul privind SEE dacă acestea au încheiat un acord cu România sau cu Uniunea
Europeană referitor la asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor fiscale,
echivalentă cu asistenţa reciprocă prevăzută în Directiva 2010/24/UE a Consiliului, ale
cărei prevederi sunt transpuse în cadrul capitolului II «Asistenţa reciprocă în materie de
recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri» al titlului X
«Aspecte internaţionale» din Codul de procedură fiscală.
(6) Eşalonarea la plată acordată potrivit alin. (4) îşi pierde valabilitatea, pe lângă
cazurile prevăzute în Codul de procedură fiscală, şi în următoarele cazuri:
a) activele transferate sau activitatea economică desfăşurată printr-un sediu permanent
sunt vândute sau sunt cedate în oricare alt mod;
b) activele transferate sunt ulterior retransferate într-un stat terţ;
c) rezidenţa fiscală a contribuabilului sau activitatea economică transferată iniţial din
România la un sediu permanent dintr-un alt stat membru este ulterior retransferată
într-un stat terţ.
(7) Prevederile de la lit. b) şi c) ale alin. (6) nu se aplică în ceea ce priveşte statele terţe
care sunt părţi la Acordul privind SEE dacă acestea au încheiat un acord cu România sau
cu Uniunea Europeană referitor la asistenţa reciprocă în materie de recuperare a creanţelor
fiscale, echivalentă cu asistenţa reciprocă prevăzută în Directiva 2010/24/UE a Consiliului,
ale cărei prevederi au fost transpuse în cadrul capitolului II «Asistenţa reciprocă în materie
de recuperare a creanţelor legate de taxe, impozite, drepturi şi alte măsuri» al titlului X
«Aspecte internaţionale» din Codul de procedură fiscală.
(8) Dispoziţiile alin. (4) – (6) se completează cu prevederile capitolului IV «Înlesniri la
plată» din cadrul titlului VII «Colectarea creanţelor fiscale» din Codul de procedură fiscală.
(9) În cazul transferului activelor, al rezidenţei fiscale sau al activităţii economice
desfăşurate printr-un sediu permanent, din alt stat membru în România, prin excepţie de la
art. 7 pct. 44 şi 45, valoarea fiscală a acestor active, utilizată la determinarea rezultatului
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fiscal, este valoarea stabilită de către statul membru al contribuabilului sau al sediului
permanent care a efectuat transferul în România, întrebuinţată pentru calculul impozitului
pe profit la momentul pierderii dreptului de impozitare de către celălalt stat membru, în
afară de cazul în care această valoare nu reflectă valoarea de piaţă.
(10) În sensul alin. (1) şi (9), prin valoare de piaţă se înţelege suma în schimbul căreia
un activ poate fi transferat sau obligaţiile reciproce pot fi stinse între cumpărători şi
vânzători independenţi interesaţi, într-o tranzacţie directă. Valoarea de piaţă se stabileşte
potrivit prevederilor art. 11.
(11) Sub condiţia stabilirii faptului că activele transferate revin în termen de
maximum 12 luni în România, prezentul articol nu se aplică transferurilor de active legate
de: finanţarea prin instrumente financiare sau constituite ca garanţie, îndeplinirea
anumitor cerinţe prudenţiale de capital sau de gestionare a lichidităţilor.
Art. 40^4 Regula generală antiabuz
(1) În scopul calculării obligaţiilor fiscale, nu se ia în considerare un demers sau o serie
de demersuri care, având în vedere toate faptele şi circumstanţele relevante, nu sunt oneste,
fiind întreprinse cu scopul principal sau cu unul dintre scopurile principale de a obţine un
avantaj fiscal care contravine obiectului sau scopului urmărit prin prevederile fiscale
aplicabile. Un demers poate cuprinde mai multe etape sau părţi.â
(2) În sensul alin. (1), un demers sau o serie de demersuri sunt considerate ca nefiind
oneste în măsura în care nu sunt întreprinse din motive comerciale valabile care reflectă
realitatea economică, astfel cum prevede art. 11.
(3) În cazul în care un demers sau o serie de demersuri nu este/sunt luat/luate în
considerare în conformitate cu alin. (1), obligaţia fiscală se calculează în conformitate cu
prezentul titlu.
Art. 40^5 Reguli privind societăţile străine controlate
(1) O entitate este considerată societate străină controlată şi i se aplică prevederile
prezentului articol, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) contribuabilul, singur sau împreună cu întreprinderile sale asociate, deţine o
participaţie directă sau indirectă de mai mult de 50% din drepturile de vot sau deţine direct
sau indirect mai mult de 50% din capitalul entităţii sau are dreptul să primească mai mult
de 50% din profiturile entităţii respective;
b) impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către entitatea sau sediul
permanent este mai mic decât diferenţa dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput de
la entitate sau sediul permanent, calculat în conformitate cu prevederile prezentului titlu şi
impozitul pe profit plătit efectiv pentru profiturile sale de către entitate sau de către sediul
permanent. În sensul prezentei litere, nu este luat în considerare sediul permanent al unei
entităţi tratate ca societate străină controlată, în măsura în care sediul nu este supus
impozitării sau este scutit de impozit în jurisdicţia societăţii străine controlate respective.
(2) Prevederile prezentului articol se aplică şi sediilor permanente din state
membre/state terţe ale unui contribuabil plătitor de impozit pe profit, ale căror profituri nu
sunt supuse impozitării sau sunt scutite de impozit în România.
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(3) În cazul în care o entitate sau un sediu permanent este considerată/considerat
societate străină controlată, potrivit prevederilor alin. (1), contribuabilul plătitor de impozit
pe profit care o controlează include în baza impozabilă veniturile nedistribuite ale entităţii
care au provenit din următoarele:
a) dobânzi sau orice alte venituri generate de active financiare;
b) redevenţe sau orice alte venituri generate de drepturi de proprietate intelectuală;
c) dividende şi venituri din transferul titlurilor de participare;
d) venituri din leasing financiar;
e) venituri din activităţi de asigurare, activităţi bancare sau alte activităţi financiare;
f) venituri de la societăţi care le obţin din bunuri şi servicii cumpărate de la întreprinderi asociate şi sunt vândute acestora fără nicio valoare economică adăugată sau cu o
valoare adăugată mică.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care societatea străină controlată
desfăşoară o activitate economică semnificativă, susţinută de personal, echipamente, active
şi spaţii, astfel cum o demonstrează faptele şi circumstanţele relevante, precum şi în cazul
în care societatea străină controlată îşi are rezidenţa fiscală sau este situată într-un stat terţ
care este parte la Acordul privind SEE.
(5) Nu sunt considerate societăţi străine controlate în conformitate cu prevederile
alin. (1) şi (2) următoarele:
a) entitatea sau sediul permanent, dacă aceasta/acesta înregistrează într-o perioadă
fiscală venituri din categoriile prevăzute de alin. (3), reprezentând o treime sau mai puţin
de o treime din totalul veniturilor înregistrate în perioada fiscală de calcul;
b) întreprinderea financiară care înregistrează într-o perioadă fiscală venituri de
natura celor prevăzute la alin. (3) care provin din operaţiuni desfăşurate cu contribuabilul
român sau cu întreprinderile asociate ale acestuia, reprezentând o treime sau mai puţin de o
treime din totalul veniturilor înregistrate de întreprinderea financiară.
(6) Veniturile prevăzute la alin. (3) se includ în baza impozabilă a contribuabilului
plătitor de impozit pe profit, potrivit dispoziţiilor prezentului titlu, proporţional cu participaţia contribuabilului în entitate, astfel cum este definită la alin. (1) lit. a).
(7) Veniturile prevăzute de alin. (3) se includ în baza impozabilă a contribuabilului,
aferentă perioadei sale fiscale în cursul căreia se încheie perioada fiscală a entităţii
controlate/sediului permanent.
(8) Pierderile fiscale înregistrate de un sediu permanent calificat, potrivit alin. (1) şi
(2), ca entitate străină controlată, urmează regimul instituit la art. 40.
(9) Pentru evitarea dublei impuneri, în situaţia în care entitatea distribuie profit
contribuabilului, iar acest profit distribuit este deja inclus în veniturile impozabile ale
contribuabilului în temeiul prezentului articol, cuantumul veniturilor incluse anterior în
baza impozabilă a contribuabilului se deduce în perioada fiscală în care se calculează
cuantumul impozitului datorat pentru profitul distribuit.
(10) Pentru evitarea dublei impuneri, în cazul în care contribuabilul cedează
participaţia sa într-o entitate controlată sau activitatea economică desfăşurată printr-un
sediu permanent, iar o parte a încasărilor din cedare a fost inclusă anterior în baza
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impozabilă a contribuabilului, în temeiul prezentului articol, cuantumul respectiv se
deduce în perioada fiscală în care se calculează cuantumul impozitului datorat pentru
încasările respective.
(11) Contribuabilul scade din impozitul pe profit datorat, potrivit prevederilor art. 39,
impozitul plătit unui stat străin de către entitatea controlată/sediul său permanent.
Art. 40^6 Compatibilitatea cu legislaţia europeană
Dispoziţiile prezentului capitol transpun prevederile Directivei 2016/1.164/UE a
Consiliului din 12 iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a
obligaţiilor fiscale care au incidenţă directă asupra funcţionării pieţei interne, publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 193 din 19 iulie 2016, cu excepţia
prevederilor referitoare la tratamentul neuniform al elementelor hibride, pentru care
termenul de transpunere a fost amânat, potrivit art. 1 pct. 7 din Directiva 2017/952/UE,
până la 31 decembrie 2019, din necesitatea continuării lucrărilor”.
Titlul III („Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor”)
Art. 47 alin. (1) lit. a), b), c) şi alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 47, alin. (1) lit. a) şi b) prevedeau că:
„Art. 47 („Definiţia microîntreprinderii”)
În sensul prezentului titlu, o microîntreprindere este o persoană juridică
română care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii, la data de 31 decembrie
a anului fiscal precedent:
a) a realizat venituri, altele decât cele obţinute din desfăşurarea activităţilor,
prevăzute la art. 48 alin. (6);
b) a realizat venituri, altele decât cele din consultanţă şi management, în
proporţie de peste 80% din veniturile totale;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 47 alin. (1) lit. a) şi b) se abrogă.
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 47 alin. (1) lit. c) prevedea că:
„c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 500.000 euro.
Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la
închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 47 alin. (1), lit. c) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„c) a realizat venituri care nu au depăşit echivalentul în lei a 1.000.000 euro. Cursul
de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea
exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 47, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul cuprins:
„(3) Nu intră sub incidenţa prezentului titlu următoarele persoane juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică”.
Art. 48 alin. (4), (5), (51), (52) şi (6) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 48 alin. (4), (5), (51), (52) şi (6) prevedeau:
„(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoana juridică română
nou-înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului,
intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6), nu intră sub incidenţa
prezentului titlu.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), persoana juridică română
nou-înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un
capital social de cel puţin 45.000 lei poate opta să aplice prevederile titlului II.
Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data
înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective.
În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică
prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul
social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile
prevăzute la art. 47.
Alineatul a fost modificat prin Ordonanţă de urgenţă 84/2016 la 01/01/2017
(51) Pentru persoanele juridice române care au aplicat prevederile alin. (5), în
forma în vigoare până la data de 31 decembrie 2016, condiţia referitoare la
menţinerea unui capital social de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000
euro se consideră îndeplinită şi în situaţia în care capitalul social scade până la
nivelul sumei de 45.000 lei.
Alineatul a fost introdus prin Ordonanţă de urgenţă 84/2016 la 01/01/2017.
(52) Prin excepţie de la prevederile art. 47, microîntreprinderile existente care
au subscris un capital social de cel puţin 45.000 lei pot opta să aplice prevederile
titlului II începând cu 1 ianuarie 2017 sau cu trimestrul în care această condiţie este
îndeplinită. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului
social pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În
cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică
prevederile prezentului titlu începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul
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social este redus sub valoarea de 45.000 lei, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 47. Ieşirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor
ca urmare a opţiunii se comunică organelor fiscale competente, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală. Calculul şi plata impozitului pe profit de
către microîntreprinderile care optează să aplice prevederile titlului II se efectuează
luând în considerare veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul
respectiv.
(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice
române care:
a) desfăşoară activităţi în domeniul bancar;
b) desfăşoară activităţi în domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de
capital, cu excepţia persoanelor juridice care desfăşoară activităţi de intermediere
în aceste domenii;
c) desfăşoară activităţi în domeniul jocurilor de noroc;
d) desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor
petroliere şi gazelor naturale.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (4), (5), (51), (52) şi (6) se abrogă.
Art. 51 alin. (5) şi (6) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 51 alin. (5) şi (6) prevedeau că:
„(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică,
cotele de impozitare prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător,
începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru
microîntreprinderile care au un salariat, respectiv 2 salariaţi şi care aplică cotele de
impozitare prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), al căror raport de muncă încetează,
condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul
aceluiaşi trimestru sunt angajaţi noi salariaţi.
(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat sau au unul sau 2
salariaţi, în situaţia în care numărul acestora se modifică, în scopul
menţinerii/modificării cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noii salariaţi
trebuie angajaţi cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe
durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 51 alin. (5) şi (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(5) În cazul în care, în cursul anului fiscal, numărul de salariaţi se modifică, cotele de
impozitare prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în
care s-a efectuat modificarea, potrivit legii. Pentru microîntreprinderile care au un salariat şi
care aplică cota de impozitare prevăzută la alin. (1) lit. a), al căror raport de muncă încetează,
condiţia referitoare la numărul de salariaţi se consideră îndeplinită dacă în cursul aceluiaşi
trimestru este angajat un nou salariat cu respectarea condiţiei prevăzute la alin. (6).
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(6) Pentru microîntreprinderile care nu au niciun salariat, în situaţia în care angajează un salariat, în scopul modificării cotelor de impozitare prevăzute la alin. (1), noul
salariat trebuie angajat cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe
durată determinată pe o perioadă de cel puţin 12 luni.”.
Art. 52 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 52 prevedea:
„(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai
mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi
management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează
impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre aceste
limite.
(2) Limitele fiscale prevăzute la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor
înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru
determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului
financiar precedent.
(3) Microîntreprinderile care în cursul unui trimestru încep să desfăşoare
activităţi de natura celor prevăzute la art. 48 alin. (6) datorează impozit pe profit
începând cu trimestrul respectiv.
(4) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se
încadrează în prevederile alin. (1) şi (3) se efectuează luând în considerare
veniturile şi cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 52 („Reguli de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii
în cursul anului”)
(1) Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de
1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a
depăşit această limită.
(2) Limita fiscală prevăzută la alin. (1) se verifică pe baza veniturilor înregistrate
cumulat de la începutul anului fiscal. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului
în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar precedent.
(3) Calculul şi plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care se
încadrează în prevederile alin. (1) se efectuează luând în considerare veniturile şi
cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv”.
Art. 54 şi art. 54ˆ1 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 54 prevedea că:
„Art. 54 („Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe
veniturile microîntreprinderii”)
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Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47
alin. (1) lit. b) şi c) şi art. 52, se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza
impozabilă prevăzută la art. 53”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 54 („Reguli de determinare a condiţiilor de aplicare a sistemului de impunere pe
veniturile microîntreprinderii”)
Pentru încadrarea în condiţiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47 alin. (1)
lit. c) şi art. 52 , se vor lua în calcul aceleaşi venituri care constituie baza impozabilă
prevăzută la art. 53.”
De asemenea, după art. 54 se introduce un nou articol, art. 54ˆ1, cu următorul
cuprins:
„Art. 541 („Reguli tranzitorii”)
Intră sub incidenţa art. 47 şi microîntreprinderile care au optat să aplice prevederile
art. 48 alin. (5) şi (52) până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv, precum şi persoanele
juridice române care desfăşoară activităţile care nu au intrat sub incidenţa prevederilor
prezentului titlu aplicabil până la data de 31 decembrie 2017 inclusiv”.
Titlul IV („Impozitul pe venit”)
Art. 60 pct. 2 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 60 pct. 2 prevedea:
„2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării
activităţii de creare de programe pentru calculator. Încadrarea în activitatea de
creare de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului
muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, al ministrului pentru
societatea informaţională, al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al
ministrului finanţelor publice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 60, pct. 2 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor
prevăzute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfăşurării activităţii de creare de programe
pentru calculator, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicaţiilor şi
societăţii informaţionale, al ministrului muncii şi justiţiei sociale, al ministrului educaţiei
naţionale şi al ministrului finanţelor publice;”.
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Art. 64 teza introductivă a alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 64 teza introductivă a alin. (1) prevedea:
„Art. 64 („Cotele de impozitare”)
(1) Cota de impozit este de 16% şi se aplică asupra venitului impozabil
corespunzător fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului
pe veniturile din:
(…)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 64, teza introductivă a alin. (1) se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„ Art. 64 („Cotele de impozitare”)
(1) Cota de impozit este de 10% şi se aplică asupra venitului impozabil corespunzător
fiecărei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:
(…)”.
Art. 68 alin. (4), lit. i) şi alin. (5) lit. k) şi lit. l) din Codul fiscal (modificat prin
O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 68 alin. (4), lit. i) prevedea că:
„(4) Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile efectuate
în scopul desfăşurării activităţii independente, pentru a putea fi deduse, în funcţie
de natura acestora, sunt:
i) să reprezinte contribuţii profesionale obligatorii datorate, potrivit legii,
organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68 alin. (4), lit. i) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„i) să reprezinte contribuţii de asigurări sociale plătite la sistemele proprii de asigurări
sociale şi/sau contribuţii profesionale obligatorii plătite, potrivit legii, organizaţiilor
profesionale din care fac parte contribuabilii;”.
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 68 alin. (5) lit. k) şi l) prevedeau că:
„k) cheltuielile reprezentând contribuţii obligatorii datorate pentru salariaţi,
inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale, potrivit
legii;
l) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate
de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V –
Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual
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şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de
organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale,
potrivit prevederilor art. 75;”.
Noua reglementare
Astfel, potrivit noii reglementări, art. 68 alin. (5) lit k) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„k) cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii datorate în calitate de
angajatori, potrivit titlului V;”
De asemenea, la art. 68 alin. (5), lit. l) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„l) cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale datorată de contribuabil
potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea
se desfăşoară individual şi/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se
efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete
anuale, potrivit prevederilor art. 75;”.
Art. 72 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 72 alin. (2) prevedea că:
„(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de
impunere de 10% la venitul brut”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 72, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 7%
la venitul brut”.
Art. 73 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 73 alin. (2) prevedea că:
„(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere de 10% la venitul brut”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 73, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul plăţii veniturilor de către plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de
a conduce evidenţă contabilă, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut diminuat
cu cheltuielile determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut”.
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Art. 75 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 75 alin. (1) prevedea că:
„Art. 75 („Recalcularea şi impozitarea venitului net din activităţi independente”)
(1) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării venitului net
anual/pierderii nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind venitul
realizat, prin deducerea din venitul net anual a contribuţiilor sociale obligatorii
datorate, potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 75 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 75 („Recalcularea şi impozitarea venitului net din activităţi independente”)
(1) Organul fiscal competent are obligaţia recalculării venitului net anual/pierderii
nete anuale, determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind venitul realizat, prin deducerea din venitul net
anual a contribuţiei de asigurări sociale datorate de contribuabil potrivit prevederilor
titlului V – Contribuţii sociale obligatorii.”.
Art. 76 alin. (2) lit. r1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 76 alin. (2) lit. r1) prevedea că:
„r1) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în
cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti
din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al
anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 76 alin. (2) lit. r1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„r^1) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3-a al anexei
nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice”.
Art. 77 alin. (2) şi (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 77 alin. (2) şi (3) prevedea că:
„(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit
lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:
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(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere –
800 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse
între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele
de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste
3.000 lei nu se acordă deducerea personală.
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de
familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al
doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei
lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor
de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit
art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 77, alin. (2) şi (3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar
brut de până la 1.950 lei inclusiv, astfel:
(i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 510 lei;
(ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 670 lei;
(iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 830 lei;
(iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 990 lei;
(v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere –
1.310 lei.
Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între
1.951 lei şi 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi
se stabilesc potrivit următorului tabel:
Venit lunar brut
de la….la

1
1951
2001
2051

1950
2000
2050
2100

fără

510
495
480
465

Persoane aflate în întreţinere
1 pers.
2 pers.
3 pers.

670
655
640
625

830
815
800
785

990
975
960
945

4 şi
peste 4
pers.
1310
1295
1280
1265

182
2101
2151
2201
2251
2301
2351
2401
2451
2501
2551
2601
2651
2701
2751
2801
2851
2901
2951
3001
3051
3101
3151
3201
3251
3301
3351
3401
3451
3501
3551
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2150
2200
2250
2300
2350
2400
2450
2500
2550
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
3100
3150
3200
3250
3300
3350
3400
3450
3500
3550
3600

450
435
420
405
390
375
360
345
330
315
300
285
270
255
240
225
210
195
180
165
150
135
120
105
90
75
60
45
30
15

610
595
580
565
550
535
520
505
490
475
460
445
430
415
400
385
370
355
340
325
310
295
280
265
250
235
220
205
190
175

770
755
740
725
710
695
680
665
650
635
620
605
590
575
560
545
530
515
500
485
470
455
440
425
410
395
380
365
350
335

930
915
900
885
870
855
840
825
810
795
780
765
750
735
720
705
690
675
660
645
630
615
600
585
570
555
540
525
510
495

1250
1235
1220
1205
1190
1175
1160
1145
1130
1115
1100
1085
1070
1055
1040
1025
1010
995
980
965
950
935
920
905
890
875
860
845
830
815

Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei
nu se acordă deducerea personală.
(3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele
contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei
venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 510 lei lunar, cu excepţia veniturilor
prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii,
precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare”.
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Art. 78 alin. (2) partea introductivă a literei a) şi litera b) din Codul fiscal
(modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 78 alin. (2) lit. a) şi lit. b) prevedeau că:
„(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 16% asupra
bazei de calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin
deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni,
datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele juridice
internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei
individuale la bugetul de stat datorată potrivit legii, şi următoarele:
(i) deducerea personală acordată pentru luna respectivă;
(ii) cotizaţia sindicală plătită în luna respectivă;
(iii) contribuţiile la fondurile de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006,
cu modificările şi completările ulterioare, şi cele la scheme de pensii facultative,
calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către
Autoritatea de Supraveghere Financiară, administrate de către entităţi autorizate
stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic
European, suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească
echivalentul în lei al sumei de 400 euro; (iv) primele de asigurare voluntară de
sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, definite
conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
suportate de angajaţi, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul
în lei al sumei de 400 euro. Contractul de asigurare, respectiv abonamentul vizează
servicii medicale furnizate angajatului şi/sau oricărei persoane aflate în întreţinerea sa, aşa cum este definită la art. 77 alin. (3);
b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16%
asupra bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile
sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în
conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este parte,
precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorate potrivit
legii, pe fiecare loc de realizare a acestora”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 78 alin. (2), prima teză a lit. a) şi lit. b) partea
introductivă a literei a) şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) la locul unde se află funcţia de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de
calcul determinată ca diferenţă între venitul net din salarii calculat prin deducerea din
venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în
România sau în conformitate cu instrumentele juridice internaţionale la care România este
parte, precum şi, după caz, a contribuţiei individuale la bugetul de stat datorată potrivit
legii, şi următoarele:
(…)
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b) pentru veniturile obţinute în celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 10% asupra
bazei de calcul determinate ca diferenţă între venitul brut şi contribuţiile sociale obligatorii
aferente unei luni, datorate potrivit legii în România sau în conformitate cu instrumentele
juridice internaţionale la care România este parte, precum şi, după caz, a contribuţiei
individuale la bugetul de stat datorate potrivit legii, pe fiecare loc de realizare a acestora”.
Art. 84 alin. (8) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 84 alin. (8) prevedea că:
„(8) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de
către plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 16%
asupra venitului net, impozitul fiind final”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 84, alin. (8) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(8) Impozitul pe veniturile din arendă se calculează prin reţinere la sursă de către
plătitorii de venit la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra
venitului net, impozitul fiind final.”
Art. 85 alin. (6) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 85 alin. (6) prevedea că:
„ (6) Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 16% asupra
normei anuale de venit, impozitul fiind final”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 85, alin. (6) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(6) Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra normei
anuale de venit, impozitul fiind final”.
Art. 86, alin. (4) şi (6) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 86 alin. (4) şi (6) prevedeau că:
„(4) Organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate prin aplicarea cotei
de 16% asupra venitului net anual estimat din declaraţia privind venitul
estimat/norma de venit şi emite decizia de impunere, care se comunică contribuabililor, potrivit procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Pentru
declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna noiembrie sau
decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul net aferent perioadei până la
sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării, potrivit deciziei de impunere
emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.
(…)
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(6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net
anual determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit
prevederilor art. 68, impozitul fiind final”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 86, alin. (4) şi (6) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(4) Organul fiscal competent stabileşte plăţile anticipate prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului net anual estimat din declaraţia privind venitul estimat/norma de venit şi
emite decizia de impunere, care se comunică contribuabililor, potrivit procedurii stabilite
prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de
venit depuse în luna noiembrie sau decembrie nu se mai stabilesc plăţi anticipate, venitul
net aferent perioadei până la sfârşitul anului urmând să fie supus impozitării, potrivit
deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.
(…)
(6) Impozitul anual datorat se calculează de organul fiscal competent, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual
determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68,
impozitul fiind final.”
Art. 90 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 90 prevedea că:
„Art. 90 („Reguli aplicabile contribuţiilor sociale aferente veniturilor realizate
din cedarea folosinţei bunurilor”)
(1) Pentru veniturile realizate în anul 2016, organul fiscal competent are
obligaţia determinării, pe categoria venituri din cedarea folosinţei bunurilor, a
venitului anual realizat, sumă de venituri nete anuale, în vederea aplicării
prevederilor referitoare la verificarea încadrării în plafonul corespunzător anului
fiscal respectiv pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la
titlul V – „Contribuţii sociale obligatorii”.
(2) Pentru veniturile realizate începând cu anul 2017, organul fiscal competent
are obligaţia recalculării venitului net anual/pierderii nete anuale,
determinat/determinată în sistem real, pe baza datelor din contabilitate,
stabilit/stabilită potrivit Declaraţiei privind venitul realizat, prin deducerea din
venitul net anual a contribuţiilor sociale obligatorii datorate, potrivit prevederilor
titlului V.
(3) Venitul net anual/Venitul net anual recalculat potrivit alin. (2) din cedarea
folosinţei bunurilor se impozitează potrivit prevederilor art. 86 şi cap. XI din
prezentul titlu, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 90 se abrogă.
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Art. 97 alin. (1) – (3) şi (5) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 97 alin. (1) – (3) şi (5) prevădeau că:
„(1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi
curente, precum şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind
economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu
o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data
constituirii raportului juridic. Impozitul se calculează şi se reţine de către plătitorii
de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de
depozit al titularului. Plata impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a
lunii următoare înregistrării în cont. Impozitul datorat se plăteşte integral la
bugetul de stat.
(2) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen constituite,
instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate se impun cu o
cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii
raportului juridic. Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează
şi se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în
contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul
răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor
primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza
contractelor civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de venit se
efectuează la momentul plăţii dobânzii. Plata impozitului pentru veniturile din
dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la
momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură, pe baza contractelor
civile. Impozitul datorat se plăteşte integral la bugetul de stat.
(3) Veniturile sub forma dobânzilor plătite de societatea emitentă a valorilor
mobiliare împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii
acestora, se impun cu o cotă de 16% din suma acestora, impozitul fiind final.
Calculul şi reţinerea impozitului se efectuează de plătitorul de venit la data la care
acestea sunt plătite. Termenul de plată al impozitului este până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite contribuabilului îndreptăţit.
(…)
(5) Venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către
acţionari/asociaţi persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii,
care nu reprezintă distribuţii în bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-părţi
din aporturi se impun cu o cotă de 16%, impozitul fiind final. Obligaţia calculării,
reţinerii şi plăţii impozitului revine persoanei juridice. Impozitul calculat şi reţinut
la sursă în cazul lichidării persoanei juridice se plăteşte până la data depunerii
situaţiei financiare finale la oficiul registrului comerţului, întocmită de lichidatori,
respectiv până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost distribuit venitul
reprezentând reducerea capitalului social”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 97, primele teze ale alin. (1) – (3) şi (5) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la vedere/conturi curente,
precum şi cele la depozitele clienţilor, constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi
creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, se impun cu o cotă de 10% din suma
acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
(…)
(2) Veniturile sub formă de dobânzi pentru depozitele la termen constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate se impun cu o cotă de 10%
din suma acestora, impozitul fiind final, indiferent de data constituirii raportului juridic.
(…)
(3) Veniturile sub forma dobânzilor plătite de societatea emitentă a valorilor mobiliare
împrumutate, pe parcursul perioadei de împrumut înaintea restituirii acestora, se impun cu
o cotă de 10% din suma acestora, impozitul fiind final.
(…)
(5) Venitul impozabil obţinut din lichidarea unei persoane juridice de către
acţionari/asociaţi persoane fizice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii, care nu
reprezintă distribuţii în bani sau în natură ca urmare a restituirii cotei-părţi din aporturi se
impun cu o cotă de 10%, impozitul fiind final.
(…)”.
Art. 99 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 99 prevedea că:
„Art. 99 („Definirea veniturilor din pensii”)
Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile
înfiinţate din contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări
sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul
de stat, diferenţe de venituri din pensii, precum şi sume reprezentând actualizarea
acestora cu indicele de inflaţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 99 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Definirea veniturilor din pensii
Art. 99
(1) Veniturile din pensii reprezintă sume primite ca pensii de la fondurile înfiinţate din
contribuţiile sociale obligatorii făcute către un sistem de asigurări sociale, inclusiv cele din
fonduri de pensii facultative şi cele finanţate de la bugetul de stat, diferenţe de venituri din
pensii, precum şi sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie.
(2) Drepturile primite în conformitate cu prevederile Legii nr.411/2004 privind
fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr.204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările
ulterioare reprezintă venituri din pensii”.
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Art. 100 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 100 prevedea că:
„Art. 100 („Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii”)
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul
din pensie, în ordine, a următoarelor:
a) contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit
legii;
b) suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei.
(2) Suma neimpozabilă lunară de 1.050 lei se majorează cu 50 lei în fiecare an
fiscal, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie, până ce plafonul de venit
neimpozabil ajunge la valoarea de 1.200 lei/lunar.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 100 („Stabilirea venitului impozabil lunar din pensii”)
(1) Venitul impozabil lunar din pensii se stabileşte prin deducerea din venitul din
pensie a sumei neimpozabile lunare de 2.000 lei.
(2) La stabilirea venitului impozabil lunar aferent sumelor primite ca plată unică
potrivit Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii
nr. 204/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiecare fond de pensii acordă un
singur plafon de venit neimpozabil stabilit potrivit prevederilor alin.(1)”.
Art. 101 alin. (2) şi alin. (9) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 101 alin. (2) şi alin. (9) prevedeau că:
„(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra
venitului impozabil lunar din pensii.
(…)
(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii,
sume reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie stabilite în baza
hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti
definitive şi executorii, impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent
drepturilor lunii curente, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului impozabil,
impozitul reţinut fiind impozit final. Venitul impozabil din pensii se stabileşte prin
deducerea din suma totală a contribuţiilor sociale obligatorii calculate, reţinute şi
suportate de persoana fizică, şi a sumei neimpozabile lunare, stabilită potrivit
legislaţiei în vigoare la data plăţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 101, alin. (2) şi prima teză a alin. (9) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
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„(2) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de impunere de 10% asupra venitului
impozabil lunar din pensii.
(…)
(9) În cazul veniturilor din pensii şi/sau al diferenţelor de venituri din pensii, sumelor
reprezentând actualizarea acestora cu indicele de inflaţie, stabilite în baza hotărârilor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii,
impozitul se calculează separat faţă de impozitul aferent drepturilor lunii curente, prin
aplicarea cotei de 10% asupra venitului impozabil, impozitul reţinut fiind impozit final.
(…)”.
Art. 107 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 107 alin. (1) prevedea că:
„(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal
competent prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi
agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 107, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de organul fiscal
competent prin aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole
stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final”.
Art. 110 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 110 alin. (1) prevedea că:
„(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă
de 16% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 110, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Veniturile sub formă de premii se impun, prin reţinerea la sursă, cu o cotă de 10%
aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu”.
Art. 115 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 115 alin. (1) prevedea că:
„(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul
acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 16%
asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k),
precum şi în normele metodologice elaborate în aplicarea art. 114”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 115, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării
veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut
pentru veniturile prevăzute la art. 114, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 114
alin. (2) lit. l)”.
Art. 116 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 116 alin. (1) şi (2) prevădea că:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse, altele decât cele
prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. a) -k), precum şi în normele metodologice
elaborate în aplicarea art. 114, au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul
realizat la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai
inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către organul fiscal competent,
pe baza declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra:
a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii
au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, altele decât cele
prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l);
b) venitului impozabil determinat ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile
aferente tuturor operaţiunilor efectuate în cursul anului fiscal, în cazul veniturilor
din alte surse prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 116, alin. (1) şi partea introductivă a alin. (2)
se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decat cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114
alin. (2) lit. l) şi m) au obligaţia de a depune declaraţia privind venitul realizat la organul
fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor
celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către organul fiscal competent, pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra:”.
Art. 123 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 123 alin. (1) prevedea că:
„(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra fiecăruia
dintre următoarele:
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a) venitul net anual impozabil;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 123, partea introductivă a alin. (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„ (1) Impozitul anual datorat se stabileşte de organul fiscal competent pe baza
declaraţiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre
următoarele:
(…)”.
Art. 130 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 130 alin. (3) prevedea că:
„(2) Veniturile realizate din străinătate se supun impozitării prin aplicarea
cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate după regulile proprii fiecărei
categorii de venit, în funcţie de natura acestuia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 130, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Pentru veniturile obţinute din străinătate de natura celor obţinute din România şi
neimpozabile/scutite în conformitate cu prevederile prezentului titlu se aplică acelaşi
tratament fiscal ca şi pentru cele obţinute din România”.
Art. 132 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 132 alin. (2) prevedea că:
„(2) Plătitorii de venituri, cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, au
obligaţia să depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru
fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii
februarie inclusiv a anului curent pentru anul expirat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 132, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor au obligaţia să
depună o declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de
venit la organul fiscal competent, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului
curent pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate
salariilor, care au obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare
beneficiar de venit”.
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Art. 133 alin. (9) – (13) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 133 după alin. (8), se introduc 5 noi alineate,
alin. (9) – (13), cu următorul cuprins:
„(9) Pentru veniturile realizate în anul fiscal 2017, obligaţiile fiscale sunt cele în
vigoare la data realizării venitului.
(10) Prevederile prezentului titlu se aplică pentru veniturile realizate şi cheltuielile
efectuate de persoanele fizice începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(11) Calificarea veniturilor din transferul unui număr mai mare de 2 autoturisme
într-un an fiscal, prevăzută la art. 62 lit. m) punctul i), ca venituri din alte surse, se aplică
numai pentru transferurile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(12) În cazul veniturilor din dobânzi pentru depozitele la termen/la vedere/conturi
curente constituite, instrumentele de economisire dobândite, contractele civile încheiate,
anterior datei de 1ianuarie 2018, cota de impozit de 10% se aplică începând cu veniturile
înregistrate în contul curent/de depozit/răscumpărate/plătite, începând cu această dată.
(13) În cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, precum şi în cazul
veniturilor din pensii, prevederile prezentului titlu se aplică începând cu veniturile aferente
lunii ianuarie 2018”.
Titlul V („Contribuţii sociale obligatorii”)
Art. 135^1 (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Potrivit noii reglementări, după art. 135 se introduce un nou articol, art.
135^1, cu următorul cuprins:
„Art. 135^1 („Definiţii”)
În înţelesul prezentului titlu, prin salariu de bază minim brut pe ţară se înţelege
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului”.
Art. 137 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 137 alin. (1) prevedea că:
„(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuţi la
art. 136, datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale pentru următoarele
categorii de venituri: (…)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 137 alin. (1), partea introductivă se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuţi la art.
136, datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale pentru următoarele categorii de
venituri realizate din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în
România: (…)”.
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Art. 138 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 138 prevedea că:
„Art. 138 („Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului
asigurărilor sociale de stat”)
Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia
individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
b) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia
individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;
c) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă
astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi completările ulterioare, din care 10,5% pentru
contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 138 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 138 („Cotele de contribuţii de asigurări sociale”)
Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele:
a) 25 % datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care
există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;
b) 4 % datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, de către persoanele fizice şi
juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora;
c) 8 % datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă şi altor condiţii de muncă astfel
cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi juridice care au calitatea
de angajatori sau sunt asimilate acestora”.
Art. 139 partea introductivă a alin. (1) şi (4) din Codul fiscal (modificat prin
O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 139 părţile introductive ale alin. (1) şi (4) prevedeau că:
„Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul
persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, în
cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o
reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi
în alte state, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care România este parte, care include:
(…)
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(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) intră în baza lunară de calcul al
contribuţiei individuale de asigurări sociale, indiferent dacă persoanele respective
sunt din cadrul aceleiaşi societăţi ori din afara ei, indiferent dacă sunt pensionari
sau angajaţi cu contract individual de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 139, denumirea marginală, partea introductivă a alin. (1) şi alin. (4), se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor fizice care
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice
care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut
realizat din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include:
(…)
(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) intră în baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale, indiferent dacă persoanele respective sunt din cadrul
aceleiaşi societăţi ori din afara ei, pensionari sau angajaţi cu contract individual de muncă”.
Art. 140 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 140 prevedea că:
„Art. 140 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de
angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)”)
Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru
contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la
art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate
salariilor. Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul
asiguraţilor pentru care angajatorul datorează contribuţie diferenţiată în funcţie de
condiţiile de muncă, din luna pentru care se calculează această contribuţie datorată
bugetului asigurărilor sociale de stat, şi valoarea corespunzătoare a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut. În situaţia depăşirii acestui plafon, în cazul angajatorilor care datorează contribuţie la bugetul asigurărilor sociale de stat, diferenţiată
în funcţie de condiţiile de muncă, baza de calcul la care se datorează această
contribuţie, corespunzătoare fiecărei condiţii de muncă, se stabileşte proporţional
cu ponderea, în total bază de calcul, a câştigurilor salariale brute realizate în fiecare
dintre condiţiile de muncă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 140 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori
sau persoane asimilate acestora”)
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Pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma
câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din
salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia, pentru activitatea
desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii de muncă”.
Art. 141 lit. b) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 141 lit. b) prevedea că:
„b) veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele fizice
asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, precum şi de către persoanele care
au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, care nu au obligaţia asigurării în
sistemul public de pensii, potrivit legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 141, lit. b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„b) veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de către persoanele fizice
asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, din activităţi pentru care există obligaţia
asigurării în aceste sisteme potrivit legii;”.
Art. 142 lit. ţ) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 142 lit. ţ) prevedea că:
„ţ) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în
cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti
din străinătate, în conformitate cu prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al
anexei nr. V la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 142, lit. ţ) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„ţ) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi în cadrul
misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din cap. IV secţiunea a 3-a al anexei
nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice”.
Art. 143 prima teză a alin. (2) şi (5) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 143 prima teză a alin. (2) şi (5)prevedeau că:
„(2) Prevederile art. 139 alin. (2) şi (3), respectiv cele ale art. 140 referitoare la
plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale se aplică şi în cazul
persoanelor prevăzute la alin. (1).
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(…)
(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi
compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurărilor pentru şomaj se
suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, la nivelul cotei
contribuţiei individuale de asigurări sociale, cu excepţia cazurilor în care, potrivit
prevederilor legale, se dispune altfel”.
Noua reglementare
Potrivit O.U.G. noii reglementări, la art. 143, prima teză a alin. (2) şi alin. (5) se
modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(2) În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai mare decât
valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia de asigurări sociale se calculează
în limita acestui plafon.
(…)
(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază de plăţi compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurărilor pentru şomaj, se suportă din bugetul
asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, la nivelul cotei contribuţiei de asigurări sociale
prevăzută la art. 138 lit.a), cu excepţia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se
dispune altfel”.
Art. 145, partea introductivă a alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin
O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 145, partea introductivă a alin. (1) prevedea că:
„(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. f), baza lunară de calcul al
contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale
de stat o reprezintă:
(…)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 145, partea introductivă a alin. (1) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. f), baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat o reprezintă:
(…)”.
Art. 146 alin. (1), (3), (4), (5) şi (51)-(53) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 146 alin. (1), (3), (4) şi (5) prevedeau că:
„(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt
asimilate acestora, precum şi instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) -f) au obligaţia
de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţiile individuale de asigurări sociale,
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precum şi obligaţia de a calcula contribuţiile de asigurări sociale datorate de
aceştia, după caz.
(…)
(3) Contribuţiile de asigurări sociale individuale calculate şi reţinute potrivit
alin. (1) se plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25
inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz,
împreună cu contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului
datorată potrivit legii.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizează în
România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au
sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează
contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia de a calcula
contribuţiile individuale şi pe cele ale angajatorului, precum şi de a le plăti lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile,
numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale individuale se realizează prin
aplicarea cotei corespunzătoare prevăzute la art. 138 asupra bazelor lunare de
calcul prevăzute la art. 139, art. 143-145, după caz, în care nu se includ veniturile
prevăzute la art. 141 şi 142”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 146, alin. (1), (3), (4) şi (5) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale
datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor.
Instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f), precum şi persoanele fizice şi juridice care au
calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, au obligaţia de a calcula contribuţia de
asigurări sociale pe care o datorează potrivit legii, după caz.
(…)
(3) Contribuţia de asigurări sociale calculată şi reţinută potrivit alin. (1) se plăteşte la
bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei
pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori
a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care realizează în România
venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu
permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii
pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
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România este parte, au obligaţia de a calcula contribuţia de asigurări sociale datorată de
către acestea şi, după caz, pe cea datorată de angajator, precum şi de a le plăti lunar, până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă
există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care
obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum şi de către instituţiile prevăzute la
art. 136 lit. d) – f), se realizează prin aplicarea cotei prevăzută la art. 138 lit. a) asupra
bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143 – 145, după caz, în care nu se includ
veniturile prevăzute la art. 141 şi 142”.
De asemenea la art. 146, după alin. (5) se introduc trei noi alineate, alin. (51)(53), cu următorul cuprins:
„(51) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obţin
venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu
normă întreagă sau cu timp parţial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât
nivelul contribuţiei de asigurări sociale calculată prin aplicarea cotei prevăzută la art. 138
lit. a) asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se
datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din
lună în care contractul a fost activ.
(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate într-una dintre
următoarele situaţii:
a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane, cărora prin lege li se
recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu
excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza
unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă
din sistemul public de pensii cu pensia stabilită într-unul dintre sistemele de pensii
neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza
a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată
aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe ţară.
(53) În aplicarea prevederilor alin. (52), angajatorul solicită documente justificative
persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (52) lit. a), c) şi d), iar în cazul
situaţiei prevăzute la alin. (52) lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al
ministrului finanţelor publice”.
Noua reglementare
În plus, potrivit noii reglementări, la art. 146, alin. (6), (7) şi (8) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. d) – f), în cazul în care din calcul
rezultă o bază lunară de calcul mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu
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brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), cota contribuţiei de asigurări sociale se aplică asupra
echivalentului a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului.
(7) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice şi juridice
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, se realizează prin aplicarea
cotelor corespunzătoare prevăzute la art. 138 lit. b) şi c), asupra bazei de calcul prevăzută la
art. 140, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142.
(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele prevăzute la
alin. (2) se realizează de către acestea conform prevederilor alin. (5)-(53) şi (7), după caz.
Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile”.
Art. 147 alin. (2), (10), (12), (15) şi (18) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 147 alin. (2) prevede că:
„(2) În situaţia persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi
independente pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a
contribuţiilor sociale, declararea contribuţiilor individuale de asigurări sociale se
face de către plătitorul de venit, care în acest caz este asimilat angajatorului, prin
depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care s-au plătit veniturile”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 147, alin. (2) se abrogă.
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 147 alin. (10), (12), (15) şi (18) prevedeau că:
„(10) Persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (4), cu excepţia persoanelor
fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi persoanelor fizice care exercită
profesii libere, precum şi a asocierilor fără personalitate juridică constituite între
persoane fizice care, potrivit legii, folosesc personal angajat şi care se înfiinţează în
cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării
dacă, odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului
estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să
realizeze un venit total de până la 100.000 euro.
(…)
(12) Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea şi obţin venituri sub formă
de salarii ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile
consulare acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale
persoanelor juridice străine depun declaraţia prevăzută la alin. (1) şi achită
contribuţiile sociale ale angajatorului şi cele individuale în cazul în care misiunile şi
posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea
obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale.
(…)
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(15) Dacă între angajatorii prevăzuţi la alin. (13) şi persoanele fizice care
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost încheiate acorduri,
obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi
plata contribuţiilor sociale individuale, precum şi depunerea declaraţiei prevăzute
la alin. (1) revine angajatorilor.
(…)
(18) Evidenţa obligaţiilor de plată a contribuţiilor de asigurări sociale datorate
de angajatori şi asimilaţii acestora se ţine pe baza codului de identificare fiscală, iar
cea privind contribuţiile de asigurări sociale individuale, pe baza codului numeric
personal sau pe baza numărului de identificare fiscală, după caz”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 147, alin. (10), (12), (15) şi (18), se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„(10) Persoanele şi entităţile prevăzute la art. 80 alin. (2) lit. b) şi c) care se înfiinţează
în cursul anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul înfiinţării dacă,
odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr
mediu de până la 3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de
până la 100.000 euro.
(…)
(12) Persoanele fizice care obţin venituri sub formă de salarii ca urmare a activităţii
desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi
la reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine depun declaraţia prevăzută
la alin. (1) şi achită contribuţiile sociale obligatorii în cazul în care misiunile şi posturile,
precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea obligaţiilor declarative
şi de plată a contribuţiilor sociale.
(…)
(15) Dacă între angajatorii prevăzuţi la alin. (13) şi persoanele fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost încheiate acorduri, obligaţia privind
achitarea contribuţiilor sociale datorate de angajatori, reţinerea şi plata contribuţiilor
sociale datorate de persoanele fizice respective, precum şi depunerea declaraţiei prevăzute la
alin. (1) revine angajatorilor.
(…)
(18) Evidenţa obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale datorată de
angajatori şi asimilaţii acestora se ţine pe baza codului de identificare fiscală, iar cea privind
contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau
pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi, pe
baza codului numeric personal sau pe baza numărului de identificare fiscală, după caz”.
Titlul Secţiunii a-5-a a Capitolului II al Titlului V „Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează venituri
din activităţi independente”
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Art. 148 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 148 prevedea că:
„Art. 148 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de
persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care
determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de
venit”)
(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente
şi care determină venitul net anual în sistem real, baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor anticipate cu titlu de contribuţii
de asigurări sociale, o reprezintă echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la
art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate.
(2) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente şi care determină venitul net anual pe baza normelor anuale de venit, baza
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă valoarea anuală a
normei de venit raportată la numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu
poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la
art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile anticipate, şi nici
mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul următor celui de realizare a
venitului, în baza declaraţiei privind venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă
între venitul brut realizat şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii
independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale,
raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. Baza lunară de
calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat,
prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se efectuează
definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori acest câştig.
(4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) şi (2) se încadrează în categoria
asiguraţilor obligatoriu în sistemul public de pensii dacă îndeplinesc următoarele
condiţii, după caz:
a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a
cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul
lunilor de activitate din cursul anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu
brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real;
b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 121 alin. (1) depăşeşte 35% din
câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care desfăşoară activităţi

202

Actualitate legislativă

impuse în sistem real şi îşi încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor
care trec de la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit
la impozitarea în sistem real;
c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor
anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea
corecţiilor prevăzute la art. 69, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în
cazul contribuabililor care în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe
bază de norme de venit.
(5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) şi (2), obligate să se asigure în
sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal competent, până la data de
31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de
contribuţii de asigurări sociale, declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (4).
(6) În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) care încep o activitate în
cursul anului fiscal, declaraţia prevăzută la alin. (5) se depune în termen de 30 de
zile de la data producerii evenimentului.
(7) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei
prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F., în termen de
90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului cod.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care în anul fiscal precedent au
realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (3) nu au obligaţia
depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (5) şi nu datorează plăţi anticipate cu titlu
de contribuţii de asigurări sociale.
(9) Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care persoanele
prevăzute la alin. (1) au realizat venituri determinate în sistem real sub nivelul
plafonului minim prevăzut la alin. (3) nu se restituie, acestea fiind luate în calcul la
stabilirea stagiului de cotizare şi la stabilirea punctajului pentru pensionare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 148 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 148 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele
fizice care realizează venituri din activităţi independente”)
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care
realizează venituri din activităţi independente o reprezintă venitul ales de contribuabil, care
nu poate fi mai mic decât nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează
contribuţia.
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, din una sau
mai multe surse de venit, datorează contribuţia de asigurări sociale dacă sunt îndeplinite
următoarele condiţii, după caz:
a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 68 , exclusiv
cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de
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activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe
ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia;
b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este cel puţin egal cu
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care işi încep activitatea
sau nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului
pentru care se stabileste contribuţia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului
net anual pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit
regulilor prevăzute la art. 68;
c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea normelor anuale de
venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului după aplicarea corecţiilor prevăzute
la art. 69, este cel puţin egală cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în
luna ianuarie a anului pentru care se stabileşste contribuţia, în cazul contribuabililor care
în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit;
d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea din venitul brut a
cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70, raportat la numărul lunilor de activitate din
cursul anului, este cel putin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în
vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care
impozitul pe venit se stabileşte potrivit prevederilor art. 72 şi 73.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), obligate la plata contribuţiei, depun anual la
organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se
stabileşte contribuţia de asigurări sociale, declaraţia privind venitul asupra căruia
datorează contribuţia, ca urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2).
(4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) care încep să desfăşoare activitate în
cursul anului fiscal, declaraţia prevăzută la alin. (3) se depune în termen de 30 de zile de la
data producerii evenimentului.
(5) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei
prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F..
(6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri cumulate din
activităţi independente, sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (1) nu au obligaţia
depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (3) şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale
pentru anul în curs.
(7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) pot opta pentru depunerea declaraţiei
prevăzute la alin. (3) şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul în curs, în
aceleaşi condiţii prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal,
cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 151 alin. (3).
(8) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la alin. (1), se efectuează prin însumarea
veniturilor din activităţi independente menţionate la alin. (2)”.
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Art. 149 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 149 prevedea că:
„Art. 149 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de
persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală
pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă”)
Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul
al contribuţiei de asigurări sociale o reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi
cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70 şi nu poate fi mai mare decât
echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea
bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuţia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 149 se abrogă.
Titlul Secţiunii a-6-a a Capitolului II al Titlului V „Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizeaza
venituri din activităţi independente”
Art. 151 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 151 prevedea că:
„Art. 151 („Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale”)
(1) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, care
determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit,
sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de
asigurări sociale care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de
impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (5).
(2) În decizia de impunere prevăzută la alin. (1), baza de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale se evidenţiază lunar, iar plata acestei contribuţii se efectuează
trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare
trimestru.
(3) Obligaţiile de plată a contribuţiei de asigurări sociale reprezentând plăţi
anticipate, determinate prin decizia de impunere prevăzută la alin. (1), se stabilesc
prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 asupra bazelor de calcul
prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (2), după caz.
(4) Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii prevăzuţi la
alin. (1) este cota pentru contribuţia individuală, prevăzută la art. 138.
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(5) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru cota integrală de
contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor normale de muncă,
prevăzută la art. 138.
(6) Opţiunea prevăzută la alin. (5) se exercită prin depunerea unei cereri la
organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru
care se doreşte utilizarea cotei integrale de contribuţie de asigurări sociale, în cazul
contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen
de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep
activitatea în cursul anului fiscal.
Modificări (1)
(7) Opţiunea prevăzută la alin. (5) este obligatorie pentru contribuabil pentru
întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor anticipate, şi se consideră
reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă contribuabilul nu solicită revenirea la cota
individuală prin depunerea unei cereri la organul fiscal competent până la data de
31 ianuarie inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota
individuală de contribuţie de asigurări sociale.
(8) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îşi încetează
activitatea, nu se mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii
contribuţiei, precum şi cele care intră în suspendare temporară a activităţii potrivit
legislaţiei în materie au obligaţia de a depune la organul fiscal cererea prevăzută la
art. 121 alin. (10), în vederea recalculării plăţilor anticipate.
Puneri în aplicare (1)
(9) Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă datorează contribuţii
de asigurări sociale individuale în cursul anului, sub forma plăţilor anticipate,
plătitorii de venituri având obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective
potrivit regulilor prevăzute la art. 72.
(10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (9), obligaţiile reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează prin aplicarea cotei individuale
de contribuţie prevăzute la art. 138 asupra veniturilor prevăzute la art. 149, se reţin
şi se plătesc de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei în care s-au plătit veniturile, acestea fiind obligaţii finale.
(11) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (10), încadrarea în plafonul lunar
reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat se efectuează de către
plătitorul de venituri”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 151 („Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor
care realizează venituri din activităţi independente”)
(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care realizează
venituri din activităţi independente potrivit prevederilor art. 148, care nu se încadrează în
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categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale prevăzute la
art. 150, se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza
declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale
se evidenţiază lunar, iar plata acesteia se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data
de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuţia de asigurări sociale stabilită prin decizia de impunere prevăzută la
alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 lit. a) asupra
bazei de calcul prevăzute la art. 148 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal nu se mai încadrează
în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei potrivit art 148, depun la
organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul,
o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări
sociale stabilite conform alin. (2). Modelul declaraţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.”.
Art. 152 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 152 prevedea că:
„Art. 152 („Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul
veniturilor din activităţi independente”)
(1) Definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în cazul veniturilor determinate în sistem real se efectuează în baza declaraţiei privind venitul realizat
prevăzute la art. 123.
(2) Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale se determină
de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza declaraţiei
menţionate la alin. (1), prin aplicarea cotei individuale sau a cotei integrale de
contribuţie, conform opţiunii exprimate, prevăzute la art. 138, asupra bazei de
calcul prevăzute la art. 148 alin. (3), cu încadrarea acesteia în plafonul minim şi
maxim.
(3) Diferenţele de venit, precum şi contribuţia de asigurări sociale aferentă,
stabilite în plus prin decizia de impunere prevăzută la alin. (2), se repartizează pe
lunile în care a fost desfăşurată activitatea.
(4) Prevederile alin. (2) se aplică şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 148
alin. (8), al căror venit realizat în anul fiscal pentru care se efectuează definitivarea
contribuţiei de asigurări sociale se încadrează în plafonul minim prevăzut la art.
148 alin. (3).
(5) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4), sumele reprezentând baza de
calcul şi contribuţia de asigurări sociale aferentă, stabilite prin decizia de impunere
prevăzută la alin. (2), se repartizează pe lunile în care a fost desfăşurată activitatea.
(6) Plata contribuţiei de asigurări sociale stabilite prin decizia de impunere
anuală se efectuează în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării
deciziei.
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(7) Repartizarea diferenţelor de contribuţie de asigurări sociale stabilite potrivit
alin. (3), precum şi a contribuţiei de asigurări sociale stabilite potrivit alin. (5), care
se efectuează în vederea calculării prestaţiilor acordate de sistemul public de
pensii, conduce la reîntregirea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale şi
nu determină stabilirea de obligaţii fiscale accesorii pentru plăţile anticipate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 152 se abrogă.
Titlul Capitolului III al Titlului V ”Contribuţii sociale obligatorii” se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate”
Art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 153 alin. (1) lit. a) prevedea că:
„a) cetăţenii români cu domiciliul în ţară;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 153, alin. (1), lit. a) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;”.
În vechea reglementare art. 153 alin. (1) lit. g)-o) prevedeau că:
„g) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele
care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de
protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii,
şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
h) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează şi
gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile judeţene
pentru prestaţii sociale, pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru
creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de
până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi
pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie pentru copilul cu handicap cu
vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
i) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează şi
gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile judeţene
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pentru prestaţii sociale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor social potrivit
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
j) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele
sectoriale de pensii, pentru persoanele care realizează venituri din pensii, precum
şi pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale;
k) entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele prevăzute la lit. j);
l) Ministerul Justiţiei, prin unităţile sistemului administraţiei penitenciare,
pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest
preventiv în unităţile penitenciare, precum şi pentru persoanele care se află în
executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv
persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării
pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri;
m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în
vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi
sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
n) Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor
recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse;
o) autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele, cetăţeni români,
care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni,
dacă nu au venituri”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 153, alin. (1), lit. g)-o) se abrogă.
Art. 154 alin. (1) lit. a), f) şi g) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 154 alin. (1) lit. a), f) şi g) prevedeau că:
„a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de
ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului
universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau
studenţii, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii individuale, pe
baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente,
venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri
datorează contribuţie;
(…)
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de
Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează
venituri asupra cărora se datorează contribuţia;
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g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se
datorează contribuţia sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului
de bază minim brut pe ţară. În cazul în care venitul lunar realizat depăşeşte nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară, baza lunară de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte
acest nivel”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 154, alin. (1), lit. a), f) şi g) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă
sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai
mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care
urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau
gradaţi profesionişti, dacă nu realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri
din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură sau
dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară;
(…)
f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de
Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni;
g) femeile însărcinate şi lăuzele”.
De asemenea la art. 154 alin. (1), după lit. g) se introduc nouă noi litere,
lit. h)-p), cu următorul cuprins:
„h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii;
i) persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă,
acordat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, pentru indemnizaţia
pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei
boli profesionale;
j) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi
de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii,
pentru aceste drepturile băneşti;
k) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind
procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu
pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în concediu
pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;
l) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social, potrivit legii, pentru aceste drepturi
băneşti;
m) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest
preventiv în unităţile penitenciare, persoanele reţinute, arestate sau deţinute care se află în
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centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de
siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau
de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate;
n) străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, precum şi
pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în timpul procedurilor
necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii;
o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat
pentru Culte;
p) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o
perioadă de cel mult 12 luni”.
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 154 alin. (2) prevedea că:
„(2) În cazul persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1), cu excepţia
celor de la lit. c) şi g), care realizează venituri asupra cărora datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se datorează asupra venitului
realizat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 154, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) – p), sunt exceptate
de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe perioada şi, după caz, pentru
drepturile băneşti primite, prevăzute la alin. (1), dacă nu realizează venituri din cele
menţionate la art. 155 sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază
minim brut pe ţară. În cazul realizării de venituri din cele menţionate la art. 155, peste
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, lunar, pentru acestea se datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate potrivit prezentului titlu”.
Titlul Secţiunii a-2-a a Capitolului III al Titlului V „Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Veniturile pentru care se datorează contribuţia şi cota de contribuţie”
Art. 155 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 155 prevedea că:
„Art. 155 („Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale de
sănătate”)
(1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale de
sănătate, prevăzuţi la art. 153, datorează, după caz, contribuţii de asigurări sociale
de sănătate pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76;
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b) venituri din pensii, definite conform art. 99;
c) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II
sau III, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9);
Modificări (1)
e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
f) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform
art. 103;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117;
i) indemnizaţii de şomaj;
j) indemnizaţii pentru creşterea copilului;
k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui
accident de muncă sau unei boli profesionale.
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii de asigurări
sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice
aflate în situaţiile prevăzute la art. 60”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 155 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 155 („Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”)
(1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153
alin. (1) lit. a)-d), datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru
veniturile din salarii şi asimilate salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România şi
din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este
parte, pentru care există obligaţia declarării în România.
(2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi la art. 153
alin. (1) lit. a)-d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează
contribuţia de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel
puţin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe surse de
venituri din următoarele categorii:
a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 şi 671;
b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III
sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
d) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 116.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul în care veniturile sunt realizate
de persoane fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60”.
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Art. 156 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 156 prevedea că:
„Art. 156 („Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate”)
Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:
a) 5,5% pentru contribuţia individuală;
b) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 156 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 156 („Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate”)
Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se datorează de către
persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi”.
Art. 157 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 157 alin. (1) prevedea că:
„Art. 157 („Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de
sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate
salariilor”)
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de
sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte, o reprezintă câştigul brut
care include:
(…)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 157, denumirea marginală şi partea introductivă al alin. (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor
fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în cazul
persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ţară şi în
străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, o reprezintă câştigul brut care include:
(…)”.
Art. 158 – 167 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Potrivit noii reglementări, art. 158 – 167 se abrogă.
Titlul Secţiunii a-4-a a Capitolului III al Titlului V „Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul
veniturilor din salarii şi asimilate salariilor”
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Art. 168 alin. (1), (3), (4), (5) şi (8) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 168 alin. (1), (3), (4), (5) şi (8) prevedeau că:
„Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, precum şi instituţiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) -o) au obligaţia de
a calcula şi de a reţine la sursă contribuţiile individuale de asigurări sociale de
sănătate, precum şi obligaţia de a calcula contribuţiile de asigurări sociale de
sănătate datorate de aceştia, după caz.
(…)
(3) Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate individuale calculate şi
reţinute potrivit alin. (1) se plătesc, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuţia
angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îşi desfăşoară
activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu
au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează
contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia de a calcula
şi de a reţine contribuţiile individuale şi pe cele ale angajatorului, precum şi de a le
plăti lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate individuale se
realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor lunare de
calcul menţionate la art. 157, art. 160-167, după caz.
(…)
(8) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la
angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte se realizează de către acestea, prin aplicarea cotei
integrale de contribuţie rezultate din însumarea cotei individuale cu cea datorată
de angajator prevăzute la art. 156, asupra bazei lunare de calcul prevăzute la
art. 157. Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru
care se plătesc veniturile”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 168, denumirea marginală şi alin. (1), (3), (4),
(5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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„Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţia de asigurări sociale de
sănătate datorată de către persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate
salariilor..
(…)
(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută potrivit alin. (1) se
plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile
sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează,
după caz, potrivit legii.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îşi desfăşoară
activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au
sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţia
de asigurări sociale de sănătate în România, potrivit prevederilor legislaţiei europene
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte, au obligaţia de a calcula contribuţia de
asigurări sociale de sănătate, precum şi de a o plăti lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un acord încheiat în
acest sens cu angajatorul.
(5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează prin aplicarea
cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul menţionată la art. 157.
(…)
(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea, conform prevederilor alin. (5) şi alin. (51).
Contribuţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc
veniturile”.
În vechea reglementare art. 168, alin. (6) prevedea că:
„ (6) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la
art. 156 lit. b) asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 158, cu respectarea
prevederilor specifice prevăzute la art. 159”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 168, alin. (6) se abrogă.
De asemenea, art. 168, după alin. (5), se introduce un nou alineat, alin. (51), cu
următorul cuprins:
„(51) Prevederile art. 146 alin. (51) – (53) se aplică în mod corespunzător”.
Art. 168, alin. (9) – (93) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 168, alin. (9) – (93) prevedeau că:
„(9) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele
fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se realizează de
către organul fiscal competent în baza declaraţiei specifice prevăzute la art. 130
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alin. (4) sau a declaraţiei privind venitul estimat prevăzute la art. 120, după caz, cu
respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte.
(91) Informaţiile privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate calculate conform alin. (9) se comunică de către A.N.A.F. Ministerului
Sănătăţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Alineatul a fost introdus prin Lege 2/2017 la 15/01/2017.
(92) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele
sectoriale de pensii, precum şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute
la art. 153 alin. (1) lit. k), calculează şi comunică Ministerului Sănătăţii, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din Legea
nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, informaţiile
privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor
din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la
bugetul de stat.
Alineatul a fost introdus prin Lege 2/2017 la 15/01/2017.
(93) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor,
A.N.A.F., Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele
sectoriale de pensii, şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la
art. 153 alin. (1) lit. k), transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în format
electronic, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului dată în temeiul art. 269
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, listele persoanelor fizice care realizează venituri din pensii pentru care
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 168, alin. (9) – (93) se abrogă.
Art. 169 alin. (1), (3) şi (32) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 79/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 169 alin. (1), (3) şi (32) prevedeau că:
„(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele
asimilate acestora, instituţiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) -o), precum şi
persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de
la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte sunt obligate să depună lunar, până la data de 25
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inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1).
(…)
(3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 168
alin. (10), sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde şi pensii
sau diferenţe de pensii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în
cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor
persoane, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se
declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste
sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente
sumele respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 169, alin. (1), (3) şi (32) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la
art. 147 alin. (1):
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau persoanele asimilate
acestora;
b) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de
la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială
la care România este parte;
c) instituţiile publice şi alte entităţi care plătesc drepturi de natura celor menţionate la
art. 168 alin. (7), (71) şi (10), aferente perioadelor în care contribuţia de asigurări sociale de
sănătate era suportată, potrivit legii, de către aceste instituţii sau de către beneficiarii de
venit, după caz;
(…)
(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de
salarii/solde stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin
astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţiile de
asigurări sociale de sănătate datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii
următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative
pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective.
(…)
(32) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute la art. 168
alin. (7), (71) şi (10), pentru perioadele în care contribuţia de asigurări sociale de sănătate
era suportată, potrivit legii, de către aceste instituţii sau de către beneficiarii de venit, după
caz, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume prin depunerea declaraţiei
prevăzute la alin. (1)”.
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Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 169, alin. (2), (5) şi (6) prevedeau că:
„(2) În situaţia persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi independente, din asocieri fără personalitate juridică sau din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, declararea contribuţiei se face de către plătitorul de
venit prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile.
(…)
(5) Persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt
stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care România este parte, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data încadrării
în această categorie de persoane să declare la organul fiscal competent venitul
lunar din pensie, prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat prevăzute la
art. 120.
(6) Pentru încadrarea persoanelor fizice prevăzute la alin. (5) în categoria
persoanelor care realizează venituri din pensii care depăşesc, lunar, valoarea unui
punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, organul fiscal utilizează cursul
de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua
precedentă depunerii declaraţiei privind venitul estimat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 169, alin. (2), (5) şi (6) se abrogă.
Titlul Secţiunii a-5-a a Capitolului III al Titlului V „Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice care nu
realizează venituri din salarii şi asimilate salriilor şi nu se încadrează în categoriile de
persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 154”
Art. 170 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 170 prevedea că:
„Art. 170 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente şi
care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de
venit”)
(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente
şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau pe baza normelor anuale
de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este
diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării
activităţii independent, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări
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sociale de sănătate sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la
numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea pe fiecare sursă de venit.
(2) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, baza lunară
de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori
câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru
care se stabileşte contribuţia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 170 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de
persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)”)
(1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)
datorează contribuţia, este salariul de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru
care se datorează.
(2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la art. 155
alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de venituri, din categoriile de
venituri menţionate la art. 155 alin. (2), respectiv:
a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68-70, după caz;
b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit titlului II, III
sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9);
c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei
bunurilor, stabilite potrivit art. 84-87;
d) venitul/ câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94-97;
e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole,
silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit 104-106;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.
(3) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin
raportarea la 12 luni a sumei veniturilor anuale menţionate la alin. (2).
(4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31
ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, declaraţia cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în
conformitate cu alin. (3).
(5) În cazul contribuabililor care încep să desfăşoare activitate sau încep să realizeze
venituri în cursul anului fiscal, declaraţia prevăzută la alin. (4) se depune în termen de 30
de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei
prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.,
(7) Persoanele fizice, care realizează venituri lunare sub nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (4) şi pentru
plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii
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prevăzute pentru persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază
minim brut pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 174 alin. (3)”.
Art. 171-173 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 171-173 prevedeau că:
„Art. 171 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, precum şi din
asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, pentru care
sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) – (9)”)
(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, pentru care impozitul pe venit se reţine la sursă, baza lunară de calcul
al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă diferenţa dintre venitul
brut şi cheltuiala deductibilă prevăzută la art. 70.
(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din asocierea cu o persoană
juridică, contribuabil potrivit titlului II sau III, baza lunară de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate o reprezintă venitul din asociere.
Modificări (1)
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele
lunare de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5
ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în luna
pentru care se datorează contribuţia.
(4) În anul 2016, persoanele care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste
venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1)
lit. a) -d), g), i) -l), cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.
Art. 172 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole,
silvicultură şi piscicultură”)
(1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţile agricole
prevăzute la art. 103 alin. (1), baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate reprezintă valoarea anuală a normei de venit, determinată
potrivit prevederilor art. 106, raportată la numărul de luni în care s-a desfăşurat
activitatea.
(2) Pentru persoanele fizice care realizează venituri de natura celor prevăzute
la art. 104, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
reprezintă diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul
desfăşurării activităţii, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări
sociale de sănătate, raportată la numărul de luni în care s-a desfăşurat activitatea.
(3) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele
lunare de calcul prevăzute la alin. (1) şi (2) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5
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ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în luna
pentru care se datorează contribuţia.
Art. 173 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei
bunurilor”)
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu
excepţia celor care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim de
reţinere la sursă a impozitului, este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala
deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut, diferenţa pozitivă dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării acestor
venituri, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, sau valoarea anuală a normei de venit, după caz, raportată la numărul de
luni din anul fiscal prevăzut în contractul încheiat între părţi, şi nu poate fi mai
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139
alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.
(2) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru
persoanele fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în regim
de reţinere la sursă a impozitului este diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala
deductibilă determinată prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut şi nu
poate fi mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la
art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 171-173 se abrogă.
Titlul Secţiunii a-6-a a Capitolului III al Titlului V „Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor
fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)”
Art. 174 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 174 prevedea că:
„Art. 174 („Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de
sănătate”)
(1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia de a efectua plăţi anticipate
cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate:
a) persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente
prevăzute la art. 68 şi 69;
b) persoanele fizice care realizează venituri din agricultură, silvicultură,
piscicultură prevăzute la art. 104;
c) persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, cu
excepţia veniturilor din arendă;
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d) plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează venituri din
drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o persoană juridică contribuabil potrivit titlului II sau III, precum şi din arendarea bunurilor agricole, impozitate în regim de reţinere la sursă.
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) sunt obligate să efectueze în
cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe fiecare
sursă de venit, pe baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a
declaraţiei privind venitul realizat, după caz, cu respectarea regulilor prevăzute la
art. 121.
(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală,
în scop turistic, menţionaţi la art. 88 alin. (3), baza de calcul al contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate prevăzute în decizia de impunere se evidenţiază
lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv
a ultimei luni din fiecare trimestru.
(4) În decizia de impunere prevăzută la alin. (2), baza de calcul al contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice care realizează venituri
din închirierea camerelor, situate în locuinţe proprietate personală, având o
capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite
pe bază de normă anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului
în sistem real, precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în cursul anului,
un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuinţe proprietate personală,
menţionaţi la art. 88 alin. (3), se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează în două
rate egale, până la data de 25 iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv.
(5) Plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate
datorate potrivit alin. (2) se determină prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit.
a) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 170-173, după caz.
(6) În cazul în care, în cursul anului fiscal, persoanele prevăzute la alin. (2) îşi
încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii
potrivit legislaţiei în materie, sunt aplicabile prevederile art. 121 alin. (10)
referitoare la recalcularea plăţilor anticipate.
(7) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) au obligaţia calculării, reţinerii şi
plăţii sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 72, 73, art. 84 alin. (4) – (9)
şi art. 125 alin. (7) – (9), după caz.
(8) Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit
alin. (7) se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 lit. a)
asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 171 şi art. 173 alin. (2), după caz, se reţine
şi se plăteşte de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite veniturile.
(9) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din agricultură prevăzute la art. 103 alin. (1), obligaţiile de plată ale contribuţiei de asigurări sociale de
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sănătate se determină pe baza declaraţiei prevăzute la art. 107 alin. (2), prin
aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazei de calcul prevăzute la
art. 172 alin. (1). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se
evidenţiază lunar în decizia de impunere prevăzută la art. 107 alin. (5), iar plata se
efectuează în două rate egale, până la data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie
inclusiv”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 174 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 174 („Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”)
(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice prevăzute
la art. 155 alin. (2), se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe
baza declaraţiei prevăzute la art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale,
până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
(2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de impunere
prevăzută la alin. (1), se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156
asupra bazei de calcul prevăzute la art. 170 alin. (1).
(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea
sau intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi
persoanele care încep să realizeze venituri din cele menţionate la art. 155 alin. (1), şi nu se
mai încadrează în categoria persoanelor care au obligaţia plăţii contribuţiei potrivit art. 155
alin. (2), depun la organul fiscal competent, în termen de 30 zile de la data la care a
intervenit evenimentul, o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, stabilită conform alin. (2). Modelul declaraţiei
se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”.
Art. 176-179 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 175 şi Secţiunile a 7-a – a 9-a, cuprinzând
articolele 176-179, se abrogă.
Titlul Secţiunii a-10-a a Capitolului III al Titlului V „Contribuţii sociale
obligatorii” se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul
persoanelor fizice care nu realizează venituri şi nu se încadrează în categoriile de persoane
exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”
Art. 180 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 180 prevedea că:
„Art. 180 („Înregistrarea în evidenţa fiscală a persoanelor fizice care nu
realizează venituri”)
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(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la
art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă
din alte surse, datorează, lunar, contribuţie de asigurări sociale de sănătate şi au
obligaţia să solicite înregistrarea la organul fiscal competent, în termen de 15 zile
de la data la care se încadrează în această categorie.
(2) Contribuţia prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea salariului
minim brut pe ţară şi se datorează pe toată perioada în care sunt încadrate în
această categorie.
(3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care nu au realizat venituri pe
o perioadă mai mare de 6 luni şi nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru
această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită înregistrarea se
calculează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazei de calcul
reprezentând valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară. Dacă perioada în care
nu s-au realizat venituri este mai mică de 6 luni şi nu s-a efectuat plata contribuţiei
lunare pentru această perioadă, contribuţia datorată pentru luna în care solicită
înregistrarea se stabileşte proporţional cu perioada respectivă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 180 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 180 („Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele
fizice care nu realizează venituri”)
(1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155
şi nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate prevăzute la art. 154 , datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate astfel:
a) lunar, prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzută la art. 156 asupra bazei de calcul
reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, şi au obligaţia să plătească
contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive,
începând cu luna în care se depune declaraţia prevăzută la art. 181; sau
b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de
sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 181, aplicând cota de
contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim
brut pe ţară.
(2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1), este salariul de bază
minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în
luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate”.
Capitolul IV „Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate bugetului
asigurărilor pentru şomaj” al Titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”,
cuprinzând articolele 184-191, se abrogă.
Capitolul V „Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate” al Titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”, cuprinzând
articolele 192-200, se abrogă.
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Capitolul VI „Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale” al Titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”, cuprinzând
articolele 201-208, se abrogă.
Capitolul VII „Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor
salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajator
potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului
de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare”,
cuprinzând articolele 209-215, se abrogă.
După Capitolul VIII al Titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” se
introduc două noi capitole, Capitolul IX „Contribuţia asiguratorie pentru
muncă”, cuprinzând articolele 2201– 2207, şi Capitolul X „Dispoziţii tranzitorii”,
cuprinzând articolul 2208, cu următorul cuprins:
Capitolul IX („Contribuţia asiguratorie pentru muncă”) din Codul fiscal
(modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
„Art. 2201
Contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă
Contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă sunt,
după caz:
a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate
acestora, pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în
care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
b) persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe
perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, şi care
realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori
din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la
care România este parte.
Art. 2202
Categorii de venituri pentru care se datorează contribuţia asiguratorie
pentru muncă
(1) Contribuţia asiguratorie pentru muncă se datorează pentru veniturile din
salarii şi asimilate salariilor, definite la art. 76, acordate de către contribuabilii
prevăzuţi la art. 2201 lit.a), respectiv realizate de către persoanele fizice prevăzute la
art. 2201 lit.b).
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia asiguratorie
pentru muncă şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în
situaţiile prevăzute la art. 60.
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Art. 2203
Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă
Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%.
Art. 2204
Baza de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă o reprezintă
suma câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate salariilor, în ţară şi
în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate
socială la care România este parte, care include:
a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract
individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut
de lege. În situaţia personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate,
veniturile din salarii cuprind salariile de bază sau, după caz, soldele funcţiilor de
bază corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară,
la care se adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii;
b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de
demnitate publică, stabilite potrivit legii;
c) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în
cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
d) remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii, precum şi sumele
primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de
administraţie;
e) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii
directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de
supraveghere, potrivit legii, precum şi drepturile cuvenite managerilor, în baza
contractului de management prevăzut de lege;
f) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii;
g) sume reprezentând salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii;
h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi, potrivit
legii, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil
stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar;
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i) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţii care au
stabilite raporturi de muncă cu angajatori din străinătate, pe perioada
delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul serviciului, pentru partea
care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată
personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a
angajatorului, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România
dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu respectarea prevederilor legislaţiei
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind
sistemele de securitate socială la care România este parte;
j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii,
astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de către administratorii stabiliţi potrivit
actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi
desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, de către
membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza
contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit astfel:
(i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice;
(ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a
Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea
unor misiuni cu caracter temporar;
k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate
pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite pe perioada
deplasării în România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori
sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu entităţi din străinătate, astfel
cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte
plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului
român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar,
prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care ar
beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara
respectivă.
(2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru
muncă sumele prevăzute la art. 142.
Art. 2205
Excepţii specifice contribuţiei asiguratorie pentru muncă
Contribuţia asiguratorie pentru muncă nu se datorează pentru prestaţiile
suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru
şomaj, precum şi din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
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Art. 2206
Stabilirea şi plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă
(1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2201 lit.a) au obligaţia de a
calcula contribuţia asiguratorie pentru muncă şi de a o plăti la bugetul de stat,
într-un cont unic, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se
plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului
pentru care se plătesc veniturile, după caz. Persoanele fizice prevăzute la art. 2201
lit.b), efectuează plata contribuţiei până la data de 25 a lunii următoare celei pentru
care se plătesc veniturile.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îşi desfăşoară
activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu
au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează
contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice
internaţionale la care România este parte, au obligaţia de a calcula contribuţia
asiguratorie pentru muncă, precum şi de a o plăti lunar, până la data de 25 inclusiv
a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un
acord încheiat în acest sens cu angajatorul.
(3) Calculul contribuţiei asiguratorie pentru muncă se realizează prin aplicarea
cotei prevăzute la art. 2203 asupra bazei de calcul prevăzută la art. 2204, cu
respectarea prevederilor art. 2205.
(4) Din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat, se
alocă lunar, până la sfarşitul lunii în curs, o cotă de:
a) 15% se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale
constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare;
b) 20% se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj;
c) 5% se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale;
d) 40% se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate pentru plata concediilor medicale;
e) 20% se fac venit la bugetul de stat într-un cont distinct.
(5) Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în
contul unic şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de către aceştia se va
stabili prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
(6) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi
executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea
în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi
se utilizează cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă care era în vigoare în acea
perioadă. Contribuţia datorată potrivit legii se calculează şi se plăteşte până la data
de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.
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Art. 2207
Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale,
impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate
(1) Persoanele prevăzute la art. 2201 sunt obligate să declare contribuţia
asiguratorie pentru muncă, datorată potrivit prevederilor prezentului capitol, până
la termenul de plată prevăzut la art. 2206, prin depunerea declaraţiei prevăzute la
art. 147 alin. (1).
(2) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi
executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea
în muncă a unor persoane, contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată potrivit
legii se declară până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite
aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt
aferente sumele respective.
(3) Prevederile art. 147 alin. (4) – (22) sunt aplicabile în mod corespunzător”.
Titlul VII („Taxa pe valoarea adăugată”)
Art. 297, alin. (8) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Potrivit noii reglementări, la art. 297, după alin. (7) se introduce un alineat
nou, alin. (8), cu următorul cuprins:
„(8) Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA dacă, după
administrarea mijloacelor de probă prevăzute de lege, pot demonstra dincolo de orice
îndoială, că persoana impozabilă ştia sau ar fi trebuit să ştie că operaţiunea invocată pentru
pentru a justifica dreptul de deducere era implicată într-o fraudă privind taxa pe valoarea
adăugată care a intervenit în amonte sau în aval în lanţul de livrări/prestări”.
Titlul VIII („Accize şi alte taxe speciale”)
Art. 449 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 449 alin. (3) lit. b) prevedea că:
„(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) se sancţionează cu amendă de la
20.000 lei la 100.000 lei, precum şi cu:
b) confiscarea cisternelor, recipientelor şi mijloacelor de transport utilizate în
transportul produselor accizabile, în cazul prevăzut la lit. i);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 449 alin. (3), lit. b) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„b) confiscarea cisternelor, recipientelor şi mijloacelor de transport utilizate în
transportul produselor accizabile, în cazuril prevăzute la lit. i) şi k);”.
Titlul IX („Impozite si taxe locale”)
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Art. 470 alin. (5) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 470 alin. (5) prevedea că:

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată
egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu
suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

II

două axe
1
Masa de cel puţin 12 tone,
de 13 tone
2
Masa de cel puţin 13 tone,
de 14 tone
3
Masa de cel puţin 14 tone,
de 15 tone
4
Masa de cel puţin 15 tone,
de 18 tone
5
Masa de cel puţin 18 tone
3 axe
1
Masa de cel puţin 15 tone,
de 17 tone
2
Masa de cel puţin 17 tone,
de 19 tone
3
Masa de cel puţin 19 tone,
de 21 tone
4
Masa de cel puţin 21 tone,
de 23 tone
5
Masa de cel puţin 23 tone,
de 25 tone
6
Masa de cel puţin 25 tone,
de 26 tone
7
Masa de cel puţin 26 tone

Impozitul (în lei/an)
Ax(e)
Alte
motor(oare)
sisteme
cu sistem de
de
suspensie
suspensie
pneumatică
pentru
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute

dar mai mică 0

133

dar mai mică 133

367

dar mai mică 367

517

dar mai mică 517

1.169

517

1.169

dar mai mică 133

231

dar mai mică 231

474

dar mai mică 474

615

dar mai mică 615

947

dar mai mică 947

1.472

dar mai mică 947

1.472

947

1.472
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III 4 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone,
de 25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone,
de 27 tone
3
Masa de cel puţin 27 tone,
de 29 tone
4
Masa de cel puţin 29 tone,
de 31 tone
5
Masa de cel puţin 31 tone,
de 32 tone
6
Masa de cel puţin 32 tone

dar mai mică 615

623

dar mai mică 623

973

dar mai mică 973

1.545

dar mai mică 1.545

2.291

dar mai mică 1.545

2.291

1.545

2.291

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 470, alin. (5) se modifică tabelul şi va avea
următorul cuprins:
Numărul de axe şi greutatea brută
încărcată maximă admisă

I

II

două axe
1 Masa de cel puţin 12 tone,
dar mai mică de 13 tone
2 Masa de cel puţin 13 tone,
dar mai mică de 14 tone
3 Masa de cel puţin 14 tone,
dar mai mică de 15 tone
4 Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 18 tone
5 Masa de cel puţin 18 tone
3 axe
1 Masa de cel puţin 15 tone,
dar mai mică de 17 tone
2 Masa de cel puţin 17 tone,
dar mai mică de 19 tone

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e)
Alte sisteme de
motor(oare) cu
suspensie pentru
sistem de
axele motoare
suspensie
pneumatică sau
echivalentele
recunoscute
0

142

142

395

395

555

555

1257

555

1257

142

248

248

509
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Masa de cel puţin 19 tone,
dar mai mică de 21 tone
4 Masa de cel puţin 21 tone,
dar mai mică de 23 tone
5 Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
6 Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 26 tone
7 Masa de cel puţin 26 tone
4 axe
1 Masa de cel puţin 23 tone,
dar mai mică de 25 tone
2 Masa de cel puţin 25 tone,
dar mai mică de 27 tone
3 Masa de cel puţin 27 tone,
dar mai mică de 29 tone
4 Masa de cel puţin 29 tone,
dar mai mică de 31 tone
5 Masa de cel puţin 31 tone,
dar mai mică de 32 tone
6 Masa de cel puţin 32 tone
3

III

509

661

661

1019

1019

1583

1019

1583

1019

1583

661

670

670

1046

1046

1661

1661

2464

1661

2464

1661

2464

În vechea reglementare art. 470, alin. (6) prevedea că:
(6) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren
rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare
de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare
prevăzută în tabelul următor:
Numărul de axe şi greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

Impozitul (în lei/an)
Alte
Ax(e)
sisteme
motor(oare)
de
cu sistem de
suspensie
suspensie
pentru
pneumatică
sau
axele
echivalentele motoare
recunoscute

2 + 1 axe
1
Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică 0
de 14 tone
2
Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică 0
de 16 tone

0
0
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3

Masa de cel puţin 16 tone,
de 18 tone
4
Masa de cel puţin 18 tone,
de 20 tone
5
Masa de cel puţin 20 tone,
de 22 tone
6
Masa de cel puţin 22 tone,
de 23 tone
7
Masa de cel puţin 23 tone,
de 25 tone
8
Masa de cel puţin 25 tone,
de 28 tone
9
Masa de cel puţin 28 tone
II 2+2 axe
1
Masa de cel puţin 23 tone,
de 25 tone
2
Masa de cel puţin 25 tone,
de 26 tone
3
Masa de cel puţin 26 tone,
de 28 tone
4
Masa de cel puţin 28 tone,
de 29 tone
5
Masa de cel puţin 29 tone,
de 31 tone
6
Masa de cel puţin 31 tone,
de 33 tone
7
Masa de cel puţin 33 tone,
de 36 tone
8
Masa de cel puţin 36 tone,
de 38 tone
9
Masa de cel puţin 38 tone
III 2+3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone,
de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone,
de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone
IV 3+2 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone,
de 38 tone

dar mai mică 0

60

dar mai mică 60

137

dar mai mică 137

320

dar mai mică 320

414

dar mai mică 414

747

dar mai mică 747

1.310

747

1.310

dar mai mică 128

299

dar mai mică 299

491

dar mai mică 491

721

dar mai mică 721

871

dar mai mică 871

1.429

dar mai mică 1.429

1.984

dar mai mică 1.984

3.012

dar mai mică 1.984

3.012

1.984

3.012

dar mai mică 1.579

2.197

dar mai mică 2.197

2.986

2.197

2.986

dar mai mică 1.395

1.937
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2

V

Masa de cel puţin 38 tone,
de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone,
de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone
3+3 axe
1
Masa de cel puţin 36 tone,
de 38 tone
2
Masa de cel puţin 38 tone,
de 40 tone
3
Masa de cel puţin 40 tone,
de 44 tone
4
Masa de cel puţin 44 tone

dar mai mică 1.937

2.679

dar mai mică 2.679

3.963

2.679

3.963

dar mai mică 794

960

dar mai mică 960

1.434

dar mai mică 1.434

2.283

1.434

2.283

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 470, alin. (6) se modifică tabelul şi va avea
următorul cuprins:
Numărul de axe şi
greutatea brută încărcată
maximă admisă

I

2+1 axe
1 Masa de cel
puţin 12 tone,
dar mai mică de
14 tone
2 Masa de cel
puţin 14 tone,
dar mai mică de
16 tone
3 Masa de cel
puţin 16 tone,
dar mai mică de
18 tone
4 Masa de cel
puţin 18 tone,
dar mai mică de
20 tone

Impozitul
(în lei/an)
Ax(e) motor(oare) cu sistem de
suspensie pneumatică sau
echivalentele recunoscute

Alte sisteme de
suspensie pentru
axele motoare

0

0

0

0

0

64

64

147
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5 Masa de cel
puţin 20 tone,
dar mai mică de
22 tone
6 Masa de cel
puţin 22 tone,
dar mai mică de
23 tone
7 Masa de cel
puţin 23 tone,
dar mai mică de
25 tone
8 Masa de cel
puţin 25 tone,
dar mai mică de
28 tone
9 Masa de cel
puţin 28 tone
2+2 axe
1 Masa de cel
puţin 23 tone,
dar mai mică de
25 tone
2 Masa de cel
puţin 25 tone,
dar mai mică de
26 tone
3 Masa de cel
puţin 26 tone,
dar mai mică de
28 tone
4 Masa de cel
puţin 28 tone,
dar mai mică de
29 tone
5 Masa de cel
puţin 29 tone,
dar mai mică de
31 tone

147

344

344

445

445

803

803

1409

803

1409

138

321

321

528

528

775

775

936

936

1537
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6 Masa de cel
puţin 31 tone,
dar mai mică de
33 tone
7 Masa de cel
puţin 33 tone,
dar mai mică de
36 tone
8 Masa de cel
puţin 36 tone,
dar mai mică de
38 tone
9 Masa de cel
puţin 38 tone
III 2+3 axe
1 Masa de cel
puţin 36 tone,
dar mai mică de
38 tone
2 Masa de cel
puţin 38 tone,
dar mai mică de
40 tone
3 Masa de cel
puţin 40 tone
IV 3+2 axe
1 Masa de cel
puţin 36 tone,
dar mai mică de
38 tone
2 Masa de cel
puţin 38 tone,
dar mai mică de
40 tone
3 Masa de cel
puţin 40 tone,
dar mai mică de
44 tone
4 Masa de cel
puţin 44 tone

1537

2133

2133

3239

2133

3239

2133

3239

1698

2362

2362

3211

2362

3211

1500

2083

2083

2881

2881

4262

2881

4262
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3+3 axe
1 Masa de cel
puţin 36 tone,
dar mai mică de
38 tone
2 Masa de cel
puţin 38 tone,
dar mai mică de
40 tone
3 Masa de cel
puţin 40 tone,
dar mai mică de
44 tone
4 Masa de cel
puţin 44 tone

853

1032

1032

1542

1542

2454

1542

2454

Art. art. 493, alin. (8) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
În vechea reglementare art. 493, alin. (8) prevedea că:
„(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 493, alin. (8) se modifică şi va avea următorul
cuprins :
„(8) Contravenţiilor prevăzute în prezentul capitol li se aplică dispoziţiile Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv
posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii
procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul
amenzii”.
Titlul XI („Dispoziţii finale”)
Art. 502 alin. (3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 79/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 502, după alin. (2) se introduce un nou
alineat, alin. (3) cu următorul cuprins:
„(3) Trimiterile cuprinse în alte acte normative din domeniul asigurărilor sociale, la
«contribuţia individuală de asigurări sociale» sau «contribuţia individuală de asigurări
sociale de sănătate» se înlocuiesc, după caz, cu «contribuţia de asigurări sociale» sau
«contribuţia de asigurări sociale de sănătate»”.
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Conform art. II, pentru prevederile titlului V „Contribuţii sociale obligatorii”
sunt aplicabile următoarele dispoziţii tranzitorii:
(1) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018,
contribuţiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt
aferente veniturile.
(2) Prevederile titlului V „Contribuţii sociale obligatorii” se vor aplica
veniturilor realizate începând cu data de 1 ianuarie 2018.
(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau
diferenţe de salarii/solde, pensii sau diferenţe de pensii, stabilite prin lege sau în
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a
dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe
lunile la care se referă şi se aplică prevederile legale în vigoare în acea perioadă.
Contribuţiile sociale obligatorii datorate potrivit legii se calculează, se reţin la data
efectuării plăţii, se plătesc şi se declară până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume.
Potrivit art. III, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile
respectivei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.
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LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 211/2017)

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

Actul modificator
Legea nr. 211/2017
(M. Of. nr. 885 din 10
noiembrie 2017)

Sumar
– modifică: art 111,
alin. (5)
– introduce: art. 111,
alin. (5ˆ1)

În M. Of. nr. 885 din 10 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 211/2017
privind modificarea şi completarea art. 111 din Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 1/2011 prin Legea
nr. 211/2017.
Articol unic din Legea nr. 211/2017
Potrivit articolului unic, art. 111 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011,
publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
Art. 111 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificată prin
Legea nr. 211/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 111 alin. (5) prevedea faptul că:
„(5) Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură
fonduri pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare
judeţene/ale municipiului Bucureşti”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 111, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
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„Art. 111
(5) Consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti asigură fonduri
pentru organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare judeţene/ale
municipiului Bucureşti, precum şi pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care
au obţinut distincţii, medalii şi premii speciale şi cadrelor didactice care s-au ocupat de
pregătirea acestora”.
Art. 111 alin. (5ˆ1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificată prin
Legea nr. 211/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 111, după alin. (5) se introduce un nou alineat,
alin. (5ˆ1), cu următorul cuprins:
„(5ˆ1) Cuantumul stimulentelor financiare prevăzute la alin. (5) se acordă în baza
unui regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti”.
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LEGEA NR. 550/2004 PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA JANDARMERIEI ROMÂNE –
COMPLETĂRI (LEGEA NR. 212/2017)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legii nr. 550/2004
(M. Of. nr. 175 din 13 decembrie
2004; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 212/2017
(M. Of. nr. 891 din 13
noiembrie 2017)

Sumar
– introduce: art.
29ˆ1

În M. Of. nr. 891 din 13 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 212/2017
pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Jandarmeriei Române.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 550/2004 prin Legea
nr. 212/2017.
Art. 29ˆ1 din Legea nr. 550/2004 (modificată prin Legea nr. 212/2017)
Potrivit articolului unic, după art. 29 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 1175 din 13 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se introduce
un nou articol, art. 29ˆ1, cu următorul cuprins:
„Art. 29ˆ1
(1) în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Române
este autorizat să deţină şi să folosească arme cu tranchilizante, substanţe tranchilizante,
arme cu glonţ de cauciuc, dispozitive cu ultrasunete sau substanţe iritante, precum şi orice
alte mijloace de protecţie şi de imobilizare pentru:
a) îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care ameninţă viaţa sau integritatea
corporală a persoanelor ori integritatea bunurilor acestora;
b) imobilizarea animalelor a căror viaţă sau integritate corporală este pusă în pericol în
urma unei intervenţii umane.
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(2) Produsele medicale veterinare care conţin substanţe din categoria psihotrope,
precum şi cele care conţin substanţe aflate sub control naţional pot fi utilizate în vederea
imobilizării sau
capturării animalelor de către personalul specializat din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, de profesie medic veterinar, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(3) Armele cu tranchilizante şi substanţele tranchilizante se folosesc numai de
personalul militar al Jandarmeriei Române cu studii medii de medicină veterinară, sub
îndrumarea şi responsabilitatea unui medic veterinar.
(4) Deţinerea şi gestionarea produselor medicinale veterinare prevăzute la alin. (2)
sunt în responsabilitatea medicilor veterinari din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu
respectarea prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor,
substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările
ulterioare”.
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O.U.G. NR. 82/2017 PENTRU MODIFICAREA
ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
(M. Of. nr. 852 din 20
decembrie 2010; cu
modif. ult.)
O.U.G. nr. 6/2009
(M. Of. nr. 107 din 23
februarie 2009; cu modif.
ult.)
Legea nr. 411/2004
(M. Of. nr. 482 din 18
iulie 2007; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 9/2017
(M. Of. nr. 79 din 30
ianuarie 2017; cu modif.
ult.)
O.U.G. nr. 111/2010
(M. Of. nr. 830 din 10
decembrie 2010; cu
modif. ult.)
Legea nr. 196/2016
(M. Of. nr. 882 din 3
noiembrie 2016)
Legea nr. 223/2015
(M. Of. nr. 556 din 27
iulie 2015)
Legea nr. 62/2011
(rep. M. Of. nr. 625 din 3
august 2012)

Actul modificator
O.U.G. nr. 82/2017
(M. Of. nr. 902 din 16
noiembrie 2017)

Sumar
– derogă: de la art. 102
alin. (2)

– derogă: de la art. 1 alin.
(2)

– modifică: art. 43 alin.
(3)
– abrogă: art. 6 alin. (2)

– modifică: art. 2 alin.
(2), art. 5, art. 9 alin. (4)
– introduce: art. 2 alin.
(2^1),
– modifică: art. 97

– modifică: art. 31

– derogă: de la art. 129
alin. (1), (3) şi (5)
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În M. Of. nr. 902 din 16 noiembrie 2017, a fost publicat O.U.G. nr. 82/2017 din 8
noiembrie 2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
În continuare, vom prezenta modificările aduse respectivelor acte normative
prin O.U.G. nr. 82/2017.
Art. I din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 263/2010 şi O.U.G. nr. 6/2009
Art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 102 alin. (2) prevedea:
„(2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie
anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial
mediu brut realizat”.
Noua reglementare
Conform art. I din O.U.G. nr. 82/2017, începând cu data de 1 iulie 2018, prin
derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice,cu modificările şi completările ulterioare,
valoarea punctului de pensie se majorează cu 10% şi este de 1.100 lei.
Art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 6/2009 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 alin. (2) dispunea:
„(2) Începând cu anul 2010, nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari se
stabileşte, anual, prin legea bugetului de stat şi poate fi doar majorat prin legile de
rectificare a bugetului de stat, în raport cu evoluţia indicatorilor macroeconomici şi
cu resursele financiare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (2) din
O.U.G. nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată
prin Legea nr. 196/2009, cu modificările ulterioare, în perioada 1 iulie – 31
decembrie 2018 nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari este de 640 lei.
Art. II din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 411/2004
Art. 43 din Legea nr. 411/2004 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 43 alin. (3) prevedea:
„(3) În termen de 9 ani de la începerea activităţii de colectare, cota de
contribuţie la fondul de pensii se majorează la 6%, cu o creştere de 0,5 puncte
procentuale pe an până în anul 2015 inclusiv, respectiv cu o creştere de 0,1 puncte
procentuale în anul 2016 şi cu o creştere de 0,9 puncte procentuale în anul 2017,
începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an”.
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Noua reglementare
Potrivit art. II din noua reglementare, alin. (3) al art. 43 din Legea nr. 411/2004
privind fondurile de pensii administrate privat, republicată în M. Of. nr. 482 din
18 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondul de pensii este de
3,75%”.
Art. III din O.U.G. nr. 82/2017 privind O.U.G. nr. 9/2017
Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 9/2017 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea:
„(2) Începând cu 1 ianuarie 2018 cota de contribuţie la fondurile de pensii
administrate privat se majorează la 6%”.
Noua reglementare
Potrivit art. III din noua reglementare, alin. (2) al art. 6 din O.U.G. nr. 9/2017
privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi
modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în M. Of. nr. 79 din 30
ianuarie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 115/2017, se
abrogă.
Art. IV din O.U.G. nr. 82/2017 privind O.U.G. nr. 111/2010
Conform art. IV din noua reglementare, începând cu drepturile lunii ianuarie
2018, O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru
creşterea copiilor, publicată în M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
Art. 2 alin. (2) şi (2^1) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G.
nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 2 alin. (2) dispunea:
„(2) Indemnizaţia lunară prevăzută la alin. (1) se stabileşte în cuantum de 85%
din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori
datei naşterii copilului şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului
minim brut pe ţară garantat în plată şi nici mai mare de 8.500 lei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
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„(2) Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la alin. (1) este de 85% din media
veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii
copilului. Cuantumul minim al indemnizaţiei lunare nu poate fi mai mic decât suma
rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social
de referinţă, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei”.
De asemenea, la art. 2, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1),
cu următorul cuprins:
„(2^1) Valoarea indicatorului social de referinţă este cea prevăzută la art. 33^1 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 5 din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 5 dispunea:
„Art. 5
Nivelul indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu 85%
din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare copil
născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea
copil provenit dintr-o astfel de naştere”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 5
Cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzute la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma
rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social
de referinţă pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi,
începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere”.
Art. 9 alin. (4) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 9 alin. (4) prevedea:
„(4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul
indemnizaţiei lunare se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe
ţară garantat în plată, pentru fiecare dintre copii, începând cu cel de-al doilea”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Pe perioada suprapunerii situaţiilor prevăzute la alin. (2), cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzut la art. 2 alin. (2) se majorează cu suma rezultată din aplicarea unui
coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referinţă, pentru fiecare
dintre copii, începând cu cel de-al doilea”.
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Art. V din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 196/2016

Art. 97 din Legea nr. 196/2016 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 97 prevedea:
„Art. 97
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2018, cu excepţia art. 95, care
intră în vigoare la data de 1 februarie 2018”.
Noua reglementare
Conform art. V din noua reglementare, art. 97 din Legea nr. 196/2016 privind
venitul minim de incluziune, publicată în M.Of. nr. 882 din 3 noiembrie 2016, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 97
Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 aprilie 2019, cu excepţia art. 95, care intră în
vigoare la data de 1 februarie 2019”.
Art. VI din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 223/2015
Art. 31 din Legea nr. 223/2015 (modificată prin O.U.G. nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 31 dispunea:
„Art. 31
(1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de
contribuţie individuală de asigurări sociale. Baza lunară de calcul al contribuţiei
individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut, iar în situaţia în
care aceasta este mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, contribuţia
individuală la bugetul de stat se calculează în limita acestui plafon.
(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, contribuţia individuală
la bugetul de stat, suportată de personalul prevăzut la art. 1, nu va diminua
soldele/salariile nete realizate lunar.
(3) Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile
individuale la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru
declararea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale”.
Noua reglementare
Conform art. VI, începând cu data de 1 ianuarie 2018, art. 31 din Legea
nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, publicată în M. Of. nr. 556 din 27
iulie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 31
(1) Cota de contribuţie individuală la bugetul de stat este egală cu cota de contribuţie
de asigurări sociale prevăzută la art. 138 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare.
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(2) Termenele de declarare şi de plată a sumelor reprezentând contribuţiile individuale
la bugetul de stat sunt cele prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea şi plata
contribuţiilor de asigurări sociale”.
Art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 privind Legea nr. 62/2011
Art. 129 alin. (1), (3) şi (5) din Legea nr. 62/2011 (modificată prin O.U.G.
nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 129 alin. (1), (3) şi (5) dispuneau:
„Art. 129
(1) Negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepţia
cazului în care unitatea are mai puţin de 21 de angajaţi.
(…)
(3) Angajatorul sau organizaţia patronală iniţiază negocierea colectivă cu cel
puţin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă
sau a expirării perioadei de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiţionale la
contractele colective de muncă.
(…)
(5) Durata negocierii colective nu poate depăşi 60 de zile calendaristice decât
prin acordul părţilor.
(…)”.
Noua reglementare
Potrivit art. VII din noua reglementare, prin derogare de la prevederile
art. 129 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există încheiat
contract/acord colectiv de muncă, iniţierea negocierii colective este obligatorie,
pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
De asemenea, prin derogare de la prevederile art. 129 alin. (3) şi (5) din Legea
nr. 62/2011,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru punerea
în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 79/2017 este obligatorie negocierea colectivă a
actelor adiţionale la contractele şi acordurile colective de muncă în vigoare.
Art. 135 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 62/2011 (modificată prin O.U.G.
nr. 82/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 135 alin. (1) lit. a) şi b) prevedea:
„Art. 135
(1) În unităţile în care nu există sindicate reprezentative negocierea contractului colectiv de muncă se face după cum urmează:
a) dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaţie
sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea,
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negocierea se face de către reprezentanţii federaţiei sindicale, la solicitarea şi în
baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanţii aleşi ai angajaţilor;
b) dacă există un sindicat neafiliat la o federaţie sindicală reprezentativă în
sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat,
negocierea se face numai de către reprezentanţii angajaţilor.
(…)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, în aplicarea prevederilor anterioare şi prin derogare
de la prevederile art. 135 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat
reprezentativ afiliat la o federaţie reprezentativă la sectorul de activitate, la
negocierea contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale,
după caz, pot participa reprezentanţi ai federaţiei sindicale, în baza mandatului
sindicatului, împreună cu reprezentanţii salariaţilor.
De asemenea tot în aplicare acestor prevederi, prin derogare de la prevederile
art. 135 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în unităţile în care nu există sindicat la negocierea
contractelor/acordurilor colective de muncă sau a actelor adiţionale, după caz, pot
participa reprezentanţii salariaţilor împreună cu un reprezentant al unei federaţii
reprezentative la sectorul de activitate sau a unei confederaţii sindicale
reprezentative la nivel naţional, la invitaţia reprezentanţilor salariaţilor.
Prevederile de mai sus ale art. VII se aplică în perioada 20 noiembrie – 20
decembrie 2017.
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COMPLETAREA ART. 65 DIN LEGEA NR. 263/2010
PRIVIND SISTEMUL UNITAR DE PENSII PUBLICE
(LEGEA NR. 216/2017)

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

Actul modificator
Legea nr. 216/2017
(M. Of. nr. 908 din 20
noiembrie 2017)

Sumar
– introduce: art. 65
alin. (7)-(9)

În M. Of. nr. 908 din 20 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 216/2017 din
17 noiembrie 2017 pentru completarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin Legea
nr. 216/2017.
Art. 65 alin. (7)-(9) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 216/2017)
Noua reglementare
Potrivit articolului unic al Legii nr. 216/2017, la art. 65 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în M. Of. nr. 852 din 20
decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alin. (6) se
introduc trei noi alineate, alin. (7)-(9), cu următorul cuprins:
„(7) Persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada
1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016 beneficiază de recalcularea pensiei prin aplicarea
prevederilor alin. (4).
(8) Recalcularea prevăzută la alin. (7) se face la cererea persoanei interesate, iar
drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare
înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie
al solicitantului.
(9) Prevederile alin. (7) şi (8) se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii,
inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă”.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR
DE PENSII PUBLICE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 217/2017)

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

Actul modificator
Legea nr. 217/2017
(M. Of. nr. 908 din
20 noiembrie
2017)

Sumar
– modifică: art. 114 alin. (1) lit. b), c),
e), f) şi h), art. 115, art. 116 alin. (1)
partea introductivă, art. 118 alin. (2)
– introduce: art. 118 alin. (1) lit. e) şi
alin. (11) şi (12)
– abrogă: art. 114 alin. (1) lit. k)

În M. Of. nr. 908 din 20 noiembrie 2017, a fost publicată Legea nr. 217/2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii nr. 263/2010 prin Legea
nr. 217/2017.
În art. I din Legea nr. 217/2017 se prevede faptul că Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, publicată în M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum
urmează:
Art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) şi h) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin
Legea nr. 217/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) şi h) prevedeau:
„(1) În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna
următoare celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:
(…)
b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate
parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau
IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;
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c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c)
ori cel prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie
sau la convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a
Capacităţii de Muncă, a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de
muncă sau a comisiilor centrale de expertiză medico-militară ale Ministerului
Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român
de Informaţii;
(…)
e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una
dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor
locali sau judeţeni;
f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III, se regăseşte în una dintre
situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, depăşind jumătate din programul
normal de lucru al locului de muncă respectiv;
(…)
h) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, realizează venituri
brute lunare pentru care, potrivit legii, asigurarea este obligatorie, dacă acestea
sunt mai mari de 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5);
(…).
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 114 alin. (1) lit. b), c), e), f) şi h) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„b) pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate
parţiale, realizează venituri lunare aflându-se în una dintre situaţule prevăzute la a ri 6
alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II;
c) pensionarul de invaliditate sau pensionarul urmaş prevăzut la art. 84 lit. c) ori cel
prevăzut la art. 86 alin. (1) nu se prezintă la revizuirea medicală obligatorie sau la
convocarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de
Muncă sau a centrelor regionale de expertiză medicală a capacităţii de muncă;
(…)
e) pensionarul de invaiditate, încadrat în gradul I sau II de invaliditate, precum şi
pensionarii urmaşi încadraţi în gradul I sau II de invaliditate realizează venituri lunare
aflându-se în una dintre situaţiie prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct. II;
f) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul III de invaliditate, precum şi copilul
pensionar de urmaş, încadrat în gradul III de invaliditate, realizează venituri lunare
aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la ari. 6 alin. (1) pct I lit. a) şi b) sau pct II.
depăşind jumătate din programul normal de lucru al locului de muncă respectiv;
(…)
h) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, prevăzut la art. 86— 88,
realizează venituri lunare mai mari de 35% din câştigul salariat mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aflându-se în una dintre situaţiile
prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct II”.
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Art. 114 alin. (1) lit. k din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea
nr. 217/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 114 alin. (1) lit. k) prevedea:
„k) pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la
cumulul pensiei cu salariul”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 114 alin. (1), lit. k) se abrogă.
Art. 115 din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 115 dispunea:
„În sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei se face, la cerere, după
cum urmează:
a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit
legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30
de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă
depunerea acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit. a);
c) de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii
pensiei s-a făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 115
(1) în sistemul public de pensii, reluarea plăţii pensiei/indemnizaţiei pentru însoţitor se
face, la cerere, după cum urmează:
a) începând cu luna următoare celei în care a fost înlăturată cauza care, potrivit legii, a
dus la suspendarea plăţii pensiei, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la
data la care cauza suspendării a fost înlăturată;
b) începând cu luna următoare celei în care a fost depusă cererea, dacă depunerea
acesteia s-a făcut după expirarea termenului prevăzut la lit a);
c) de la data începerii anului şcolar, în situaţia în care suspendarea plăţii pensiei s-a
făcut în temeiul prevederilor art. 114 alin. (1) lit. g) şi alin. (2);
d) de la data suspendării. în cazul pensiei şi/sau a indemnizaţiei pentru însoţitor,
suspendate în temeiul prevederilor art. 114 alin. (4).
(2) Plata drepturilor prevăzute la alin. (1) se face cu respectarea termenului general de
prescripţie şi numai dacă între data suspendării şi date reluării plăţii nu a intervenit,
conform legii, o altă cauză de suspendare sau de încetare a plăţii”.
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Art. 118 alin. (1), partea introductivă din Legea nr. 263/2010 (modificat prin
Legea nr. 217/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 118 alin. (1) partea introductivă dispunea:
„(1) În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din
situaţii pentru care asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele
categorii de pensionari:”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 118 alin. (1), partea introductivă se modifică
şi va avea următorul cuprins:
„Art. 118
(1) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi
dependente, aşa cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora,
următoarele categorii de pensionari:”.
Art. 118 alin. (1), lit. e) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea
nr. 217/2017)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 118 alin. (1), după lit. d) se introduce o nouă
literă, lit. e), cu următorul cuprins:
„e) pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau judeţeni”.
Art. 118 alin. (11) şi (12) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea
nr. 217/2017)
Noua reglementare
De asemenea, potrivit noii reglementări, la art. 118, după alin. (1) se introduc
două noi alineate, alin. (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) În sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activităţi
dependente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu
excepţia celor realizate din situaţiile prevăzute la art 6 alin. (1) pct. I lit. a) şi b) sau pct II,
următoarele categorii de pensionari:
a) pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul I sau II de invaliditate, precum şi
pensionarii de urmaş încadraţi în gradul I sau II de invaliditate;
b) pensionarii de invaliditate încadraţi în gradul III de invaliditate, precum şi copiii,
pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate.
c) pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parţiale;
d) soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş.
(12) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate
din activităţi independente, astfel cum sunt reglementate de Codul fiscal, indiferent de
nivelul acestora”.
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Art. 118 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 (modificat prin Legea nr. 217/2017)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 118 alin. (2) dispunea:
„ (2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula
pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este
obligatorie, potrivit legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu
brut prevăzut la art. 33 alin. (5)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 118 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula pensia cu
venituri din activităţi dependente, aflându-se în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6
alin. (1) pct I lit. a) şi b) sau pct. II, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”.
Conform art. II din Legea nr. 217/2017, în tot cuprinsul Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare,
sintagma „câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. (5)” se înlocuieşte cu
sintagma „câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat”.

