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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In March 2018, the following codes were amended: The Criminal Code and the Code of
Criminal Procedure, the Fiscal Code, the Code of Fiscal Procedure, the Labour Code and the Customs
Code.
Moreover, other legal acts were amended, as well, among which we mention the following: Law
no. 252/2013 regarding the organization and functioning of the probation system, G.E.O. no.
111/2010 on parental leave and child care monthly allowance, Law no. 273/2004 regarding the
adoption procedure, Law no. 263/2010 on the unitary pension system, Law no. 8/1996 on copyright
and neighbouring rights.
During the same period, Law no. 35/1997 on the organization and functioning of the
Ombudsman institution and Law no. 36/1995 on notaries public and notarial activities were
republished.

LEGEA NR. 35/1997 PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI AVOCATUL POPORULUI –
REPUBLICARE

De Redacţia ProLege
Actul normativ publicat în
Sumar
Monitorul Oficial
Legea nr. 35/1997
– Cap. I („Dispoziţii generale”)
(M. Of. nr. 181 din 27 februarie – Cap. II („Mandatul Avocatului Poporului”)
2018)
– Cap. III („Adjuncţii Avocatului Poporului”)
–
Cap.
IV
(„Atribuţiile
Avocatului
Poporului”)
– Cap. VI („Răspundere, incompatibilităţi şi
imunităţi”)
– Cap. VII („Serviciile instituţiei Avocatul
Poporului”)
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– Cap. VIII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
– Anexă („Birourile teritoriale ale instituţiei
avocatul poporului”)

În M. Of. nr. 181 din 27 februarie 2018, a fost republicată Legea nr. 35/1997
privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile respectivei legi.
Vă prezentăm mai jos structura actului normativ.
– Cap. I („Dispoziţii generale”);
– Cap. II („Mandatul Avocatului Poporului”);– Cap. III („Adjuncţii
Avocatului Poporului”);
– Cap. IV („Atribuţiile Avocatului Poporului”);
– Cap. VI („Răspundere, incompatibilităţi şi imunităţi”);
– Cap. VII („Serviciile instituţiei Avocatul Poporului”);
– Cap. VIII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”);
– Anexă („Birourile teritoriale ale instituţiei avocatul poporului”).
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CODUL PENAL ŞI CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 49/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
NCP
(M. Of. nr. 510 din
24 iulie 2009; cu
modif. ult.)
NCPP
(M. Of. nr. 486 din
15 iulie 2010; cu
modif ult.)

Actul
modificator
Legea nr. 49/2018
(M. Of. nr. 194
din 2 martie
2018)

Sumar
– modifică: art. 75 alin. (1) lit. d), art.
112^1 alin. (1) lit. i), art. 347
– introduce: art. 346^1
– modifică: art. 139 alin. (2), art. 148
alin. (1) lit. a) şi alin. (9), art. 150 alin.
(1) lit. a), art. 151 alin. (2) lit. a), art. 152
alin. (1) lit. a) şi art. 223 alin. (2)

În M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018, a fost publicată Legea nr. 49/2018 privind
precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.
Prin dispoziţiile Cap. VI („Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor
acte normative”) din Legea nr. 49/2018 prin respectivul act normativ se aduc
modificări Codului penal şi Codului de procedură penală.
În continuare, vom prezenta modificările aduse Codului penal prin Legea
nr. 49/2018.
Art. 75 alin. (1) lit. d) din Codul penal (modificat prin Legea nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 75 alin. (1) lit. d) prevedea:
„Art. 75 („Circumstanţe atenuante”)
(1) Următoarele împrejurări constituie circumstanţe atenuante legale:
(…)
d) acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în
cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, dacă
făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani
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anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii
următoarelor infracţiuni: contra persoanei, de furt calificat, tâlhărie, piraterie,
fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, ultraj, ultraj
judiciar, purtare abuzivă, infracţiuni contra siguranţei publice, infracţiuni contra
sănătăţii publice, infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat
persoanelor decedate, contra securităţii naţionale, contra capacităţii de luptă a
forţelor armate, infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, a
infracţiunilor privind frontiera de stat a României, a infracţiunilor la legislaţia
privind prevenirea şi combaterea terorismului, a infracţiunilor de corupţie,
infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, a celor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene, a infracţiunilor privitoare la nerespectarea
regimului materiilor explozive, materialelor nucleare sau al altor materii
radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al
precursorilor de droguri, a celor privind spălarea banilor, privind activităţile
aeronautice civile şi cele care pot pune în pericol siguranţa zborurilor şi securitatea
aeronautică, privind protecţia martorilor, privind interzicerea organizaţiilor şi
simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului
persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, a celor
privind traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, privind
prevenirea şi combaterea pornografiei şi a celor la regimul adopţiilor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 28 din Legea nr. 49/2018, în cuprinsul art. 75
alin. (1) lit. d), expresia „materiilor explozive” se înlocuieşte cu expresia „materiilor
explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi”.
Art. 112^1 alin. (1) lit. i) din Codul penal (modificat prin Legea nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 112^1 alin. (1) lit. i) prevedea:
„Art. 112^1 („Confiscarea extinsă”)
(1) Sunt supuse confiscării şi alte bunuri decât cele menţionate la art. 112, în
cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea uneia dintre următoarele
infracţiuni, dacă fapta este susceptibilă să îi procure un folos material şi pedeapsa
prevăzută de lege este închisoarea de 4 ani sau mai mare:
(…)
i) nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al
materiilor explozive;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 28 din Legea nr. 49/2018, în cuprinsul art. 112^1
alin. (1) lit. i), expresia „şi al materiilor explozive” se înlocuieşte cu expresia
„materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi”.
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Art. 346^1 din Codul penal (modificat prin Legea nr. 49/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 28 din Legea nr. 49/2018, după art. 346 se
introduce un nou articol, art. 346^1, cu următorul cuprins:
„Art. 346^1 („Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi”)
(1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, punerea la
dispoziţie sau utilizarea de precursori de explozivi restricţionaţi, fără drept, constituie
infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Punerea la dispoziţie cu orice titlu de precursori de explozivi restricţionaţi
persoanelor din rândul publicului larg de către operatori economici constituie infracţiune şi
se sancţionează cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(3) Sustragerea precursorilor de explozivi restricţionaţi se pedepseşte cu închisoarea de
la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi”.
Art. 347 din Codul penal (modificat prin Legea nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 347 prevedea:
„Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) şi alin. (3), art. 345 alin.
(1) şi alin. (2), precum şi în art. 346 alin. (1) şi alin. (2) se pedepseşte”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 28 din Legea nr. 49/2018, art. 347 se modifică şi
va avea următorul cuprins:
„Art. 347 („Sancţionarea tentativei”)
Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) şi (3), art. 345 alin. (1) şi (2),
art. 346 alin. (1) şi (2), precum şi în art. 3461 se pedepseşte”.
Redăm mai jos modificările aduse Codului de procedură penală prin Legea
nr. 49/2018.
Art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a) şi alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a), art. 152
alin. (1) lit. a) şi art. 223 alin. (2) din Codul de procedură penală (modificat prin
Legea nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a) şi alin. (9),
art. 150 alin. (1) lit. a), art. 152 alin. (1) lit. a) şi art. 223 alin. (2) prevedeau:
„Art. 139 („Supravegherea tehnică”)
(…)
(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra
securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în
cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu
precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive,
infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor
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nucleare şi al materiilor explozive, de trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile,
acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte
valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care
se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică,
contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de
evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate
infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale
Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa
închisorii de 5 ani sau mai mare”.
„Art. 148 („Utilizarea investigatorilor sub acoperire sau cu identitate reală şi a
colaboratorilor”)
(1) Autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire se poate dispune de
procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de
maximum 60 de zile, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei
infracţiuni contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi
speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de
operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor,
materialelor nucleare şi al materiilor explozive, trafic şi exploatarea persoanelor
vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului,
spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de
instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin
sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de
libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al
infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care
legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune
rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu
infracţiunile enumerate mai sus;
(…)
(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în
cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire
neputând depăşi 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeaşi cauză şi cu privire la
aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an, cu excepţia infracţiunilor contra vieţii,
securităţii naţionale, infracţiunilor de trafic de droguri, nerespectarea regimului
armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, trafic şi
exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de
finanţare a terorismului, spălare a banilor, precum şi infracţiunilor împotriva
intereselor financiare ale Uniunii Europene”.
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„Art. 150 („Participarea autorizată la anumite activităţi”)
(1) Participarea autorizată la anumite activităţi în condiţiile art. 138 alin. (11) se
poate dispune de către procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea
penală, pe o perioadă de maximum 60 de zile, dacă:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei
infracţiuni de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau
cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiuni privind
nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor
explozive, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau
asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de
monede, timbre sau de alte valori, unei infracţiuni care se săvârşeşte prin sisteme
informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în
mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor
asimilate infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor împotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracţiuni pentru care legea
prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă există o suspiciune
rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale care au legătură,
potrivit art. 43, cu infracţiunile enumerate mai sus;”.
„Art. 152 („Obţinerea datelor de trafic şi de localizare prelucrate de către
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului”)
(1) Organele de urmărire penală, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de
drepturi şi libertăţi, pot solicita date de trafic şi localizare prelucrate de către
furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii de
comunicaţii electronice destinate publicului dacă sunt îndeplinite, cumulativ,
următoarele condiţii:
a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la săvârşirea unei infracţiuni dintre
cele prevăzute la art. 139 alin. (2) sau a unei infracţiuni de concurenţă neloială, de
evadare, de fals în înscrisuri, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor,
muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, a unei infracţiuni
privind nerespectarea dispoziţiilor privind introducerea în ţară de deşeuri şi
reziduuri, a unei infracţiuni privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc
ori a unei infracţiuni privind regimul juridic al precursorilor de droguri, şi
infracţiuni referitoare la operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte
psihoactive asemănătoare celor determinate de substanţele şi produsele
stupefiante sau psihotrope;”.
„Art. 223 („Condiţiile şi cazurile de aplicare a măsurii arestării preventive”)
(…)
(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă din probe
rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra
vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei
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persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte
legi speciale, o infracţiune de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale
cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o
infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor
nucleare şi al materiilor explozive, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile,
acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori,
şantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar,
o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau
mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a
modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din
care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la
persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru
înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, în cuprinsul art. 29 din Legea nr. 49/2018, în
cuprinsul art. 139 alin. (2), art. 148 alin. (1) lit. a) şi alin. (9), art. 150 alin. (1) lit. a),
art. 152 alin. (1) lit. a) şi art. 223 alin. (2), expresia „şi al materiilor explozive” se
înlocuieşte cu expresia „al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi
restricţionaţi”.
Art. 151 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură penală (modificat prin Legea
nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 151 alin. (2) lit. a) prevedea:
„Art. 151 („Livrarea supravegheată”)
(…)
(2) Livrarea supravegheată poate fi autorizată numai în următoarele cazuri:
a) dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal
de droguri, arme, obiecte furate, materiale explozive, nucleare, alte materiale
radioactive, sume de bani şi alte obiecte care rezultă din activităţi ilicite ori obiecte
utilizate în scopul comiterii de infracţiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar
presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru
siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, în cuprinsul art. 29 din Legea nr. 49/2018, în
cuprinsul art. 151 alin. (2) lit. a), expresia „materiale explozive” se înlocuieşte cu
expresia „materiale explozive şi precursori de explozivi restricţionaţi”.
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CODUL VAMAL ŞI ALTE ACTE NORMATIVE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 49/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul vamal
(M. Of. nr. 350 din 19 aprilie
2006; cu modif. ult.)
O.U.G. nr. 78/2016
(M. Of. nr. 938 din 22 noiembrie
2016)
Legea nr. 535/2004
(M. Of. nr. 1161 din 8 decembrie
2004; cu modif. ult.)
Legea nr. 218/2002
(M. Of. nr. 307 din 25 aprilie
2014; cu modif. ult.)
O.G. nr. 14/2007
(rep. M. Of. nr. 694 din 23
septembrie 2014; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 49/2018
(M. Of. nr. 194 din 2
martie 2018)

Sumar
– modifică: art. 271

– modifică: art. 11
alin. (1) pct. 1 lit. a)
– modifică: art. 31 lit.
o)
– modifică: art. 26
alin. (1) pct. 17
– modifică: art. 1 alin.
(4)

În M. Of. nr. 194 din 2 martie 2018, a fost publicată Legea nr. 49/2018 privind
precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative.
Prin dispoziţiile Cap. VI („Dispoziţii privind modificarea şi completarea unor
acte normative”) din Legea nr. 49/2018 prin respectivul act normativ se aduc
modificări Codului vamal şi altor acte normative după cum urmează:
Art. 271 din Codul vamal (modificat prin Legea nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 271 prevedea:
„Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale
explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive,
substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie
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infracţiunea de contrabandă calificată şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12
ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai
mare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 30 din Legea nr. 49/2018, art. 271 din Legea
nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale
explozibile, precursori de explozivi restricţionaţi, droguri, precursori, materiale nucleare
sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice
periculoase constituie infracţiunea de contrabandă calificată şi se pedepseşte cu închisoare
de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai
mare”.
Art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. a) din O.U.G. nr. 78/2016 (modificată prin Legea
nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. a) prevedea:
„(1) Sunt de competenţa Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism, indiferent de calitatea persoanei:
1. următoarele infracţiuni dacă săvârşirea lor a intrat în scopul unui grup
infracţional organizat în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal:
a) infracţiunile prevăzute de art. 188, art. 189, art. 205, art. 207, art. 209, art. 213,
art. 217 cu referire la art. 209 şi la art. 213 alin. (2), art. 247 alin. (2), art. 249-251, art.
252 cu referire la art. 249-251, art. 263, art. 264, art. 310, art. 311, art. 313, dacă
valorile falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 şi art. 311, art. 314, art. 315,
art. 316, dacă valorile străine falsificate sunt dintre cele prevăzute la art. 310 şi art.
311, art. 325, art. 342, art. 345-347, art. 351, art. 359, art. 360, art. 366 cu referire la art.
360 din Codul penal; infracţiunile prevăzute de Legea nr. 86/2006 privind Codul
vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare; infracţiunea
prevăzută la art. 155 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi infracţiunea
prevăzută la art. 5 din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale,
cu modificările şi completările ulterioare;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 31 din Legea nr. 49/2018, în cuprinsul art. 11
alin. (1) pct. 1 lit. a) teza I din O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea şi
funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
sintagma „art. 345-347” se înlocuieşte cu sintagma „art. 345, 346, 346^1, 347”.

178

Actualitate legislativă

Art. 31 lit. o) din Legea nr. 535/2004 (modificată prin Legea nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 31 lit. o) prevedea:
„(1) Constituie acte de terorism şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de
lege pentru infracţiunea săvârşită, ale cărei limite speciale se majorează cu o
treime, şi cu interzicerea unor drepturi săvârşirea uneia dintre următoarele fapte
care, prin natura sau prin contextul săvârşirii lor, pot aduce atingere gravă unei ţări
ori unei organizaţii internaţionale, atunci când sunt săvârşite în scopul de a
intimida populaţia sau de a constrânge o autoritate publică sau o organizaţie
internaţională să îndeplinească, să nu îndeplinească sau să se abţină de la
îndeplinirea unui anumit act ori pentru a destabiliza grav sau a distruge structurile
politice fundamentale, constituţionale, economice ori sociale ale unui stat sau
organizaţii internaţionale:
(…)
o) nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a regimului materialelor
nucleare şi al altor materii radioactive, precum şi nerespectarea regimului
materiilor explozive;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 32 din Legea nr. 49/2018, la art. 32 alin. (1) din
Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, lit. o) se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„o) nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a regimului materialelor nucleare şi
al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, precum şi
nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi;”.
Art. 26 alin. (1) pct. 17 din Legea nr. 218/2002 (modificată prin Legea
nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) pct. 17 prevedea:
„(1) Poliţia Română are următoarele atribuţii principale:
17. exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii
armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii şi materii explozive, precum şi asupra
funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 33 din Legea nr. 49/2018, la art. 26 alin. (1) din
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pct. 17 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
„17. exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi
muniţiilor, a materialelor explozive, a precursorilor de explozivi, asupra modului în care se
efectuează operaţiunile cu arme, muniţii, materii explozive şi precursori de explozivi,
precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir;”.
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Art. 1 alin. (4) din O.G. nr. 14/2007 (modificată prin Legea nr. 49/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 1 alin. (4) prevedea:
„(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor
consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar
medicale şi a aparaturii medicale, substanţelor toxice şi a materialelor radioactive
confiscate se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanţe”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 34 din Legea nr. 49/2018, la art. 1 din O.G.
nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, alin. (4) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile
de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale şi a aparaturii
medicale, substanţelor toxice, materialelor radioactive şi a precursorilor de explozivi
confiscaţi se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul
acestor substanţe”.
Alte prevederi din Legea nr. 49/2018
Art. 35 din Legea nr. 49/2018 prevede faptul că în termen de 30 de zile de la
data intrării în vigoare a respectivei legi, operatorii economici care desfăşoară
activităţi cu precursori de explozivi comunică Inspectoratului General al Poliţiei
Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii
de explozivi restricţionaţi şi a înlocuitorului acesteia, precum şi lista prevăzută la
art. 8 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3) din aceeaşi lege.
[Art. 8 alin. (1) din Legea nr. 49/2018: „Operatorii economici care produc, introduc,
deţin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziţie precursori
de explozivi transmit punctului naţional de contact o listă cuprinzând precursorii de
explozivi restricţionaţi sau amestecurile sau alte substanţe care conţin astfel de substanţe
cu care efectuează operaţiuni”.
Art. 11 alin. (2) din Legea nr. 49/2018: „Decizia de numire a persoanei responsabile
şi a înlocuitorului acesteia conţine date şi informaţii referitoare la nume, prenume, telefon
şi/sau fax, adresa de poştă electronică, funcţia şi atribuţiile expres stabilite pentru
supravegherea operaţiunilor cu precursori de explozivi restricţionaţi şi desfăşurarea
acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare”.
Art. 11 alin. (3) din Legea nr. 49/2018: „Orice modificare a datelor şi informaţiilor
prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată punctului naţional de contact, dar nu mai
târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea”].
Art. 36 din Legea nr. 49/2018 stabileşte faptul că pentru o perioadă de 30 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile arme, explozivi şi
substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Române desfăşoară activităţi de informare
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a operatorilor economici şi a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la
dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 98/2013, precum şi cu privire la interdicţiile şi
obligaţiile ce le revin potrivit acestuia şi prevederilor prezentei legi.
Informarea prevăzută mai sus se realizează prin intermediul mai multor
instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea,
comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe
pagina de internet a Poliţiei Române, organizarea unor acţiuni specifice prin
poliţişti specializaţi.
În scopul realizării activităţii anterior prevăzute, structurile arme, explozivi şi
substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Române colaborează cu persoane juridice,
organisme şi organizaţii neguvernamentale interesate şi cooperează cu alte
instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în
condiţiile legii.
Art. 38 din Legea nr. 49/2018 dispune faptul că prevederile art. 30-32, mai sus
menţionate, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării respectivei legi în
Monitorul Oficial al României.
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ART. 139 ALIN. (1) DIN CODUL MUNCII – COMPLETARE
(LEGEA NR. 64/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul muncii

Actul modificator
Sumar
Legea nr. 64/2018
– introduce o nouă
(M. Of. nr. 226 din 13 liniuţă la art. 139 alin. (1)
martie 2018)

În M. Of. nr. 226 din 13 martie 2018, s-a publicat Legea nr. 64/2018 privind
completarea Codului muncii, referitor la introducerea unei noi zile de sărbătoare
legală în care nu se lucrează.
Vă prezentăm, în continuare, respectiva completare:
Art. 139 alin. (1) din Codul muncii (completat prin Legea nr. 64/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 139 alin. (1) stabilea ca zile de sărbătoare legală în
care nu se lucrează următoarele:
– 1 şi 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– prima şi a doua zi de Paşti;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima şi a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul
României;
– 1 decembrie;
– prima şi a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate
astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele
aparţinând acestora.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 139 alin. (1) după sintagma „- 24 ianuarie –
Ziua Unirii Principatelor Române;” se introduce o nouă liniuţă, cu următorul
conţinut: „- Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui; ”.
Astfel, art. 139 alin. (1) va avea următoarea reglementare:
„Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
– 1 şi 2 ianuarie;
– 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
– Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;
– prima şi a doua zi de Paşti;
– 1 mai;
– 1 iunie;
– prima şi a doua zi de Rusalii;
– Adormirea Maicii Domnului;
– 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
– 1 decembrie;
– prima şi a doua zi de Crăciun;
– două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de
cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora”.
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ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SISTEMULUI
DE PROBAŢIUNE – COMPLETĂRI (LEGEA NR. 65/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 252/2013
(M. Of. nr. 512 din
14 august 2013; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 65/2018
(M. Of. nr. 226 din
13 martie 2018)

Sumar
– introduce: art. 17
lit. ş^1), art. 111 alin. (7)

În M. Of. nr. 226 din 13 martie 2018, s-a publicat Legea nr. 65/2018 pentru
completarea Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de
probaţiune (M. Of. nr. 512 din 14 august 2013; cu modif. ult.)
Art. 17 lit. ş^1) Legea nr. 252/2013 (modificat prin Legea nr. 65/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 17, după lit. ş), se introduce o nouă literă,
lit. ş1), cu următorul conţinut:
„Direcţia are următoarele atribuţii principale:
(…)
ş1) elaborează şi sprijină desfăşurarea, în colaborare cu alte instituţii ale statului, de
acţiuni şi programe de reintegrare socială pe piaţa muncii a persoanelor aflate, potrivit legii,
în supravegherea serviciului de probaţiune; ”.
Art. 111 alin. (7) Legea nr. 252/2013 (modificat prin Legea nr. 65/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 111, după alin. (6) se introduce un nou alineat,
alin. (7), cu următorul conţinut:
„(7) În activitatea sa, consilierul de probaţiune întocmeşte, la solicitarea persoanei
supravegheate, un raport care va conţine şi o recomandare în vederea angajării acesteia”.
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O.U.G. NR. 111/2010 PRIVIND CONCEDIUL
ŞI INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPIILOR
– MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 15/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.U.G. nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia
lunară pentru creşterea
copiilor
(M. Of. nr. 830 din 10
decembrie 2010; cu modif.
ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 15/2018
(M. Of. nr. 225 din 13
martie 2018)

Sumar
– modifică: art. 21,
art. 23 alin. (2)

În M. Of. nr. 225 din 13 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 15/2018 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative.
O.U.G. nr. 15/2018 aduce modificări mai multor acte normative, printre care şi
O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor (M. Of. nr. 830 din 10 decembrie 2010; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului act normativ:
Art. 21 din O.U.G. nr. 111/2010 (modificat prin O.U.G. nr. 15/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 21 prevedea:
„(1) Pe perioada în care se beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2
alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) si (5) , plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate pentru aceste persoane se asigură de la bugetul de stat.
(2) Pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2
alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5), contribuţia de asigurări sociale de
sănătate se calculează prin aplicarea cotei prevăzute de lege asupra nivelului
indemnizaţiei acordate.
(3) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2
alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) constituie perioadă asimilată
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stagiului de cotizare în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de
sănătate prevăzute de O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (2), la stabilirea cuantumului indemnizaţiilor
de asigurări sociale de sănătate se ia în calcul valoarea indemnizaţiei pentru
creşterea copilului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 21 alin. (1)-(3) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) În perioada în care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1),
respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5), persoana îndreptăţită are calitatea de asigurat în
sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de
sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Perioada în care o persoană beneficiază de indemnizaţia prevăzută la art. 2 alin. (1),
respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare
în vederea stabilirii indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate se ia în
calcul valoarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.”
Art. 23 alin. (2) din O.U.G. nr. 111/2010 (modificat prin O.U.G. nr. 15/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 23 alin. (2) prevedea:
„(2) Calculul şi plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă,
inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile teritoriale.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 23 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Calculul şi plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se fac de
către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile teritoriale.”
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LEGEA NR. 273/2004 PRIVIND PROCEDURA ADOPŢIEI –
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 15/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 273/2004 privind
procedura adopţiei
(rep. M. Of. nr. 739 din 23
septembrie 2016)

Actul modificator
O.U.G. nr. 15/2018
(M. Of. nr. 225 din 13
martie 2018)

Sumar
– modifică: art. 50
alin. (5), (6) şi alin.
(8), art. 53 alin. (1)
– introduce: art. 53
alin. 2^1

Art. 50 alin. (5)-(6) şi alin. (8) din Legea nr. 273/2004 privind procedura
adopţiei (modificat prin O.U.G. nr. 15/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 50 alin. (5), (6) şi alin. (8) prevedeau:
„(5) Pe perioada concediului prevăzut la alin. (1), persoana îndreptăţită beneficiază de plata contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate.
Cuantumul contribuţiei se calculează prin aplicarea cotei procentuale, prevăzută
de lege, la valoarea indemnizaţiei acordate.
(6) Fondurile necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), a contribuţiei
prevăzute la alin. (5), cheltuielile administrative, precum şi cele de transmitere a
drepturilor se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii,
Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(…)
(8) Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de
asigurări sociale de sănătate, se fac de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului
Bucureşti, şi se achită, în funcţie de opţiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar
sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 50, alin. (5)-(6) şi alin. (8) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„(5) În perioada în care beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1), persoana
îndreptăţită are calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata
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contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de art. 154 din Legea
nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(6) Fondurile necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la alin. (1), cheltuielile
administrative, precum şi cele de transmitere a drepturilor se asigură din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.
(…)
(8) Calculul şi plata indemnizaţiei se fac de Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti,
şi se achită, în funcţie de opţiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar sau la domiciliul
acesteia”.
Art. 53 alin. (1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei (modificat
prin O.U.G. nr. 15/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 53 alin. (1) prevedea:
„(1) Asupra drepturilor prevăzute la art. 50 alin. (1) nu se datorează impozit şi
nici contribuţiile sociale obligatorii stabilite de lege, cu excepţia contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate, care se plăteşte în condiţiile art. 50 alin. (5)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 53 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Asupra drepturilor prevăzute la art. 50 alin. (1) nu se datorează impozit şi nici
contribuţiile sociale obligatorii stabilite potrivit legii.”
Art. 53 alin. (2^1) din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei
(introdus prin O.U.G. nr. 15/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 53, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), care va avea următorul conţinut:
„(2^1) La stabilirea cuantumului indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate
prevăzute la alin. (2) se ia în calcul valoarea indemnizaţiei prevăzute la art. 50 alin. (1).”
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LEGEA NOTARILOR PUBLICI ŞI A ACTIVITĂŢII NOTARIALE
NR. 36/1995 – REPUBLICARE

De Redacţia ProLege
Actul normativ republicat
Legea notarilor publici şi a activităţii
notariale nr. 36/1995
(M. Of. nr. 237 din 19 martie 2018)

Sumar
Cap. I („Dispoziţii generale”)
Cap. II „Competenţa notarilor
publici”)
Cap. III („Organizarea activităţii
notarilor publici”)
Cap. IV („Drepturile şi îndatoririle
notarilor publici”)
Cap. V („Procedura actelor notariale”)
Cap. VI („Controlul activităţii
notariale, arhiva şi evidenţa
activităţii”)
Cap. VII („Dispoziţii tranzitorii şi
finale”)

În M. Of. nr. 237 din 19 martie 2018, s-a republicat Legea notarilor publici şi a
activităţii notariale nr. 36/1995.
Menţionăm faptul că respectiva lege a fost republicată în temeiul art. IX din
O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe (M. Of. nr. 85 din 04
februarie 2016; cu modif. ult.), astfel cum a fost introdus prin Legea nr. 17/2017
privind aprobarea O.U.G. nr. 1/2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, precum şi a unor acte normative conexe (M. Of.
nr. 196 din 21 martie 2017).
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 a mai fost anterior
republicată în M. Of. nr. 444 din 18 iunie 2014.
Structură
În noua formă, Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 are
următorul conţinut:
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Cap. I („Dispoziţii generale”)
Cap. II „Competenţa notarilor publici”)
Cap. III („Organizarea activităţii notarilor publici”)
Secţ. 1 („Organizarea, funcţionarea şi evidenţa biroului individual notarial şi
a societăţii profesionale notariale”)
Secţ. a 2-a („Actualizarea numărului de notari publici”)
Secţ. a 3-a („Dobândirea calităţii de notar public”)
Secţ. a 4-a („Numirea în funcţia de notar public”)
Secţ. a 5-a („Încetarea şi suspendarea din funcţia de notar public”)
Secţ. a 6-a („Camera Notarilor Publici”)
Secţ. a 7-a („Uniunea Naţională a Notarilor Publici”)
Cap. IV („Drepturile şi îndatoririle notarilor publici”)
Secţ. 1 („Drepturile notarilor publici”)
Secţ. a 2-a („Îndatoririle şi răspunderile notarilor publici”)
Cap. V („Procedura actelor notariale”)
Secţ. 1 („Dispoziţii comune”)
Secţ. a 2-a („Autentificarea înscrisurilor”)
Secţ. a 3-a („Procedura succesorală”)
Secţ. a 4-a („Procedura lichidării pasivului succesoral”)
Secţ. a 5-a („Procedura medierii şi arbitrajului pentru soluţionarea litigiilor
interprofesionale”)
Secţ. a 6-a („Procedura organizării licitaţiilor şi a certificării rezultatului
acestora”)
Secţ. a 7-a („Procedura divorţului pe cale notarială”)
Secţ. a 8-a („Procedura apostilei şi supralegalizării actelor notariale”)
Secţ. a 9-a („Respingerea unui act sau a unei proceduri notariale”)
Secţ. a 10-a („Procedura citării, comunicării şi notificării în materie
notarială”)
Secţ. a 11-a („Alte proceduri notariale”)
Cap. VI („Controlul activităţii notariale, arhiva şi evidenţa activităţii”)
Secţ. 1 („Controlul activităţii notariale”)
Secţ. a 2-a („Arhiva şi evidenţa activităţii”)
Cap. VII („Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
Prezentare generală
Vom prezenta, în genere, câteva dintre dispoziţiile respectivului act normativ:
Activitatea notarială
Potrivit art. 1 şi art. 2, activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice
constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi
exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea, acestea fiind
realizată de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale.
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Competenţa notarilor publici
Art. 12 stabileşte faptul că notarul public îndeplineşte următoarele acte şi
proceduri notariale:
a) redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
b) autentificarea înscrisurilor;
c) procedura succesorală notarială;
d) certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
e) legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, a specimenelor de semnătură,
precum şi a sigiliilor;
f) darea de dată certă înscrisurilor;
g) primirea în depozit a bunurilor, a înscrisurilor şi a documentelor prezentate
de părţi, precum şi a sumelor de bani, a altor bunuri, înscrisuri sau documente
găsite cu ocazia inventarului succesoral, în limita spaţiului şi utilităţilor de care
dispune biroul notarial;
h) actele de protest al cambiilor, al biletelor la ordin şi al cecurilor;
i) legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
j) efectuarea şi legalizarea traducerilor;
k) eliberarea de duplicate de pe actele pe care le-a întocmit;
l) activităţi fiduciare, în condiţiile legii;
m) numirea, în cazurile prevăzute de lege, a custodelui sau a curatorului
special;
n) înregistrarea şi păstrarea, în condiţiile legii, a amprentelor dispozitivelor
speciale de marcat;
o) certificarea etapelor procedurale ale licitaţiilor şi/sau ale rezultatelor
acestora;
p) procedura divorţului, în condiţiile legii;
q) emiterea certificatului european de moştenitor;
r) lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
s) emiterea titlurilor executorii notariale;
ş) orice alte operaţiuni prevăzute de lege.
Conform art. 13, Notarii publici pot da şi alte consultaţii juridice în materie
notarială decât cele privind conţinutul actelor pe care le îndeplinesc şi pot
participa, în calitate de specialişti desemnaţi de părţi, la pregătirea şi întocmirea
unor acte juridice cu caracter notarial.
Dobândirea calităţii de notar public
Art. 22 prevede faptul că notar public poate fi cel care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene,
cetăţean al unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţean al
Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul sau reşedinţa în România;
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b) are capacitate deplină de exerciţiu;
c) este licenţiat 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, constatată în condiţiile stabilite prin statut;
f) cunoaşte limba română;
g) este apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea
funcţiei;
h) a deţinut timp de 2 ani calitatea de notar stagiar, a absolvit Institutul
Notarial Român şi a promovat examenul de definitivat sau a exercitat timp de cel
puţin 6 ani o funcţie de specialitate juridică şi a promovat concursul de admitere în
funcţia de notar public.
Dovada îndeplinirii condiţiei prevăzute la alineatul anterior lit. g) se face în
baza unui certificat medical şi a unui aviz psihologic emise de către unităţi sanitare
şi cabinete psihologice acreditate potrivit legii şi cu care Uniunea sau Camerele au
încheiat protocoale de colaborare.
Conform art. 24, pentru a deveni notar stagiar, o persoană trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) -g) şi să promoveze examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar, organizat de
Institutul Notarial Român.
Numirea în funcţia de notar public
Art. 36 stabileşte faptul că notarul public este numit de ministrul justiţiei, la
propunerea Consiliului Uniunii, în baza cererii celui interesat şi după ce face
dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 22.
În ordinul de numire în funcţie se menţionează circumscripţia judecătoriei şi
localitatea în care este numit notarul public.
Încetarea şi suspendarea din funcţia de notar public
Potrivit art. 41, calitatea de notar public încetează:
a) prin renunţarea scrisă la calitatea de notar public;
b) în cazul constatării incapacităţii de muncă, în condiţiile legii;
c) în caz de neexercitare a funcţiei, fără justificare, o perioadă neîntreruptă de
cel puţin 6 luni;
d) prin excluderea din profesie, dispusă ca sancţiune disciplinară, în condiţiile
prezentei legi;
e) în cazul văditei incapacităţi profesionale, constatată în urma controlului
exercitat în condiţiile prezentei legi;
f) când prin hotărâre judecătorească definitivă s-a dispus condamnarea sau
amânarea aplicării pedepsei pentru săvârşirea unei infracţiuni de serviciu sau în
legătură cu serviciul ori pentru săvârşirea cu intenţie a unei alte infracţiuni;
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g) în cazul în care notarul public nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la
art. 22 alin. (1) a) -g);
h) în cazul constatării, în condiţiile prevăzute la art. 42 alin. (3), a unei boli
psihice ireversibile;
i) prin deces.
Conform, art. 42, notarul public este suspendat din funcţie:
a) în caz de incompatibilitate;
b) pe perioada interdicţiei de a-şi exercita funcţia, dispusă în condiţiile legii sau
ca măsură disciplinară;
c) în caz de nedepunere a situaţiei statistice lunare la termenul stabilit prin
hotărârea Consiliului Uniunii, timp de două luni consecutiv;
d) pentru neachitarea integrală, în termen de două luni de la scadenţă, a
obligaţiilor băneşti profesionale, până la depunerea situaţiilor statistice şi/sau
achitarea debitului şi a penalităţilor aferente acestuia;
e) în caz de incapacitate temporară de muncă;
f) în cazul concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, în condiţiile legii;
g) în cazul în care împotriva notarului public s-a luat măsura arestării preventive sau a arestului la domiciliu, până la încetarea măsurii;
h) la cererea formulată în scris;
i) când suferă de o boală psihică, ce îl împiedică să îşi exercite funcţia în mod
corespunzător, în condiţiile stabilite de regulament;
j) în cazul prevăzut la art. 40 alin. (7).
Drepturile notarilor publici
Art. 64 stabileşte faptul că notarii publici îşi exercită funcţia şi se bucură de
stabilitate în funcţie, neputând fi mutaţi în altă localitate fără acordul lor.
Pentru asigurarea secretului profesional, actele şi lucrările cu caracter profesional aflate asupra notarului public sau în biroul său sunt inviolabile, acestea
putând fi verificate sau ridicate numai în condiţiile legii şi în conformitate cu prevederile Codului de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare.
Contactul profesional dintre notarul public şi clientul său nu poate fi interzis
sau restrâns.
Potrivit art. 65, în cazul în care clientul se află în stare de arest sau detenţie,
administraţia locului de arest ori detenţie are obligaţia de a lua, cu prioritate, toate
măsurile necesare pentru a permite contactul de îndată al notarului public cu
clientul şi respectarea drepturilor prevăzute de lege.
În cauzele penale, notarul public poate fi audiat ca martor numai în cazurile şi
condiţiile prevăzute expres de Codul de procedură penală, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 66 prevede faptul că notarul public are următoarele drepturi:
1. să primească onorariu pentru fiecare act sau procedură notarială îndeplinită,
în condiţiile legii;
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2. să aleagă şi să fie ales în organele de conducere ale Uniunii şi ale Camerelor,
în condiţiile prevăzute în statut;
3. să se adreseze organelor Uniunii şi ale Camerelor şi să primească informaţiile solicitate în condiţiile stabilite prin statut sau actele normative interne;
4. să poarte însemnele Uniunii şi ale Camerelor;
5. să beneficieze de concediu de odihnă, anual, în condiţiile stabilite prin statut;
6. să beneficieze de drepturile de asigurări sociale pe baza contribuţiei la
sistemul asigurărilor sociale de stat şi/sau la sistemul privat, în condiţiile legii;
7. să aibă acces la toate datele care privesc organizarea administrativă a
activităţii notariale, atât la nivelul Camerelor, cât şi al Uniunii;
8. să adere individual la Uniunea Internaţională a Notariatului;
9. să participe, la cerere, la şedinţele organelor Camerelor şi ale Uniunii, atunci
când are un interes propriu, în vederea susţinerii acestuia;
10. să beneficieze de sprijin financiar în caz de întrerupere a activităţii biroului
din cauza incapacităţii temporare de muncă;
11. să beneficieze, la cerere, de asistenţă juridică din partea Uniunii, prin
personalul de specialitate, în cauzele care au legătură cu activitatea profesională;
12. să participe la manifestări profesionale organizate în ţară şi străinătate;
13. să beneficieze de orice alte drepturi prevăzute de lege şi statut.
(2) Notarul public îşi poate face cunoscute datele profesionale atât cu privire la
persoana sa, cât şi cu privire la locul unde îşi exercită funcţia, în condiţiile stabilite
prin statutul profesiei.
Conform art. 67, notarii publici au dreptul la onorariu pentru fiecare act sau
procedură notarială îndeplinită, în conformitate cu art. 57 alin. (1) lit. d).
Prin excepţie de la dispoziţiile art. 57 alin. (1) lit. d), la propunerea Consiliului
Uniunii, ministrul justiţiei poate stabili acte şi proceduri notariale pentru care
onorariul se stabileşte liber, între notarul public şi solicitant.
Art. 68 stabileşte faptul că notarul public are dreptul la concediu de odihnă de
30 de zile lucrătoare, în condiţiile stabilite prin statut. Notarul public are obligaţia
de a înştiinţa Camera în circumscripţia căreia îşi desfăşoară activitatea în legătură
cu perioada în care va efectua concediul de odihnă.
Art. 69 prevede faptul că exercitarea profesiei de notar public este incompatibilă cu:
a) desfăşurarea unei activităţi salarizate, cu excepţia:
1. activităţii şi funcţiei didactice universitare/de învăţământ superior şi de
cercetare ştiinţifică;
2. activităţii literar-artistice şi publicistice;
3. activităţii de creaţie tehnico-ştiinţifică;
4. calităţii de deputat sau senator ori de consilier în consiliile judeţene sau
locale, pe durata mandatului;
5. calităţii de membru în organele de conducere sau în alte organisme ale
Uniunii, ale Camerelor ori în alte organizaţii interne şi internaţionale la care
Uniunea sau Camerele sunt afiliate ori cu care colaborează;
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6. calităţii de membru într-un consiliu de administraţie;
7. calităţii de membru în cadrul unei asociaţii sau fundaţii;
b) exercitarea unei funcţii publice sau de demnitate publică, alta decât cea
prevăzută la lit. a) pct. 4;
c) exercitarea unei funcţii de judecător, procuror, magistrat- asistent sau
grefier;
d) exercitarea profesiei de avocat, consilier juridic, executor judecătoresc sau
practician în insolvenţă;
e) desfăşurarea directă de activităţi de producţie, comerţ sau alte activităţi de
prestări de servicii;
f) calitatea de administrator sau de preşedinte al unui consiliu de administraţie
al unei societăţi reglementate de Legea 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Îndatoririle şi răspunderile notarilor publici
Art. 70 stabileşte faptul că notarul public şi personalul biroului notarial au
obligaţia să păstreze secretul profesional cu privire la actele şi faptele despre care
au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea funcţiei, respectiv
după încetarea raporturilor de muncă, cu excepţia cazurilor în care legea sau
părţile interesate îi eliberează de această obligaţie.
Art. 71 prevede: Notarul public nu poate absenta de la birou mai mult de 5 zile
lucrătoare consecutive, fără a informa Camera din care face parte şi fără a asigura
funcţionarea arhivei biroului, în condiţiile legii.
În cazul nerespectării dispoziţiilor alin. (1), Camera Notarilor Publici poate
delega, după caz, un alt notar public pentru îndeplinirea atribuţiilor notarului
public absent, în condiţiile prevăzute de Statutul Uniunii.
Obligaţiile notarului public sunt stabilite de art. 72, astfel:
a) să respecte dispoziţiile legii, ale regulamentelor, ale Statutului Uniunii,
Statutului Casei de Asigurări a Notarilor Publici şi ale Codului deontologic al
notarilor publici;
b) să respecte hotărârile organelor alese ale Uniunii, ale Camerelor, precum şi
ale comisiilor de specialitate sau ale altor entităţi create la nivelul Uniunii, să
îndeplinească sarcinile ce i-au fost încredinţate şi să acţioneze pentru realizarea
scopului Uniunii;
c) să participe la şedinţele organelor de conducere din care face parte;
d) să participe la şedinţele Adunărilor generale ale Camerelor;
e) să participe la manifestări profesionale organizate de Uniune, de Camere şi
de alte organizaţii interne şi internaţionale având scopuri şi principii similare;
f) să păstreze faţă de terţi confidenţialitatea dezbaterilor, opiniilor şi voturilor
exprimate în cadrul organelor de conducere;
g) să aibă un comportament demn în exercitarea funcţiei;
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h) să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, participând la programe de pregătire profesională organizate de INR, potrivit regulamentului de
organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Uniunii;
i) să asigure pregătirea profesională a notarilor stagiari repartizaţi de către
Colegiul director al Camerei, precum şi a personalului angajat;
j) în termenele prevăzute în statut să achite contribuţiile profesionale, să
comunice Camerei din care face parte şi Uniunii situaţia statistică lunară prevăzută
în statut;
k) să îşi declare domiciliul fiscal în România.
(2) Cheltuielile profesionale efectuate în condiţiile alin. (1) sunt deductibile, în
condiţiile legii.
(3) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) lit. h) privind obligativitatea participării la
programe de pregătire profesională organizate de INR se aplică şi personalului de
specialitate al birourilor notariale, în condiţiile prevăzute de regulament.
Potrivit art. 73, răspunderea civilă a notarului public poate fi angajată în
condiţiile legii civile, pentru încălcarea obligaţiilor sale profesionale, atunci când
acesta a cauzat cu vinovăţie sub forma relei-credinţe un prejudiciu, stabilite prin
hotărâre judecătorească definitivă.
Art. 74 prevede: Răspunderea disciplinară a notarului public intervine pentru
următoarele abateri:
a) încălcarea competenţei generale, materiale şi teritoriale stabilite prin lege;
b) nerespectarea dispoziţiilor, deciziilor şi hotărârilor organelor de conducere
ale Uniunii şi ale Camerelor, emise în condiţiile legii;
c) nerespectarea normelor şi instrucţiunilor privind metodologia de lucru cu
registrele naţionale notariale administrate de CNARNN;
d) îndeplinirea, în mod repetat, a actelor şi procedurilor notariale, cu nerespectarea dispoziţiilor legale prevăzute pentru valabilitatea actului sau procedurii
notariale în cauză, ori îndeplinirea acestora cu încălcarea dispoziţiilor 9;
e) întârzierea nejustificată sau neglijenţa în efectuarea lucrărilor;
f) lipsa nejustificată de la birou, în mod repetat;
g) comportament şi atitudine necorespunzătoare în exercitarea activităţii
profesionale;
h) orice manifestare de natură a aduce atingere prestigiului profesiei săvârşită
în exerciţiul funcţiei ori în legătură cu aceasta sau în afara exerciţiului funcţiei;
i) neachitarea integrală şi la scadenţă a contribuţiilor profesionale, precum şi a
primei de asigurare, conform contractului de asigurare;
j) sustragerea sau refuzul de a se supune controlului profesional administrativ;
k) încălcarea obligaţiilor legale cu privire la păstrarea secretului profesional;
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l) folosirea ori acceptarea, în orice mod, direct sau indirect, a mijloacelor
neloiale de atragere a clientelei, aşa cum sunt definite în Codul deontologic al
notarilor publici;
m) desfăşurarea unor activităţi incompatibile cu calitatea de notar public,
potrivit legii;
n) refuzul nejustificat sau neglijenţa în efectuarea şi comunicarea operaţiunilor
prevăzute de lege pentru funcţionarea sistemului informatizat al Camerei şi al
Uniunii;
o) nerespectarea dispoziţiilor legale cu privire la stabilirea, încasarea şi, după
caz, virarea impozitelor, tarifelor şi onorariilor;
p) nedepunerea la termen a situaţiei statistice şi a altor date solicitate de
Cameră sau de Uniune;
q) refuzul nejustificat de a întocmi un act notarial în afara sediului biroului
notarial, iar în cazuri temeinic justificate, şi în afara programului normal de lucru;
r) neîndeplinirea obligaţiei de a participa la formele de pregătire profesională
continuă organizate prin INR, la intervalele de timp stabilite prin regulament;
s) neîndeplinirea obligaţiei de a participa la formele de pregătire profesională,
dispusă în condiţiile art. 77 (2);
ş) nerespectarea dispoziţiilor Codului deontologic al notarilor publici;
t) absenţe nejustificate de la Adunările generale şi de la acţiunile organizate de
Colegiul director al Camerei sau organele de conducere ale Uniunii;
ţ) nerespectarea dispoziţiilor art. 42 alin. (3) şi/sau continuarea activităţii după
aplicarea sancţiunii suspendării din exerciţiul funcţiei;
u) refuzul nejustificat de a îndeplini actele şi procedurile repartizate de
preşedintele Camerei din care face parte.
Conform art. 77, sancţiunile disciplinare se aplică în raport cu gravitatea
abaterii disciplinare săvârşite şi sunt următoarele:
a) avertisment scris;
b) amendă de la 5.000 lei la 40.000 lei;
c) suspendarea notarului public din exerciţiul funcţiei pe o durată de cel mult 6
luni;
d) excluderea notarului public din profesie.
(2) În cazul abaterilor prevăzute la art. 74 lit. a), d), e), k), n), r) şi s), Consiliul
de disciplină poate dispune şi obligarea notarului public sancţionat să urmeze, în
termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii prin care acesta a fost
sancţionat, una dintre formele de pregătire profesională în cadrul INR.
(3) Hotărârea definitivă constituie titlu executoriu.
(4) Amenda prevăzută la alin. (1) lit. b) se face venit la bugetul Uniunii.
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Camerele notarilor publici, circumscripţiile teritoriale ale acestora şi localităţile
în care se află sediile principale
Nr.
crt.
1.

Denumirea
Camerei Notarilor
Publici
Alba Iulia

2.

Bacău

3.

Braşov

4.

Bucureşti

5.

Cluj

6.

Constanţa

7.

Craiova

8.

Galaţi

9.

Iaşi

10.

Oradea

11.

Piteşti

Judeţele cuprinse în
circumscripţia teritorială a
Camerei Notarilor Publici
Alba
Hunedoara
Sibiu
Bacău
Neamţ
Braşov
Covasna
Călăraşi
Ialomiţa
Ilfov
Giurgiu
Teleorman
Municipiul Bucureşti
Bistriţa-Năsăud
Cluj
Maramureş
Sălaj
Constanţa
Tulcea
Dolj
Gorj
Mehedinţi
Olt
Brăila
Galaţi
Vrancea
Iaşi
Vaslui
Bihor
Satu Mare
Argeş
Vâlcea

Localitatea în care
se află sediul
principal
Municipiul
Alba
Iulia
Municipiul Bacău
Municipiul Braşov
Municipiul
Bucureşti

Municipiul
Cluj-Napoca

Municipiul
Constanţa
Municipiul Craiova

Municipiul Galaţi

Municipiul Iaşi
Municipiul Oradea
Municipiul Piteşti
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12.

Ploieşti

13.

Suceava

14.

Târgu Mureş

15.

Timişoara

Buzău
Dâmboviţa
Prahova
Botoşani
Suceava
Harghita
Mureş
Arad
Caraş-Severin
Timiş

Municipiul Ploieşti

Municipiul Suceava
Municipiul
Mureş
Municipiul
Timişoara

Târgu
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 72/2018)

De Redacţia ProLege
Actul
modificat
Codul
fiscal

Actul modificator
Legea nr. 72/2018 privind
aprobarea O.G. nr. 25/2017
pentru modificarea şi
completarea Codului fiscal
(M. Of. nr. 260 din 23 martie
2018)

Sumar
– introduce: art. 25 alin. (10)
– modifică: art. 68 alin. (5) lit. h) şi
alin. (7) lit. d), art. 76 alin. (3) şi lit.
g) şi alin. (4) lit. t), art. 78 alin. (2) lit.
a) punctul (iv), art. 142 lit. s) pct. 6,
art. 310 alin. (1)
– abrogă: art. 25 alin. (3) lit. n)

În M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018, s-a publicat Legea nr. 72/2018 privind
aprobarea O.G. nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal (M. Of. nr. 706 din 31 august 2017).
Respectiva Lege aprobă, dar şi modifică O.G. nr. 25/2017 pentru modificarea şi
completarea Codului fiscal, aducând astfel, în mod indirect, modificări Codului
fiscal.
Vom prezenta, în continuare, modificările aduse Codului fiscal.
Art. 25 („Cheltuieli”) alin. (3) lit. n) Cod fiscal (modificat prin Legea
nr. 72/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 25 alin. (3) lit. n) prevedea:
„Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
(…)
n) cheltuielile reprezentând valoarea creanţelor înstrăinate, potrivit legii, în
limita unui plafon de 30% din valoarea creanţelor înstrăinate”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 25 alin. (3) lit. n) – se abrogă.
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Art. 25 („Cheltuieli”) alin. (10) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 72/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (9) se introduce un nou alineat,
alin. (10), cu următorul conţinut:
„(10) În cazul creanţelor cesionate, pierderea netă reprezentând diferenţa dintre preţul
de cesiune şi valoarea creanţei cesionate este deductibilă în limita unui plafon de 30% din
valoarea acestei pierderi. În cazul în care cesionarul cedează creanţa, pierderea netă se
determină ca diferenţă între preţul de cesiune şi costul de achiziţie al creanţei. În cazul
instituţiilor de credit, în situaţia în care creanţele cesionate sunt acoperite parţial sau
integral cu ajustări pentru pierderi aşteptate, precum şi în situaţia în care creanţele sunt
scoase din evidenţă în conturi în afara bilanţului şi apoi sunt cesionate, 70% din diferenţa
dintre valoarea creanţei înstrăinate şi preţul de cesiune reprezintă elemente similare
veniturilor”.
Art. 68 („Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activităţi
independente, determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate”)
alin. (5) lit. h) şi alin. (7) lit. d) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 72/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 68 alin. (5) lit. h) şi alin. (7) lit. d) prevedeau:
„(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
(…)
h) primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, plătite în scopul personal al
contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o
formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare
persoană; ”.
„(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
(…)
d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4)
lit. f), alin. (5) lit. h) şi cele efectuate pentru persoanele care obţin venituri din
salarii şi asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din
salarii şi asimilate salariilor;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68, alin. (5) lit. h) şi alin. (7) lit. d) se modifică
şi vor avea următorul conţinut:
„(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
(…)
h) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă
activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în
lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;”.
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„(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:
(…)
d) cheltuielile cu primele de asigurare, precum şi cu serviciile medicale furnizate sub
formă de abonament, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) şi cele
efectuate pentru persoanele care obţin venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite
potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii şi asimilate salariilor;”.
Art. 76 („Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor”) alin. (3)
lit. g) alin. (4) lit. t) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 72/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 76 alin. (3) lit. g) şi alin. (4) lit. t) stabileau:
„(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4),
primite în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt
limitate la:
(…)
g) primele de asigurare plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau
alt beneficiar de venituri din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii primei
respective, altele decât cele obligatorii şi cele care se încadrează în condiţiile
prevăzute la alin. (4) lit. t);”.
„(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe
venit:
(…)
(t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale
furnizate sub formă de abonament, conform Legii nr. 95/2006, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, suportate de angajator pentru angajaţii
proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al
sumei de 400 euro;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 76 alin. (3) şi lit. g) şi alin. (4) lit. t) se modifică
şi vor avea următorul conţinut:
„(3) Avantajele, în bani sau în natură, cu excepţia celor prevăzute la alin. (4), primite
în legătură cu o activitate menţionată la alin. (1) şi (2) includ, însă nu sunt limitate la:
(…)
«g) primele de asigurare, precum şi cu serviciile medicale furnizate sub formă de
abonament plătite de către suportator pentru angajaţii proprii sau alt beneficiar de venituri
din salarii şi asimilate salariilor, la momentul plăţii acestora, altele decât cele obligatorii şi
cele care se încadrează în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. t);”.
„(4) Următoarele venituri nu sunt impozabile, în înţelesul impozitului pe venit:
(…)
«t) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la
nivelul anului să nu se depăşească echivalentul în lei al sumei de 400 euro;”.
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Art. 78 („Determinarea impozitului pe veniturile din salarii şi asimilate
salariilor”) alin. (2) lit. a) pct. (iv) Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 72/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iv) stabilea:
„(2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
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:
(…)
(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);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 78 alin. (2) lit. a) pct. (iv) se modifică şi va
avea următorul conţinut:
„2) Impozitul lunar prevăzut la alin. (1) se determină astfel:
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:
(…)
(iv) primele de asigurare voluntară de sănătate, precum şi serviciile medicale furnizate
sub formă de abonament, 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);”.
Art. 142 („Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se
cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale”) lit. s)
pct. 6 Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 72/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 142 lit. s) pct. 6 stabilea:
„(6) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale
următoarele:
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(…)
s) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă:
(…)
6. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii 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, precum şi primele de asigurare voluntară de
sănătate şi serviciile medicale furnizate sub formă de abonament, conform Legii
nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, suportate de
angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul anului să nu se depăşească
limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ş) şi t) pentru veniturile neimpozabile,
precum şi primele aferente asigurărilor de risc profesional;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 142 lit. s) pct. 6 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale următoarele:
(…)
s) următoarele avantaje primite în legătură cu o activitate dependentă:
(…)
6. contribuţiile la un fond de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii 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,
precum şi primele de asigurare voluntară de sănătate şi serviciile medicale furnizate sub
formă de abonament, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, astfel încât la nivelul
anului să nu se depăşească limitele prevăzute la art. 76 alin. (4) lit. ş) şi t) pentru veniturile
neimpozabile, precum şi primele aferente asigurărilor de risc profesional;”.
Art. 310 („Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici”) alin. (1)
Cod fiscal (modificat prin Legea nr. 72/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 310 alin. (1) stabilea:
„Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a
cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de
65.000 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de
Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie,
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respectiv 220.000 lei, poate aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim
special de scutire, pentru operaţiunile prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia
livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 294
alin. (2) lit. b)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 310 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a), a cărei
cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al
cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a
României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate
aplica scutirea de taxă, denumită în continuare regim special de scutire, pentru operaţiunile
prevăzute la art. 268 alin. (1), cu excepţia livrărilor intracomunitare de mijloace de
transport noi, scutite conform art. 294 alin. (2) lit. b)”.
Alte prevederi ale Legii nr. 72/2018
Art. II din Legea nr. 72/2018 prevede la alin. (1):
În anul 2018 sunt aplicabile următoarele reguli referitoare la regimul special de
scutire pentru întreprinderile mici prevăzut la art. 310 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare:
a) persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2018 au obligaţia solicitării
înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 220.000 lei în
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2018 şi data de 1 a lunii următoare celei în care
intră în vigoare prezenta lege, denumită în continuare perioada de referinţă. În
cazul în care nu au depăşit acest plafon în perioada de referinţă, persoanele
impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc
plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018. La determinarea
plafonului de 300.000 lei se ia în calcul şi cifra de afaceri realizată în perioada de
referinţă;
b) persoanele impozabile înfiinţate în perioada de referinţă au obligaţia
solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, dacă depăşesc în perioada respectivă
plafonul de 220.000 lei. În cazul în care nu au depăşit acest plafon în perioada de
referinţă, persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA
conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018;
c) persoanele impozabile înfiinţate începând cu data de 1 a lunii următoare
intrării în vigoare a prezentei legi au obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de
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TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, dacă depăşesc plafonul de 300.000 lei, de la înfiinţare până la 31
decembrie 2018;
d) prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b), persoanele impozabile pentru care
obligaţia solicitării înregistrării în scopuri de TVA conform art. 310 alin. (6) din
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ar interveni
începând cu data de 1 a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi nu
trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât în situaţia în care depăşesc
plafonul de 300.000 lei până la data de 31 decembrie 2018;
e) persoanele impozabile care s-au înregistrat în scopuri de TVA în perioada
de referinţă, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, pot solicita începând cu
data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege scoaterea din
evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea
nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării
regimului special de scutire, cu condiţia ca la data solicitării să nu fi depăşit
plafonul de 300.000 lei;
f) persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2018
pot solicita scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA
conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
după data de 1 a lunii următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege,
inclusiv, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 220.000 lei din anul precedent,
respectiv anul 2017, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au
depăşit plafonul de 300.000 lei.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f) solicitarea de scoatere din
evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la
organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei
fiscale aplicate de persoana impozabilă în conformitate cu prevederile art. 322 din
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Anularea va fi
valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de
TVA. Organele fiscale competente au obligaţia de a soluţiona solicitările de
scoatere a persoanelor impozabile din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri
de TVA, cel târziu până la finele lunii în care a fost depusă solicitarea. Până la
comunicarea deciziei de anulare a înregistrării în scopuri de TVA, persoanei
impozabile îi revin toate drepturile şi obligaţiile persoanelor înregistrate în scopuri
de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare. Persoana impozabilă care a solicitat scoaterea din evidenţă are obligaţia
să depună ultimul decont de taxă prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, indiferent de perioada fiscală aplicată
conform art. 322 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare,
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până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de
anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus,
persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a
efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform titlului VII din Legea nr. 227/2015,
cu modificările şi completările ulterioare.
Conform art. III, prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta lege intră
în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I,
cu excepţia prevederilor art. I pct. 6, care se aplică începând cu data de 1 a lunii
următoare intrării în vigoare a respectivei legi.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 18/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul fiscal

Actul modificator
O.U.G. nr. 18/2018
privind adoptarea unor
măsuri fiscal-bugetare
şi pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 260 din 23
martie 2018)

Sumar
– modifică: art. 67 alin. (1), art.
67^1, art. 68 alin. (1), art. 69, alin.
(1)-(2), alin. (5)-(6) şi alin. (9), art.
70, art. 71, art. 72, art. 73, art. 79
alin. (2)-(3), art. 85 alin. (4), art. 85
alin. (6), alin. (8) şi alin. (8^1), art.
86, art. 87 alin. (1) şi alin. (3), art.
88, art. 96 alin. (2) partea
introductivă şi alin. (3) lit. b) şi c),
art. 102 alin. (2), art. 106 alin. (4),
art. 107, art. 116 alin. (1) partea
introductivă, alin. (2) lit. a) şi alin.
(4)-(5), art. 118, art. 119 alin. (1)-(2)
şi alin. (4), art. 120, art. 121, art.
122, art. 123, art. 130 alin. (4), art.
131 alin. (2)-(4), art. 132 alin. (2),
art. 148, art. 150, art. 151, art. 154
alin. (1) partea introductivă, lit. a),
lit. h) şi lit. i) şi alin. (2), art. 155,
art. 170, art. 174, titlul secţiunii a
10-a a capitolului III al titlului V
„Contribuţii sociale obligatorii”,
art. 180, art. 182, art. 183, art. 230
alin.(5) lit. e) şi f), art. 231 alin. (1);
– introduce: art. 60 pct. 1 lit. a^1),
art. 61 lit. a^1), art. 64 alin. (1) lit.
a^1), art. 69 alin. (10)-(11), art. 69^1
– 69^3, Capitolul II^1, art.72^1,
art. 79 alin. (4)-(5), art. 110 alin.
(2^1), art. 120^1, art. 133 alin.
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(13)-(19), art. 137 lit. b^1), art. 154
alin. (1) lit. h^1), art. 223 alin. (2),
lit. i);
– abrogă: art. 67 alin. (3), art. 68
alin. (5) lit. l), art. 74, art. 75, art. 85
alin. (5), art. 110 alin. (7)-(13), art.
116 alin. (6), art. 130, alin. (5)-(6),
art. 131 alin. (5), art. 181, art. 223
alin. (1) lit. n), art. 224 alin.(4), lit.
a).

În M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 18/2018 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
O.U.G. nr. 18/2018 aduce modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.), dar şi altor acte normative.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse Codului fiscal:
Art. 60 pct. 1 lit. a^1) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 60 pct. 1, după lit. a) se introduce o nouă
literă, lit. a^1), cu următorul conţinut:
„a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală;”.
Art. 61 lit. a^1) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 61, după lit. a) se introduce o nouă literă,
lit. a^1), cu următorul conţinut:
„a^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70;”.
Art. 64 alin. (1) lit. a^1) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 64 alin. (1), după lit. a) se introduce o nouă
literă, litera a^1),cu următorul conţinut:
„(a^1) drepturi de proprietate intelectuală;”.
Art. 67 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 67 alin. (1) prevedea:
„(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de
producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile

Actualitate legislativă

209

din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o
formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 67 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii şi veniturile din profesii liberale, realizate în mod
individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente”.
Art. 67 alin. (3) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 67 alin. (3) se abrogă.
Art. 67^1 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 67^1 („Definirea veniturilor din activităţi independente”) prevedea:
„(1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de
producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile
din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o
formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente.
(2) Constituie venituri din profesii liberale veniturile obţinute din prestarea de
servicii cu caracter profesional, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea şi exercitarea profesiei respective.
(3) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate
intelectuală provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor,
brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii geografice, topografii
pentru produse semiconductoare şi altele asemenea”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 67^1 („Definirea veniturilor din activităţi
independente”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Veniturile obţinute din activităţi independente desfăşurate în România, potrivit legii,
se consideră ca fiind obţinute din România, indiferent dacă sunt primite din România sau
din străinătate”.
Art. 68 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 68 alin. (1) prevedea:
„(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real,
pe baza datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile
deductibile efectuate în scopul realizării de venituri, cu excepţia situaţiilor în care
sunt aplicabile prevederile art. 69 şi 70”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, 68 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Venitul net anual din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza
datelor din contabilitate, ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile deductibile efectuate
în scopul realizării de venituri, cu excepţia situaţiilor în care sunt aplicabile prevederile
art. 69”.
Art. 68 alin. (5) lit. l) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, 68 alin. (5) lit. l) se abrogă.
Art. 69 alin. (1)-(2), alin. (5)-(6) şi alin. (9) din Codul fiscal (modificate prin
O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 69 alin. (1) şi (2), alin. (5) şi (6) şi alin. (9)
prevedeau:
„(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale şi din drepturi de proprietate
intelectuală, definite la art. 67, venitul net anual se determină pe baza normelor de
venit de la locul desfăşurării activităţii.
(2) Ministerul Finanţelor Publice elaborează nomenclatorul activităţilor pentru
care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se
aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, în conformitate cu activităţile
din Clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN, aprobată prin hotărâre a Guvernului. Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a
municipiului Bucureşti au următoarele obligaţii:
(…)
(5) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate independentă, care
generează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii
liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, pe perioade
mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se corectează astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost desfăşurată
activitatea respectivă.
(6) Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care
generează venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii
liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 67, venitul net din
aceste activităţi se stabileşte prin însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.
(…)
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de
venit şi care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare
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decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor
au obligaţia determinării venitului net anual în sistem real. Această categorie de
contribuabili are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia
privind venitul estimat/norma de venit până la data de 31 ianuarie inclusiv.
Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al
sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca
Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 69 alin. (1)-(2), alin. (5)-(6) şi alin. (9) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(1) În cazul contribuabililor care realizează venituri din activităţi independente, altele
decât venituri din profesii liberale definite la art. 67 alin. (2), venitul net anual se determină
pe baza normelor de venit de la locul desfăşurării activităţii.
(2) Ministerul Finanţelor Publice elaborează nomenclatorul activităţilor pentru care
venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aprobă prin ordin
al ministrului finanţelor publice, în conformitate cu activităţile din Clasificarea activităţilor
din economia naţională – CAEN, aprobată prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional
de Statistică.Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, respectiv a municipiului
Bucureşti au următoarele obligaţii:
a) stabilirea nivelului normelor de venit;
b) publicarea acestora, anual, în cursul trimestrului IV al anului anterior celui în care
urmează a se aplica, precum şi a coeficienţilor de corecţie stabiliţi prin consultarea
consiliilor judeţene/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.
(…)
(5) În cazul în care un contribuabil desfăşoară o activitate care generează venituri din
activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la art. 67 alin. (2),
pe perioade mai mici decât anul calendaristic, norma de venit aferentă acelei activităţi se
reduce proporţional, astfel încât să reflecte perioada de an calendaristic în care a fost
desfăşurată activitatea respectivă.
(6) Dacă un contribuabil desfăşoară două sau mai multe activităţi care generează
venituri din activităţi independente, altele decât venituri din profesii liberale, definite la
art. 67 alin. (2), venitul net din aceste activităţi se stabileşte de către contribuabil prin
însumarea nivelului normelor de venit corespunzătoare fiecărei activităţi.
(…)
(9) Contribuabilii pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit şi
care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul
în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligaţia determinării
venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea
echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat
de Banca Naţională a României, la sfârşitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili
are obligaţia să completeze corespunzător şi să depună declaraţia unică privind impozitul
pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice până la data de 15 martie
inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului”.
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Art. 69 alin. (10)-(11) din Codul fiscal (introduse prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 69, după alin. (9) se introduc două noi
alineate, alin. (10)-(11), cu următorul conţinut:
„(10) Contribuabilii pot ajusta normele anuale de venit de la alin. (4) în declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
Ajustarea normelor anuale de venit se realizează de către contribuabil prin aplicarea
coeficienţilor de corecţie publicaţi de către Direcţiile generale regionale ale finanţelor
publice, respectiv a municipiului Bucureşti, asupra normelor anuale de venit.
(11) Procedura de ajustare a normei de venit, pentru determinarea venitului net anual,
se stabileşte prin norme”.
Art. 69^1- 69^3 din Codul fiscal (introduse prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art.69 se introduc trei noi articole, art. 69^169^3, cu următorul conţinut:
„ART. 69^1
Opţiunea de a stabili venitul net anual, în sistem real pe baza datelor din
contabilitate
(1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de
norme de venit, au dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real,
potrivit art. 68.
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă
de 2 ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă
contribuabilul nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare
a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie
inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
(3) Începând cu anul 2019, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real
se exercită prin completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice cu informaţii privind determinarea venitului net anual
în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15
martie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate în anul precedent,
respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care
încep activitatea în cursul anului fiscal.
ART. 69^2
Stabilirea impozitului pentru veniturile din activităţi independente pentru
care venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit
(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente pentru care
venitul net anual se stabileşte pe baza normelor de venit au obligaţia stabilirii impozitului
anual datorat, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
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datorate de persoanele fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit
ajustate, impozitul fiind final.
(2) Plata impozitului anual datorat determinat potrivit prevederilor alin. (1) se
efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de
realizare a venitului.
ART. 69^3
Impozitarea venitului net anual din activităţi independente
Venitul net anual din activităţi independente determinat în sistem real pe baza datelor
din contabilitate se impozitează potrivit prevederilor cap. XI – Venitul net anual
impozabil”.
Capitolul II^1 („Venituri din drepturi de proprietate intelectuală”) din
Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 69^3 se introduce un nou capitol,
Capitolul II^1 („Venituri din drepturi de proprietate intelectuală”).
Art. 70 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 70 („Stabilirea venitului net anual din drepturile
de proprietate intelectuală”) prevedea:
„(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea
unor lucrări de artă monumentală, se stabileşte prin scăderea din venitul brut a
cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(2) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală, precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al
remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin
scăderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau
altor plătitori de asemenea venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de
cheltuieli prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală,
contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de
evidenţă fiscală sau îşi îndeplinesc obligaţiile declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit. Contribuabilii care îşi îndeplinesc obligaţiile
declarative direct pe baza documentelor emise de plătitorul de venit au obligaţia să
arhiveze şi să păstreze documentele justificative cel puţin în limita termenului
prevăzut de lege şi nu au obligaţii privind conducerea evidenţei contabile”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 70 („Definirea veniturilor din drepturi de
proprietate intelectuală”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală
provin din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor, inclusiv din crearea
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unor lucrări de artă monumentală, brevete de invenţie, desene şi modele, mărci şi indicaţii
geografice, topografii pentru produse semiconductoare şi altele asemenea”.
Art. 71 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 71 („Opţiunea de a stabili venitul net anual,
utilizându-se datele din contabilitate”) prevedea:
„(1) Contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente, impuşi pe bază de
norme de venit, precum şi cei care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au
dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2
ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul
nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei
privind venitul estimat/norma de venit şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului următor expirării perioadei de 2 ani.
(3) Opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real se exercită prin completarea declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit cu informaţii privind determinarea
venitului net anual în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent
până la data de 31 ianuarie inclusiv, în cazul contribuabililor care au desfăşurat activitate
în anul precedent, respectiv în termen de 30 de zile de la începerea activităţii, în cazul
contribuabililor care încep activitatea în cursul anului fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 71 („Definirea veniturilor din România din
drepturi de proprietate intelectuală“) se modifică şi va avea următorul conţinut
„Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt considerate ca fiind obţinute
din România, numai dacă sunt primite de la un plătitor de venit din România sau de la un
nerezident prin intermediul unui sediu permanent al acestuia stabilit în România”.
Art. 72 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 72 („Reţinerea la sursă a impozitului reprezentând plăţi anticipate pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală”) prevedea:
„(1) Pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă
contabilă au şi obligaţiile de a calcula, de a reţine şi de a plăti impozitul corespunzător sumelor plătite prin reţinere la sursă, reprezentând plăţi anticipate, din
veniturile plătite.
(2) Impozitul care trebuie reţinut se stabileşte prin aplicarea cotei de impunere
de 7% la venitul brut.
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(3) Impozitul care trebuie reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de
25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost plătit venitul.
(4) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (1) nu au obligaţia calculării, reţinerii
la sursă şi plăţii impozitului reprezentând plată anticipată din veniturile plătite
dacă efectuează plăţi către asocierile fără personalitate juridică, precum şi către
entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi conduc contabilitate proprie,
potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de către fiecare asociat,
pentru venitul său propriu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 72 („Stabilirea impozitului pentru veniturile
din drepturi de proprietate intelectuală plătite de persoane juridice sau alte
entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă”) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală datorează impozit pe venit, impozitul fiind final.
(2) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor
lucrări de artă monumentală, se determină de către plătitorii venitului, persoane juridice
sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin deducerea din
venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra
venitului brut.
(3) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală,
precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei
compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut
a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea
venituri, potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (2).
(4) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se
reţine la sursă, de către plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2), la momentul plăţii
veniturilor.
(5) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(6) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) nu au obligaţia calculării, reţinerii la
sursă şi plăţii impozitului din veniturile plătite dacă efectuează plăţi către asocierile fără
personalitate juridică, precum şi către entităţi cu personalitate juridică, care organizează şi
conduc contabilitate proprie, potrivit legii, pentru care plata impozitului pe venit se face de
către fiecare asociat, pentru venitul său propriu.
(7) Contribuabilii nu au obligaţia de completare a Registrului de evidenţă fiscală şi de
conducere a evidenţei contabile.
(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 2%
din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală,
pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii
şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, până la
data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
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(9) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (8) revine organului fiscal
competent.
(10) Prin excepţie de la alin. (8) şi (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea,
reţinerea şi plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul datorat la momentul plăţii
veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală, pentru susţinerea entităţilor nonprofit
care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, de către plătitorii
de astfel venituri, până la termenul de plată al impozitului.
(11) Opţiunea prevăzută la alin. (10) se exercită în scris de către contribuabil şi se
aplică la momentul plăţii impozitului de către plătitorii de venituri din drepturi de
proprietate intelectuală. Opţiunea rămâne valabilă pe perioada derulării contractului
încheiat între părţi, începând cu luna exercitării opţiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali
consecutivi.
(12) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (8) şi (9) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F”.
Art. 72^1 din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 72 („Stabilirea venitului net anual din
drepturi de proprietate intelectuală”) se introduce un nou articol, art. 72^1, cu
următorul conţinut:
„(1) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv din crearea unor
lucrări de artă monumentală, primit de la alţi plătitori decât cei prevăzuţi la art. 72 alin.
(2), se stabileşte de contribuabili prin scăderea din venitul brut a cheltuielilor determinate
prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.
(2) În cazul exploatării de către moştenitori a drepturilor de proprietate intelectuală,
precum şi în cazul remuneraţiei reprezentând dreptul de suită şi al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată, venitul net se determină prin scăderea din venitul brut a
sumelor ce revin organismelor de gestiune colectivă sau altor plătitori de asemenea venituri,
potrivit legii, fără aplicarea cotei forfetare de cheltuieli prevăzute la alin. (1).
(3) Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuală,
contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenţă
fiscală.
(4) Obligaţiile declarative sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activităţi
independente determinate în sistem real”.
Art. 73 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 73 („Opţiunea pentru stabilirea impozitului final
pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală”) prevedea:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală în condiţiile menţionate la art. 72 pot opta pentru stabilirea impozitului
pe venit ca impozit final. Opţiunea de impunere a venitului brut se exercită în scris
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în momentul încheierii fiecărui raport juridic/contract şi este aplicabilă veniturilor
realizate ca urmare a activităţii desfăşurate pe baza acestuia.
(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.
(3) Impozitul calculat şi reţinut reprezintă impozit final.
(4) Impozitul astfel reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25
inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.
(5) Contribuabilii nu au obligaţii de completare a Registrului de evidenţă
fiscală şi de conducere a evidenţei contabile”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 73 („Opţiunea de a stabili venitul net anual, în
sistem real pe baza datelor din contabilitate”) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Contribuabilii care obţin venituri din drepturi de proprietate intelectuală au
dreptul să opteze pentru determinarea venitului net în sistem real, potrivit art. 68.
(2) Opţiunea de a determina venitul net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, este obligatorie pentru contribuabil pe o perioadă de 2
ani fiscali consecutivi şi se consideră reînnoită pentru o nouă perioadă dacă contribuabilul
nu solicită revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzătoare a declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi
depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie, inclusiv a
anului următor expirării perioadei de 2 ani, începând cu anul 2019.
(3) Începând cu anul 2019, opţiunea pentru determinarea venitului net în sistem real
se exercită prin completarea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, cu informaţii privind determinarea venitului net anual
în sistem real şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15
martie inclusiv, 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.
(4) Obligaţiile declarative şi regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile
nete anuale din activităţi independente determinate în sistem real”.
Art. 74 din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 74 se abrogă.
Art. 75 din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 75 se abrogă.
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Art. 79 alin. (2)-(3) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare 79 alin. (2)-(3) prevedeau:
„(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine
organului fiscal competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin al
ministrului finanţelor publice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 79 alin. (2)-(3) se modifică şi vor avea următorul
conţinut
„(2) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal
competent.
(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) şi (2) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F”.
Art. 79 alin. (4)-(5) din Codul fiscal (introduse prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 79 după alin. (3) se introduc două noi
alineate, alin. (4)-(5),cu următorul conţinut:
„(4) Prin excepţie de la alin. (1) şi (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea,
reţinerea şi plata sumei reprezentând până la 2% din impozitul lunar datorat pentru
veniturile din salarii şi asimilate salariilor, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, de către
angajator/plătitor, până la termenul de plată al impozitului.
(5) Opţiunea de la alin. (4) se exercită în scris de către contribuabil şi se aplică
începând cu impozitul datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor aferente
lunii următoare celei în care contribuabilul a depus cererea la angajator/plătitor. Opţiunea
rămâne valabilă pentru o perioadă de cel mult 2 ani fiscali consecutivi”.
Art. 85 alin. (4) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 85 alin. (4) prevedea:
„(4) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să depună la organul fiscal
competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv, declaraţia
privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs. În cazul în care
contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 31 ianuarie inclusiv,
venituri definite potrivit art. 83 alin. (3), în termen de 30 de zile de la data
producerii evenimentului aceştia au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei
privind venitul estimat/norma de venit pentru anul fiscal în curs”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 85 alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
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„(4) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia să depună la organul fiscal
competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului de realizare
a veniturilor, a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului
venituri definite potrivit art. 83 alin. (3), au obligaţia completării şi depunerii declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – cap.
II, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, pentru anul fiscal în curs”.
Art. 85 alin. (5) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 85 alin. (5) se abrogă.
Art. 85 alin. (6), alin. (8) şi alin. (8^1) din Codul fiscal (modificate prin
O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 85 alin. (6), alin. (8) şi alin. (8^1) prevedeau:
„(6) Impozitul anual datorat se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra
normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(…)
(8) Plata impozitului se efectuează în cursul anului către bugetul de stat, în
contul impozitului anual datorat, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până
la data de 25 iulie inclusiv şi 50% din impozit până la data de 25 noiembrie
inclusiv. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit depuse în luna
noiembrie sau decembrie, impozitul anual datorat se stabileşte prin decizie de
impunere anuală, pe baza declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit, şi se
plăteşte în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de
impunere.
(8^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului,
contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30
de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor stabilite în
contul impozitului anual datorat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 85 alin. (6), alin. (8) şi alin. (8^1) se modifică şi
vor avea următorul conţinut:
„(6) Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza datelor din
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice prin aplicarea cotei de 10% asupra normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(…)
(8) Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie inclusiv
a anului fiscal următor celui de realizare a venitului.
(8^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului,
contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30 de zile de
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la data producerii acestuia, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi îşi va recalcula impozitul anual
datorat“.
Art. 86 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 86 („Reguli privind stabilirea impozitului în
cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real”) prevedea:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri definite la art. 83 alin. (3) au dreptul
să opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, iar în cazul în care îşi exprimă
această opţiune, au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.
(2) Opţiunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaraţiei
privind venitul estimat/norma de venit pentru anul în curs şi depunerea
formularului la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv. În
cazul în care contribuabilii încep să realizeze în cursul anului, după data de 31
ianuarie inclusiv, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3) opţiunea se exercită
pentru anul fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului, prin completarea şi depunerea declaraţiei privind venitul
estimat/norma de venit.
(3) În cursul anului fiscal contribuabilii sunt obligaţi să efectueze plăţi
anticipate cu titlu de impozit către bugetul de stat, în contul impozitului anual
datorat, în două rate egale, astfel: 50% din impozit până la data de 25 iulie inclusiv
şi 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv. În cazul în care decizia
de impunere pentru anul fiscal în curs nu a fost emisă până la data de 1 noiembrie,
precum şi în cazul contribuabililor care realizează venituri definite la art. 83
alin. (3) după data de 1 noiembrie a anului fiscal în curs, nu se mai stabilesc plăţi
anticipate, venitul net anual urmând să fie supus impunerii potrivit deciziei de
impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.
(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.
(4^1) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului,
contribuabilul va notifica evenimentul organului fiscal competent în termen de 30
de zile de la data producerii acestuia, în vederea recalculării plăţilor anticipate cu
titlu de impozit stabilite în contul impozitului anual datorat.
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(5) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) 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.
(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.
(7) Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia de
impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(8) Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere
anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de
impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează obligaţii fiscale
accesorii conform Codului de procedură fiscală.
(9) Impozitul anual datorat se plăteşte integral la bugetul de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 86 („Reguli privind stabilirea impozitului în
cazul opţiunii pentru determinarea venitului net în sistem real”) se modifică şi
va avea următorul conţinut:
(1) Contribuabilii care realizează veniturile definite la art. 83 alin. (3) au dreptul să
opteze pentru determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din
contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, iar în cazul în care îşi exprimă această opţiune,
au obligaţia de a completa Registrul de evidenţă fiscală.
(2) Opţiunea se exercită pentru fiecare an fiscal, prin completarea declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru anul
în curs şi depunerea formularului la organul fiscal competent până la data de 15 martie
inclusiv a anului de realizare a veniturilor. În cazul în care contribuabilii încep să realizeze,
în cursul anului, venituri definite potrivit art. 83 alin. (3), opţiunea se exercită pentru anul
fiscal în curs, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, prin completarea
şi depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice.
(3) Plata impozitului se efectuează la bugetul de stat până la data de 15 martie inclusiv
a anului fiscal următor celui de realizare a venitului.
(4) În cazul încetării sau suspendării temporare a activităţii în cursul anului,
contribuabilul va notifica organului fiscal competent prin depunerea declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de
30 de zile de la data producerii evenimentului, şi îşi va recalcula impozitul anual.
(5) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a depune declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice la organul
fiscal competent pentru fiecare an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului.
(6) Impozitul anual datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin
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aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual determinat în sistem real, pe baza datelor
din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, impozitul fiind final.
(7) Impozitul anual datorat se plăteşte integral la bugetul de stat”.
Art. 87 alin. (1) şi alin. (3) din Codul fiscal (modificate prin O.U.G.
nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 87 alin. (1) şi alin. (3) prevedeau:
„(1) În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 83
alin. (4) realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere,
aceştia sunt obligaţi să notifice evenimentul, respectiv depăşirea numărului de 5
camere de închiriat, organului fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data
producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost
determinat pe baza normei de venit, conform prevederilor art. 85, organul fiscal va
recalcula norma de venit şi plăţile stabilite în contul impozitului anual datorat.
(…)
(3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem
real, potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii având obligaţia de a completa
Registrul de evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze
şi să depună declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 30 de
zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, în vederea
stabilirii plăţilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei rămase până la
sfârşitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat în
perioada rămasă sunt cele prevăzute la art. 86 alin. (3)-(9)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 87 alin. (1) şi alin. (3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) În cazul în care, în cursul anului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la art. 83 alin. (4)
realizează venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere, aceştia sunt obligaţi
să notifice organului fiscal competent evenimentul, respectiv depăşirea numărului de 5
camere de închiriat, prin depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data
producerii acestuia. Pentru perioada din anul fiscal în care venitul a fost determinat pe baza
normei de venit, conform prevederilor art. 85, contribuabilul va recalcula norma de venit şi
impozitul anual datorat.
(…)
(3) Pentru perioada rămasă din anul fiscal, venitul net se stabileşte în sistem real,
potrivit prevederilor art. 68, contribuabilii având obligaţia de a completa Registrul de
evidenţă fiscală. Contribuabilii respectivi sunt obligaţi să completeze şi să depună la
organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului,
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pentru veniturile aferente perioadei rămase până la sfârşitul anului fiscal. Regulile de
impunere aplicabile pentru venitul realizat în perioada rămasă sunt cele prevăzute la art.
86 alin. (4) – (7)”.
Art. 88 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 88 („Plăţi anticipate de impozit pe veniturile din
cedarea folosinţei bunurilor”) prevedea:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pe
parcursul unui an, cu excepţia veniturilor din arendare, datorează plăţi anticipate
în contul impozitului pe venit către bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 121.
(2) Pentru contribuabilii care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor pentru care chiria prevăzută în contractul încheiat între părţi este stabilită în
lei şi nu au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, iar la sfârşitul
anului anterior nu îndeplinesc condiţiile pentru calificarea veniturilor în categoria
veniturilor din activităţi independente, plăţile anticipate cu titlul de impozit
efectuate în cursul anului sunt egale cu impozitul anual datorat şi impozitul este
final.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru contribuabilii 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 sunt aplicabile prevederile art. 85 alin. (8), art. 86 alin. (3) şi (4) şi art. 87
alin. (3)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 88 („Impozitarea venitului net anual din
cedarea folosinţei bunurilor determinat în sistem real”) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, determinat în sistem real pe baza
datelor din contabilitate potrivit prevederilor art. 68, se impozitează potrivit prevederilor
cap. XI – Venitul net anual impozabil”.
Art. 96 alin. (2) partea introductivă şi alin. (3) lit. b) şi c) din Codul fiscal
(modificate prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 96 alin. (2) partea introductivă şi alin. (3 lit. b) şi c)
prevedeau:
„(2) Câştigul net anual/pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe baza declaraţiei privind venitul realizat, depusă potrivit prevederilor
art. 122.
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(3) Pentru tranzacţiile efectuate de fiecare intermediar, societate de administrare
a investiţiilor sau societate de investiţii autoadministrată are următoarele obligaţii:
(…)
b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul
câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul
anului fiscal, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul
anterior;
c) să depună anual, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru
anul anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul
câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 96 alin. (2) partea introductivă şi alin. (3 lit. b)
şi c) se modificăşi vor avea următorul conţinut:
„(2) Câştigul net anual/Pierderea netă anuală se determină de către contribuabil, pe
baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, depusă potrivit prevederilor art. 122.
(3) Intermediarii, societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii
autoadministrate, care efectuează tranzacţiile prevăzute la art. 94 şi 95, au următoarele
obligaţii:
(…)
b) transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul
câştigurilor/pierderilor, în formă scrisă, pentru tranzacţiile efectuate în cursul anului fiscal,
până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
c) să depună anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent, pentru anul
anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul
câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil”.
Art. 102 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 102 alin. (2) prevedea:
„(2) Obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine
organului fiscal competent.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 102 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal
competent”.
Art. 106 alin. (4) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 106 alin. (4) prevedea:
„(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două
sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de
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normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea
veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 106 alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai
multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit,
contribuabilul stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei
activităţi”.
Art. 107 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 107 prevedea:
„Calculul şi plata impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole
(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.
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 103
alin. (1) pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia
de a depune anual o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 mai
inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii
declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru
îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi
termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de
distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la
nivelul asocierii.
(3) Contribuabilii/Asocierile fără personalitate juridică care desfăşoară
activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit şi
deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale în localităţi/judeţe
diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/judeţului sau localităţilor/judeţelor
unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile prevăzute
pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2). Opţiunea
se exercită prin completarea corespunzătoare a Declaraţiei privind veniturile din
activităţi agricole impuse pe norme de venit.
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la
art. 105.
(5) Organul fiscal competent stabileşte impozitul anual datorat şi emite decizia
de impunere, la termenul şi în forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(5^1) Procedura de aplicare a prevederilor referitoare la scutirea de la plata
impozitului pe venit, prevăzută la art. 76 lit. a^3) din Legea cooperaţiei agricole
nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de care beneficiază persoa-
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nele fizice care obţin venituri individual sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică şi pentru care stabilirea venitului anual din activităţi agricole se
efectuează pe baza normelor de venit, se stabileşte prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F., cu avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(6) Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se
efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:
a) 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;
b) 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.
(7) Impozitul se plăteşte la bugetul de stat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 107 („Calculul şi plata impozitului pe
veniturile din activităţi agricole”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Impozitul pe venitul din activităţi agricole se calculează de către contribuabil prin
aplicarea unei cote de 10% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza
normei anuale de venit, impozitul fiind final.
(2) Contribuabilul care desfăşoară o activitate agricolă prevăzută la art. 103 alin. (1)
pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit are obligaţia de a depune anual,
pentru veniturile anului în curs, declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice la organul fiscal competent, până la data de 15 martie
inclusiv a anului de realizare a venitului.
(3) Contribuabilii care desfăşoară activităţi agricole pentru care venitul se stabileşte pe
bază de norme de venit şi deţin suprafeţe destinate producţiei agricole vegetale/animale
în localităţi/judeţe diferite vor opta pentru stabilirea localităţii/judeţului sau
localităţilor/judeţelor unde vor beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile
prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2).
Opţiunea se exercită prin completarea corespunzătoare a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(4) Declaraţia prevăzută la alin. (2) nu se depune pentru veniturile prevăzute la
art. 105.
(5) În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate
juridică, obligaţia depunerii declaraţiei anuale de venit pentru asocierile fără personalitate
juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale la organul fiscal competent revine
asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile
publice până la data de 15 februarie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
Declaraţia cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul
impozabil calculat la nivelul asocierii. Asociatul desemnat are obligaţia transmiterii către
fiecare membru asociat a informaţiilor referitoare la venitul impozabil ce îi revine corespunzător cotei de distribuire din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii, în cadrul
aceluiaşi termen.
(6) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură au obligaţia să determine venitul net anual impozabil/pierderea netă anuală la

Actualitate legislativă

227

nivelul fiecărei surse de venit din cadrul categoriei, cu excepţia veniturilor pentru care
impozitul este final.
(7) Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15
martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(8) Reprezentantul desemnat care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei
faţă de autorităţile publice optează pentru stabilirea localităţii/judeţului sau
localităţilor/judeţelor unde va beneficia de încadrarea în limitele veniturilor neimpozabile
prevăzute pentru fiecare grupă de produse vegetale/animale de la art. 105 alin. (2) prin
declaraţia anuală de venit pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse
regimului transparenţei fiscale, la termenul prevăzut la alin. (5)”.
Art. 110 alin. (2^1) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 110, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu avea următorul conţinut:
„(2^1) Pentru veniturile realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la
jocuri de noroc la distanţă sau on-line, definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
impozitul datorat potrivit prevederilor alin. (2) se determină şi se reţine la sursă la fiecare
transfer din contul de pe platforma de joc în contul bancar sau similar”.
Art. 110 alin. (7)-(13) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 110 alin. (7)-(13) se abrogă.
Art. 116 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. a) şi alin. (4)-(5) (modificat
prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 116 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. a) şi
alin. (4)-(5)prevedeau:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind
impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute
la art. 114 alin. (2) lit. l) 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:
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);
(…)
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(4) Impozitul reprezintă impozit final. Contribuabilii nu au obligaţia să
efectueze plăţi anticipate în cursul anului fiscal în contul impozitului anual datorat.
(5) Organul fiscal competent emite decizia de impunere, la termenul şi în
forma stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 116 alin. (1) partea introductivă, alin. (2) lit. a)
şi alin. (4)-(5) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri din alte surse identificate ca fiind impozabile, altele decât cele prevăzute la art. 115 alin. (1), precum şi cele prevăzute la art. 114
alin. (2) lit. l) au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, la organul fiscal competent, pentru fiecare
an fiscal, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(2) Impozitul pe venit datorat se calculează de către contribuabil, pe baza declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice prin
aplicarea cotei de 10% asupra:
a) venitului brut, în cazul veniturilor din alte surse pentru care contribuabilii au
obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l);
(…)
(4) Impozitul reprezintă impozit final.
(5) Plata impozitului anual datorat se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15
martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului“.
Art. 116 alin. (6) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 116 alin. (6) se abrogă.
Art. 118 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 118 („Stabilirea venitului net anual impozabil”)
prevedea:
(1) Venitul net anual impozabil se stabileşte de organul fiscal competent pe
fiecare sursă din categoriile de venituri menţionate la art. 61 lit. a), c) şi f) prin
deducerea din venitul net anual a pierderilor fiscale reportate.
(2) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 61 lit. a), c) şi f), ce se realizează
într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi
an, se consideră venit anual.
(3) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură se reportează şi se compensează cu venituri obţinute din aceeaşi sursă
de venit din următorii 7 ani fiscali consecutivi.
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(4) Pierderile din categoriile de venituri menţionate la art. 61 lit. a), c) şi f)
provenind din străinătate se reportează şi se compensează cu veniturile de aceeaşi
natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în următorii 7
ani fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în
următorii 7 ani consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la
lit. a), reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi
agricole definite la art. 103 alin. (1), pentru care sunt stabilite norme de venit”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 118 („Stabilirea venitului net anual impozabil”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
(1) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. c) şi f), contribuabilul stabileşte venitul
net anual impozabil pe fiecare sursă din categoriile de venituri respective, prin deducerea
din venitul net anual, a pierderilor fiscale reportate.
(2) Pentru veniturile prevăzute la art. 61 lit. a) şi a^1), la determinarea venitului net
anual impozabil, contribuabilul stabileşte:
a) venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile
de venituri prevăzute, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a
pierderilor fiscale reportate;
b) venitul net anual impozabil care se determină prin însumarea tuturor veniturilor
nete anuale recalculate prevăzute la lit. a), din care se deduce contribuţia de asigurări
sociale datorată potrivit prevederilor titlului V – Contribuţii sociale obligatorii.
(3) Veniturile din categoriile prevăzute la art. 61 lit. a), a^1), c) şi f), ce se realizează
într-o fracţiune de an sau în perioade diferite ce reprezintă fracţiuni ale aceluiaşi an, se
consideră venit anual.
(4) Pierderea fiscală anuală înregistrată pe fiecare sursă din activităţi independente,
din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinţei bunurilor şi din activităţi
agricole, silvicultură şi piscicultură, determinată în sistem real, se reportează şi se
compensează de către contribuabil cu venituri obţinute din aceeaşi sursă de venit din
următorii 7 ani fiscali consecutivi.
(5) Regulile de reportare a pierderilor sunt următoarele:
a) reportul se efectuează cronologic, în funcţie de vechimea pierderii, în următorii 7 ani
consecutivi;
b) dreptul la report este personal şi netransmisibil;
c) pierderea reportată, necompensată după expirarea perioadei prevăzute la lit. a),
reprezintă pierdere definitivă a contribuabilului.
(6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică în cazul veniturilor din activităţi agricole
definite la art. 103 alin. (1), pentru care sunt stabilite norme de venit, precum şi pentru
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tipurile de venituri prevăzute expres pentru categoriile de venituri pentru care impozitul
este final.
(7) Pierderile din categoriile de venituri prevăzute la art. 61 lit. a), a^1), c) şi f)
provenind din străinătate se reportează şi se compensează de către contribuabil cu
veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare ţară, înregistrate în
următorii 7 ani fiscali consecutivi“.
Art. 119 alin. (1)-(2) şi alin. (4) din Codul fiscal (modificate prin O.U.G.
nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 119 alin. (1)-(2) şi alin. (4) prevedeau:
„(1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice
alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate,
precum şi din transferul aurului financiar se determină de organul fiscal competent ca diferenţă între câştigul net anual şi pierderile reportate din anii fiscali
anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
(2) Pierderea netă anuală din operaţiuni definite la art. 91 lit. c) şi d) stabilită
prin declaraţia privind venitul realizat se recuperează din câştigurile nete anuale
obţinute în următorii 7 ani fiscali consecutivi.
(…)
(4) Pierderile nete anuale provenind din străinătate se reportează şi se
compensează cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe
fiecare ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 119 alin. (1)-(2) şi alin. (4) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(1) Câştigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, din orice alte
operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi
din transferul aurului financiar se determină de contribuabil ca diferenţă între câştigul net
anual şi pierderile reportate din anii fiscali anteriori rezultate din aceste operaţiuni.
(2) Pierderea netă anuală din operaţiuni prevăzute la art. 91 lit. c) şi d) stabilită prin
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice se recuperează din câştigurile nete anuale obţinute în următorii 7 ani fiscali
consecutivi.
(…)
(4) Pierderile nete anuale provenind din străinătate se reportează şi se compensează de
către contribuabil cu veniturile de aceeaşi natură şi sursă, realizate în străinătate, pe fiecare
ţară, înregistrate în următorii 7 ani fiscali“.
Art. 120 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 120 („Declaraţii privind venitul estimat/norma de
venit”) prevedea:
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„(1) Contribuabilii, precum şi asociaţiile fără personalitate juridică, care încep o
activitate în cursul anului fiscal, sunt obligaţi să depună la organul fiscal
competent o declaraţie referitoare la veniturile şi cheltuielile estimate a se realiza
pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Fac
excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe
prin reţinere la sursă.
(2) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din
patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea
este finală, au obligaţia să depună o declaraţie privind venitul estimat/norma de
venit, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi. Declaraţia
privind venitul estimat/norma de venit se depune odată cu înregistrarea la
organul fiscal a contractului încheiat între părţi. Contribuabilii care obţin venituri
din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal au obligaţia înregistrării
contractului încheiat între părţi, precum şi a modificărilor survenite ulterior, în
termen de 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, la organul
fiscal competent.
(3) Contribuabilii care în anul anterior au realizat pierderi şi cei care au realizat
venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum şi cei care, din motive
obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puţin 20% faţă de anul
fiscal anterior depun, odată cu declaraţia privind venitul realizat, şi declaraţia
privind venitul estimat/norma de venit.
(4) Contribuabilii care în anul curent, până la depunerea declaraţiei privind
venitul realizat, au optat pentru stabilirea impozitului final potrivit prevederilor
art. 73 pot depune, odată cu declaraţia privind venitul realizat în anul anterior, şi
declaraţia privind venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, în vederea
recalculării plăţilor anticipate.
(5) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit,
precum şi cei pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au
optat pentru determinarea venitului net în sistem real depun declaraţia privind
venitul estimat/norma de venit completată corespunzător”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 120 („Declaraţia unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul II. Date
privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România
şi contribuţiile sociale datorate”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
(1) Contribuabilii care desfăşoară activitate, în cursul anului fiscal, în mod individual
sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică, sunt obligaţi să depună la organul
fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice, pentru venitul estimat a se realiza în fiecare an fiscal, indiferent dacă în
anul fiscal anterior au înregistrat pierderi, până la data de 15 martie inclusiv a fiecărui an.
Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se reţine la sursă.
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(2) Contribuabilii care încep o activitate în cursul anului fiscal sunt obligaţi să depună
declaraţia prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
Fac excepţie contribuabilii care realizează venituri pentru care impozitul se percepe prin
reţinere la sursă.
(3) Asociaţiile fără personalitate juridică care încep o activitate în cursul anului fiscal
sunt obligate să depună la organul fiscal competent Declaraţia privind veniturile estimate
pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei
fiscale, pentru venitul estimat a se realiza pentru anul fiscal, în termen de 30 de zile de la
data producerii evenimentului.
(4) Contribuabilii care determină venitul net pe bază de norme de venit, precum şi cei
pentru care cheltuielile se determină în sistem forfetar şi care au optat pentru determinarea
venitului net în sistem real depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice completată corespunzător, în termenul prevăzut
la alin. (1).
(5) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem
real şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în
suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la
organul fiscal competent declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.
(6) Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul
personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală, au obligaţia
să depună declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la încheierea contractului între părţi.
(7) În situaţiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul
rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 84 alin. (2) şi în care chiria
este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, venitul este
recalculat de către contribuabil, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi a documentelor justificative. Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat
de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se depune declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(8) Contribuabilii/asociaţiile fără personalitate juridică care încep o activitate în luna
decembrie depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a
venitului“.
Art. 120^1 din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 120 („Determinarea şi plata impozitului
pe venitul anual estimat”) se introduce un nou articol, art. 120^1, cu următorul
conţinut:
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„(1) Contribuabilii prevăzuţi la art. 120 au obligaţia estimării venitului net anual
pentru anul fiscal curent, în vederea stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale până la data de 15 martie
inclusiv a anului de realizare a venitului.
(2) Impozitul se determină de către contribuabil prin aplicarea cotei de 10% asupra
venitului net anual estimat considerat venit impozabil, iar plata se efectuează la bugetul de
stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.
(3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică în cazul contribuabililor care realizează
venituri pentru care impozitul se reţine la sursă“.
Art. 121 („Stabilirea plăţilor anticipate de impozit”) din Codul fiscal
(modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 121 prevedea:
„(1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, cedarea
folosinţei bunurilor, activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 104
alin. (3), precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din
arendare, sunt obligaţi să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de
impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc
prin reţinere la sursă.
(2) Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor, persoane fizice cu
handicap grav sau accentuat care realizează venituri din activităţi independente,
din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, prevăzute la cap. II – Venituri din
activităţi independente şi cap. VII – Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi
piscicultură, scutite de impozit pe venit.
(3) Plăţile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursă de
venit, luându-se ca bază de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat în
anul precedent, după caz, prin emiterea unei decizii care se comunică contribuabililor, potrivit legii. În cazul impunerilor efectuate după expirarea termenelor de
plată prevăzute la alin. (4), contribuabilii au obligaţia efectuării plăţilor anticipate
la nivelul sumei datorate pentru ultimul termen de plată al anului precedent.
Diferenţa dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat în anul
precedent şi suma reprezentând plăţi anticipate datorate de contribuabil la nivelul
trimestrului IV din anul anterior se repartizează pe termenele de plată următoare
din cadrul anului fiscal. Pentru declaraţiile privind venitul estimat/norma de venit
depuse în luna 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. Plăţile anticipate
pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia veniturilor din
arendă, se stabilesc de organul fiscal astfel:
a) pe baza declaraţiei privind venitul estimat/norma de venit şi a contractului
încheiat între părţi; sau
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b) pe baza veniturilor determinate în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, în conformitate cu prevederile art. 68, potrivit opţiunii. În cazul în care,
potrivit clauzelor contractuale, venitul din cedarea folosinţei bunurilor reprezintă
echivalentul în lei al unei sume în valută, determinarea venitului anual estimat se
efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca
Naţională a României, din ziua precedentă celei în care se efectuează impunerea.
(4) Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a
ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectuează potrivit
deciziei de impunere.
(5) Termenele şi procedura de emitere a deciziilor de plăţi anticipate se
stabilesc prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(6) Pentru stabilirea plăţilor anticipate, organul fiscal va lua ca bază de calcul
venitul anual estimat, în toate situaţiile în care a fost depusă o declaraţie privind
venitul estimat/norma de venit pentru anul curent, sau venitul net din declaraţia
privind venitul realizat pentru anul fiscal precedent, după caz. La stabilirea plăţilor
anticipate se utilizează cota de impozit prevăzută la art. 64.
(7) Plăţile anticipate stabilite pe baza contractelor încheiate între părţi în care
chiria este exprimată în lei, potrivit prevederilor art. 88 alin. (2), precum şi pentru
veniturile din activităţi independente, impuse pe baza normelor de venit, reprezintă impozit final.
(8) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între
părţi în care chiria este exprimată în lei, plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor art. 88 alin. (2) vor fi recalculate de organul fiscal competent la cererea
contribuabilului, pe bază de documente justificative.
(9) În situaţia rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între
părţi, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor
art. 84 alin. (2) şi în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută,
plăţile anticipate stabilite potrivit prevederilor alin. (1) vor fi recalculate de organul
fiscal competent la cererea contribuabilului, pe bază de documente justificative.
Determinarea venitului anual se efectuează pe baza cursului de schimb al pieţei
valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă celei în
care se emite decizia de impunere, impozitul fiind final.
(10) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau
din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în
cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare
temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la
organul fiscal competent o declaraţie, însoţită de documente justificative, în termen
de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor
anticipate.
(11) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (10) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 121 („Bonificaţii pentru plata cu anticipaţie a
impozitului pe venitul anual estimat”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venitul anual estimat se acordă o
bonificaţie. Nivelul bonificaţiei şi termenele de plată cu anticipaţie se stabilesc prin legea
anuală a bugetului de stat.
(2) Bonificaţia prevăzută la alin. (1) se acordă şi în cazul în care la definitivarea impozitului prin declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoane fizice se constată că au fost achitate toate obligaţiile fiscale datorate pentru anul
precedent până la termenele stabilite potrivit la alin. (1).
(3) Bonificaţia se determină de contribuabil, iar impozitul de plată va fi diminuat cu
valoarea bonificaţiei. Valoarea bonificaţiei se stabileşte de către contribuabil şi se înscrie în
mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare.
(4) Valoarea bonificaţiei nu intră în baza de calcul al impozitului pe venit.
(5) În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, contribuabilul corectează impozitul pe
venitul anual estimat în sensul majorării acestuia, beneficiază de bonificaţie pentru
impozitul pe venit anual estimat, inclusiv pentru sumele estimate suplimentar, dacă acestea
sunt stinse potrivit alin. (1).
(6) În cazul în care, ulterior depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale, contribuabilul corectează impozitul pe venitul anual estimat în sensul
diminuării acestuia, pentru sumele achitate în plus se aplică în mod corespunzător
prevederile art. 167 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare“.
Art. 122 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 122 („Declaraţia privind venitul realizat”)
prevedea:
„(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere,
venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor,
venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate în sistem
real, au obligaţia de a depune o declaraţie 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. Declaraţia privind venitul realizat se
completează pentru fiecare sursă şi categorie de venit. Pentru veniturile realizate
într-o formă de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din
asociere.
(2) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii
prevăzuţi la art. 88 alin. (2), caz în care plăţile anticipate de impozit vor fi luate în
calcul la stabilirea impozitului anual datorat, pentru situaţiile în care intervin
modificări ale clauzelor contractuale, cu excepţia art. 121 alin. (8).
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(3) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi pentru contribuabilii
prevăzuţi la art. 70, art. 84 alin. (3), art. 110 alin. (8) şi art. 116.
(4) Declaraţia privind venitul realizat se completează şi se depune la organul
fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de 25 mai inclusiv a anului
următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete anuale potrivit
prevederilor cap. V – Venituri din investiţii.
(5) Nu se depun declaraţii privind venitul realizat pentru următoarele categorii
de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia
contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în
luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
b) venituri din activităţi independente, a căror impunere este finală potrivit
prevederilor art. 73;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror
impunere este finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8);
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 88 alin. (2) şi la art.
121 alin. (9), a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus
declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care
nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
e) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care
informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului
pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii
prevăzuţi la art. 82;
f) venituri din investiţii, a căror impunere este finală;
g) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
h) venituri din pensii;
i) venituri din activităţi agricole, a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 107 alin. (1);
j) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
k) venituri din alte surse, cu excepţia celor prevăzute la art. 116”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 122 („Declaraţia unică privind impozitul pe
venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date
privind veniturile realizate”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Contribuabilii care realizează, individual sau într-o formă de asociere,
venituri/pierderi din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din
cedarea folosinţei bunurilor, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, determinate
în sistem real, au obligaţia de a depune declaraţia unică privind impozitul pe venit şi
contribuţiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, până la data de 15
martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor în vederea definitivării
impozitului anual pe venit.Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice se completează pentru fiecare sursă din cadrul fiecărei
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categorii de venit. Pentru veniturile realizate într-o formă de asociere, venitul declarat va fi
venitul net/pierderea distribuită din asociere.
(2) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale se completează şi
de către contribuabilii cărora le sunt aplicabile prevederile de la art. 72^1, art. 84 alin. (3) şi
art. 116.
(3) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii se
completează şi se depune la organul fiscal competent pentru fiecare an fiscal până la data de
15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a câştigului net anual/pierderii nete
anuale potrivit prevederilor cap. V – Venituri din investiţii.
(4) Nu se depune Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice – cap. I, pentru următoarele categorii de venituri:
a) venituri nete determinate pe bază de normă de venit, cu excepţia celor care au depus
declaraţia prevăzută la art. 120;
b) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, a căror impunere este finală
potrivit prevederilor art. 72;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este
finală potrivit prevederilor art. 84 alin. (8);
d) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile
sunt cuprinse în declaraţiile specifice;
e) venituri din investiţii, a căror impunere este finală;
f) venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal;
i) venituri din alte surse, cu excepţia celor prevăzute la art. 116.
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune prin mijloace electronice de transmitere
la distanţă, conform art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare.
(6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice se aprobă prin
ordin al preşedintelui A.N.A.F.“.
Art. 123 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 123 („Stabilirea şi plata impozitului anual
datorat”) prevedea:
„(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:
a) venitul net anual impozabil;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(2) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea
entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor
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de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă
reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil,
câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(3) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/
activităţi agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei
bunurilor, care nu au obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, pot
dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din
impozitul datorat pe venitul anual.
(4) Organul fiscal competent are obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumei
reprezentând până la 2% din impozitul datorat pentru:
a) venitul net anual impozabil;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119;
c) veniturile menţionate la alin. (3).
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1)-(4) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.
(6) Organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat pe baza declaraţiei privind
venitul realizat şi emite decizia de impunere la termenul şi în forma stabilite prin
ordin al preşedintelui A.N.A.F. Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de
impunere anuale se efectuează către bugetul de stat.
(7) Diferenţele de impozit rămase de achitat conform deciziei de impunere
anuale se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de
impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează sumele stabilite
potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare.
(8) Pentru anul fiscal 2016, organul fiscal competent stabileşte impozitul anual
datorat pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor, având în vedere
prevederile art. 90 alin. (1), şi emite decizia de impunere la termenul şi în forma
stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 123 („Stabilirea şi plata impozitului anual
datorat”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Impozitul anual datorat se stabileşte de contribuabili în declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile
realizate în anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra fiecăruia dintre
următoarele:
a) venitul net anual impozabil determinat potrivit art. 118;
b) câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 119.
(2) Impozitul anual datorat de contribuabilii care au realizat venituri din cedarea
folosinţei bunurilor, precum şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, pentru care
determinarea venitului net anual se efectuează prin utilizarea cotei forfetare de cheltuieli,
prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil.
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(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume pentru susţinerea
entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult,
precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, sumă reprezentând până la 2%
din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119, după caz, până la data de 15 martie inclusiv a
anului următor celui de realizare a veniturilor.
(4) Contribuabilii care au realizat venituri din activităţi independente/activităţi
agricole, impuşi pe bază de normă de venit, şi/sau din cedarea folosinţei bunurilor, precum
şi venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72, care nu au obligaţia
depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice – cap. I Date privind veniturile realizate şi contribuabilii care au realizat
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72^1, pot dispune asupra
destinaţiei unei sume pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse
private, conform legii, sumă reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul
anual, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(5) Organul fiscal competent are obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând până
la 2% din impozitul datorat.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) – (5) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.
(7) Plata impozitului anual datorat pentru venitul net anual impozabil/câştigul net
anual impozabil se efectuează la bugetul de stat, până la data de 15 martie inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului“.
Art. 130 alin. (4) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 130 alin. (4) prevedea:
„(4) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au
obligaţia să le declare, potrivit declaraţiei specifice, până la data de 25 mai a anului
următor celui de realizare a venitului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 130 alin. (4) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(4) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate conform alin. (1) au obligaţia să
le declare în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a
venitului, precum şi să efectueze calculul şi plata impozitului datorat, în cadrul aceluiaşi
termen, cu luarea în considerare a metodei de evitare a dublei impuneri, prevăzută de
convenţia de evitare a dublei impuneri “.
Art. 130 alin. (5)-(6) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 130 alin. (5)-(6) se abrogă.
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Art. 131 alin. (2) şi alin. (4) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 131 alin. (2) şi alin. (4) prevedeau:
„(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care,
potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt
stat, pot fi impuse în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de
evitare a dublei impuneri metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit
în România. Acest venit se declară în România, dar este scutit de impozit dacă se
anexează documentul justificativ eliberat de autoritatea competentă a statului
străin, care atestă impozitul plătit în străinătate.
(…)
(4) Creditul fiscal se acordă la nivelul impozitului plătit în străinătate, aferent
venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât partea de
impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate.
În situaţia în care contribuabilul în cauză obţine venituri din străinătate din mai
multe state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va
calcula, potrivit procedurii de mai sus, pentru fiecare ţară şi pe fiecare natură de
venit”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 131 alin. (2) şi alin. (4) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(2) Contribuabilii persoane fizice rezidente care realizează un venit şi care, potrivit
convenţiei de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu un alt stat, poate fi impus
în celălalt stat, iar respectiva convenţie prevede ca metodă de evitare a dublei impuneri
metoda scutirii, respectivul venit va fi scutit de impozit în România. Acest venit se declară
în România şi se înscrie în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor
celui de realizare a venitului.
(…)
(4) Creditul fiscal se stabileşte de către contribuabil la nivelul impozitului plătit în
străinătate, aferent venitului din sursa din străinătate, dar nu poate fi mai mare decât
partea de impozit pe venit datorat în România, aferentă venitului impozabil din străinătate.
În situaţia în care contribuabilul în cauză obţine venituri din străinătate din mai multe
state, creditul fiscal admis a fi dedus din impozitul datorat în România se va calcula,
potrivit procedurii prevăzute la alin. (3), pentru fiecare ţară şi pe fiecare natură de venit.
Creditul se stabileşte din impozitul pe venit calculat pentru anul în care impozitul a fost
plătit statului străin, dacă există documentaţia corespunzătoare, conform prevederilor
legale, care atestă plata impozitului în străinătate”.
Art. 131 alin. (5) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 131 alin. (5) se abrogă.
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Art. 132 alin. (2) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 132 alin. (2) prevedea:
„(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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 132 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(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 la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent
pentru anul expirat, cu excepţia plătitorilor de venituri din salarii şi asimilate salariilor şi a
plătitorilor de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri
cu persoane juridice, aceştia având obligaţia depunerii Declaraţiei privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate”.
Art. 133 alin. (13)-(19) din Codul fiscal (introduse prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art.133, după alin. (12) se introduc şapte noi
alineate, alin.(13) – (19), cu următorul conţinut:
„(13) Pentru veniturile realizate în anul 2017, se aplică următoarele reguli:
a) contribuabilii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei privind venitul realizat, din
România şi din străinătate, potrivit reglementărilor în vigoare la data realizării venitului,
au obligaţia depunerii declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, prevăzute la art. 122, respectiv art. 130, până la data de 15
iulie 2018 inclusiv;
b) organul fiscal stabileşte impozitul anual datorat prin emiterea deciziei de impunere
pe baza declaraţiei prevăzute la art. 122, potrivit reglementărilor în vigoare la data
realizării venitului.La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual
impozabil vor fi avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit,
precum şi metodele de evitare a dublei impuneri, după caz.
(14) Pentru veniturile realizate în anul 2018, se aplică următoarele reguli:
a) prin excepţie de la prevederile art. 120, termenul de depunere a declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice este de până
la data de 15 iulie 2018 inclusiv;
b) calculul impozitului pe venitul estimat prevăzut la art. 120^1 se efectuează de
contribuabili în cadrul aceluiaşi termen.
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(15) În anul 2018 se acordă următoarele bonificaţii:
a) pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă conform
art. 79 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la 15 iulie
2018 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la
15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligaţiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea
bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual plătit;
b) pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe venit se acordă o bonificaţie de 5% din
impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la 15 decembrie 2018 inclusiv.
Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.
(16) În cazul în care condiţiile prevăzute la alin. (15) sunt îndeplinite cumulativ se
aplică ambele bonificaţii.
(17) Prevederile art. 121 alin. (2)-(6) sunt aplicabile în mod corespunzător.
(18) Contribuabilii au obligaţia de determinare a venitului net anual
impozabil/câştigului net anual impozabil/pierderii nete anuale, de efectuare a calculului şi
de plată a impozitului anual datorat, pentru veniturile realizate din România şi din
străinătate, pe fiecare sursă de venit, potrivit prevederilor în vigoare în anul fiscal 2018.
(19) La stabilirea venitului net anual impozabil/câştigului net anual impozabil vor fi
avute în vedere pierderile fiscale reportate pentru fiecare sursă de venit, precum şi metodele
de evitare a dublei impuneri, după caz”.
Art. 137 alin. 1 lit. b^1) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 137 alin. (1), după lit. b), se introduce o nouă
literă, b^1), cu următorul conţinut:
„b^1) venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite la art. 70, cu excepţia
veniturilor prevăzute la art. 72 alin. (3);”.
Art. 148 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)[/textmarker]
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 148 („Baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activităţi
independente”) prevedea:
„(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
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numărul lunilor de 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 îşi
încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în
luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte 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 stabileşte
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 puţin 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, iar venitul lunar estimat a se realiza, potrivit art.
120, din una sau mai multe surse de venit din cele menţionate la alin. (2), este cel
puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în
care se estimează veniturile, 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
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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)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 148 [„Baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale datorată de persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la
art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)”] se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi
b^1), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de
asigurări sociale, dacă estimează pentru anul curent venituri nete a căror valoare cumulată
este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a
declaraţiei prevăzute la art. 120.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare
la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120, se efectuează prin cumularea
veniturilor nete şi/sau a normelor anuale de venit din activităţi independente determinate
potrivit art. 68 şi 69, precum şi a veniturilor nete din drepturi de proprietate intelectuală
determinate potrivit art. 72 şi 73, care se estimează a se realiza în anul curent.
(3) Persoanele fizice care nu se încadrează în plafonul prevăzut la alin. (2) pot opta
pentru plata contribuţiei de asigurări sociale pentru anul curent, în condiţiile prevăzute
pentru persoanele care estimează că realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii
minime brute pe ţară.
(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul persoanelor care
realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), o reprezintă venitul ales
de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, în
vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120”.
Art. 150 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 150 („Excepţii specifice privind veniturile din
activităţi independente”) prevedea:
„Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au
obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele
care au calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru
veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 150 [„Excepţii specifice privind veniturile
prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)”] se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Persoanele fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, care nu au
obligaţia asigurării în sistemul public de pensii potrivit legii, precum şi persoanele care au

Actualitate legislativă

245

calitatea de pensionari nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile
prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1).
(2) Persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor nu
datorează contribuţia de asigurări sociale pentru veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1)
lit. b^1)”.
Art. 151 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 151 („Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări
sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente”) prevedea:
„(1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care
realizează venituri din activităţi independente potrivit prevederilor art. 148, care
nu se încadrează în 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 se încadrează în
categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit art. 150, cele care
intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi
cele care îşi încetează activitatea 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.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 151 [„Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei
de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la
art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1)”] se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Contribuţia de asigurări sociale se calculează de către contribuabilii prevăzuţi la
art. 148 alin. (1) şi (3) prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 138 lit. a) asupra
bazei anuale de calcul menţionate la art. 148 alin. (4).
(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală prevăzuţi la art. 72
alin. (2) stabilesc contribuţia de asigurări sociale datorată de către beneficiarul venitului
prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul menţionate la art. 148
alin. (4).
(3) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1), cu excepţia celor care realizează
venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul se reţine la sursă de
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către plătitorul de venit, depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art. 120, până la data de 15 martie inclusiv
a anului pentru care se stabileşte contribuţia datorată.
(4) În vederea stabilirii contribuţiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere a
declaraţiei prevăzute la art. 120 şi 122 este până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală pentru care impozitul se reţine la sursă, obţinute de la un singur plătitor de
venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel puţin egal cu
12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia,
plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină, să plătească contribuţia de asigurări
sociale şi să depună declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul
încheiat între părţi se desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii
contribuţiei prin reţinere la sursă, precum şi venitul ales pentru care datorează contribuţia,
în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul
de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei aferente venitului ales
precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi
declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2).
(6) În situaţia în care veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe
surse, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un plătitor de venit sunt egale
sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care
se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează prin contractul încheiat între părţi
plătitorul de venit de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute
pe ţară şi care are obligaţia să calculeze, să reţină şi să plătească contribuţia şi stabileşte
venitul ales pentru care datorează contribuţia, în anul în curs. Plătitorul de venit desemnat
depune declaraţia menţionată la art. 147 alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se plătesc veniturile. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la
fiecare plată de către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa
contribuţiei aferente venitului ales precizat în contract. Plătitorii de venit care au obligaţia
calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale sunt prevăzuţi la
art. 72 alin. (2).
(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din
drepturi de proprietate intelectuală estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează
contribuţia. În situaţia în care venitul cumulat din aceste surse este cel puţin egal cu 12
salarii minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la
alin. (1), la termenele şi în condiţiile stabilite.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6) nu depun declaraţia prevăzută la
alin. (3).
(9) Dacă persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6), pentru care plătitorii de venit au
obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale, realizează
şi venituri din activităţi independente, pentru aceste venituri nu depun declaraţia
prevăzută la alin. (3).
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(10) Contribuabilii care în cursul anului fiscal încep să desfăşoare o activitate
independentă şi/sau să realizeze venituri din drepturi de proprietate intelectuală, iar venitul
net, anual, cumulat, din una sau mai multe surse de venituri, estimat a se realiza în anul în
curs este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat
corespunzător numărului de luni rămase până la sfârşitul anului fiscal, sunt obligaţi să
depună declaraţia prevăzută la alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii
evenimentului şi să declare venitul ales pentru care datorează contribuţia. Salariul minim
brut pe ţară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declaraţiei. Fac excepţie
contribuabilii pentru care plătitorii de venit au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi
declarării contribuţiei de asigurări sociale.
(11) Contribuabilii prevăzuţi la art. 148 alin. (1) care încep o activitate în luna
decembrie depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice, prevăzută la art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului
următor celui de realizare a venitului.
(12) Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se
încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei potrivit art. 150, cele
care intră în suspendare temporară a activităţii sau îşi încetează activitatea potrivit
legislaţiei în materie depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la
care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la alin. (3) şi îşi recalculează contribuţia
datorată şi declarată pentru anul în curs.
(13) Recalcularea contribuţiei se efectuează, după cum urmează:
a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) corespunzător numărului
de luni de activitate;
b) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la art.
148 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);
c) rectificarea venitului ales care nu poate fi mai mic decât plafonul prevăzut la lit. a);
d) determinarea contribuţiei datorate recalculate prin aplicarea cotei prevăzute la art.
138 lit. a) asupra venitului ales prevăzut la lit. c).
(14) În situaţia în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai
mic decât plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se datorează contribuţia de asigurări
sociale.
(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se
realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (1) îşi pot
modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaraţiei
prevăzute la alin. (3), oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,
prevăzute la art. 122.
(16) Contribuţia datorată se evidenţiază în Declaraţia unică privind impozitul pe venit
şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net
anual cumulat din veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), din una sau mai
multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât nivelul a 12 salarii minime brute pe
ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii
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minime brute pe ţară, în vigoare la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 120, acestea
datorează contribuţia de asigurări sociale şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la
art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor
în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale. În declaraţie se completează venitul
ales, care trebuie să fie cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară.
(18) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net
anual cumulat din veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) şi b^1), din una sau mai
multe surse şi/sau categorii de venituri, cel puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime brute
pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe
ţară, nu datorează contribuţia de asigurări sociale, cu excepţia celor care au optat pentru
plata contribuţiei potrivit art. 148 alin. (3). În acest caz contribuţia plătită nu se restituie,
aceasta fiind valorificată la stabilirea elementelor necesare determinării pensiei, potrivit
legii.
(19) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice prevăzută la art. 122 constituie titlu de creanţă fiscală în sensul Legii nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(20) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale este până la data de 15 martie
inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
(21) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (5) şi (6) au obligaţia calculării contribuţiei
potrivit alin. (2), reţinerii şi plăţii acesteia până la data de 25 inclusiv a lunii următoare
celei în care s-au plătit veniturile.
(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 148 alin. (1) şi (3) pot efectua plăţi reprezentând
contribuţia de asigurări sociale datorată, oricând până la împlinirea termenului de
plată.Prevederile art. 121 şi art. 133 alin. (15) şi (16) se aplică în mod corespunzător.
(23) Bonificaţia acordată la plata contribuţiei de asigurări sociale potrivit alin. (22),
evidenţiată distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale
datorate de persoanele fizice, se suportă de la bugetul de stat.
(24) Organul fiscal central transmite până la data de 31 martie a fiecărui an, în sistem
informatic, unităţilor Trezoreriei Statului un fişier care cuprinde valoarea bonificaţiei
acordate potrivit alin. (22) şi (23). Acest fişier cuprinde data plăţii, care reprezintă data
depunerii declaraţiei unice. Pe baza acestui fişier se debitează automat un cont distinct de
venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al contribuabilului şi se
creditează contul de venituri al Bugetului de asigurări sociale codificat cu codul de
identificare fiscală al contribuabilului. Documentul justificativ pe baza căruia se realizează
fişierul îl reprezintă declaraţia unică prevăzută la alin. (3).
(25) Organul fiscal central transmite în sistem informatic Casei Naţionale de Pensii
Publice informaţiile înscrise în declaraţia prevăzută la alin. (3) necesare, potrivit legii,
stabilirii, în sistemul public de pensii, a stagiului de cotizare realizat şi a punctajului lunar,
în vederea acordării prestaţiilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. 263/2010, cu
modificările şi completările ulterioare. Informaţiile necesare, precum şi procedura de
transmitere a acestora se stabileşte prin protocol încheiat între ANAF şi Casa Naţională de
Pensii Publice.
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(26) Verificarea modului de determinare a valorii bonificaţiei prevăzute la alin. (22) se
realizează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Art. 154 alin. (1) partea introductivă lit. a), lit. h) şi lit. i), precum şi alin. (2)
din Codul fiscal (modificate prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 154 alin. (1) partea introductivă lit. a), lit. h) şi
lit. i), precum şi alin. (2) prevedeau:
„(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate:
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 realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de
bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie;
(…)
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;
(…)
(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 cumulat 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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 154 alin. (1) partea introductivă lit. a), lit. h) şi
lit. i), precum şi alin. (2) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate:
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
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mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi, studenţii-doctoranzi care
desfăşoară activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4 – 6
ore convenţionale didactice pe săptămână, 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 sau venituri lunare cumulate
din activităţi independente, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea
salariului de bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie;
(…)
h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, precum
şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală;
i) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară de
muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, precum şi
cele care se află în concedii medicale acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru indemnizaţiile aferente certificatelor medicale;
(…)
(2) Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) – p) dacă realizează
veniturile prevăzute la art. 155, pentru acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, conform regulilor specifice fiecărei categorii de venituri”.
Art. art. 154 alin. (1) lit. h^1) din Codul fiscal (introdusă prin O.U.G.
nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 154 alin. (1), după lit. h) se introduce o nouă
literă, lit. h^1), cu următorul conţinut:
„h^1) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, pentru
veniturile din drepturi de proprietate intelectuală;”.
Art. 155 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 155 („Categorii de venituri supuse contribuţiei de
asigurări sociale de sănătate”) prevedea:
„(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
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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 67^1;
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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 155 („Categorii de venituri supuse contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate”) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(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 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,
realizate din următoarele categorii de venituri:
a) venituri din salarii şi asimilate salariilor, definite conform art. 76;
b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67;
c) venituri din drepturi de proprietate intelectuale, definite conform art. 70;
d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit prevederilor
titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile prevederile
art. 125;
e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83;
f) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite conform art. 103;
g) venituri din investiţii, definite conform art. 91;
h) venituri din alte surse, definite conform art. 114.
(2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia de asigurări sociale
de sănătate şi în cazul în care acestea sunt realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile
prevăzute la art. 60”.
Art. 170 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 170 prevedea:
„Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de
persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)
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(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 art. 104-106;
f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.
(3) Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se efectuează prin
însumarea veniturilor anuale menţionate la alin. (2), realizate în anul fiscal
precedent.
(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, iar venitul lunar estimat a se realiza,
potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele menţionate la alin.
(2), este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în
luna în care se estimează veniturile, 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 anuale sub nivelul a 12 salarii de
bază minim brute 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 prevăzute pentru persoanele care realizează venituri
anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 174 alin. (3)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 170 [„Baza de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează veniturile
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prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)”] se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Persoanele fizice care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) –
h), din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, datorează contribuţia de
asigurări sociale de sănătate, dacă estimează pentru anul curent venituri a căror valoare
cumulată este cel puţin egală cu 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120.
(2) Încadrarea în plafonul anual de cel puţin 12 salarii minime brute pe ţară, în
vigoare la termenul de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120 se efectuează prin
cumularea veniturilor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h), după cum urmează:
a) venitul net sau norma de venit din activităţi independente, stabilite potrivit art. 68
şi 69 după caz;
b) venitul net din drepturi de proprietate intelectuală, stabilit după acordarea cotei de
cheltuieli forfetare prevăzute la art. 72 şi 72^1, precum şi venitul net din drepturi de
proprietate intelectuală determinat potrivit prevederilor art. 73;
c) venitul net distribuit din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit
prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, determinat potrivit prevederilor
art. 125 alin. (8) şi (9);
d) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din cedarea folosinţei
bunurilor, stabilite potrivit art. 84 – 87;
e) venitul şi/sau câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94 – 97. În cazul
veniturilor din dividende şi din dobânzi se iau în calcul sumele încasate;
f) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din activităţi agricole,
silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104-106;
g) venitul brut şi/sau venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114-116.
(3) La încadrarea în plafonul prevăzut la alin. (2) nu se iau în calcul veniturile
neimpozabile, prevăzute la art. 93 şi 105.
(4) Baza anuală de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul
persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h) o
reprezintă echivalentul a 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de
depunere a declaraţiei prevăzute la art. 120”.
Art. 174 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 174 [„Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate”] prevedea:
„(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.
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(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 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 de sănătate, stabilită conform alin. (2).
Modelul declaraţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 174 [„Stabilirea, declararea şi plata contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din
cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h)”] se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate se calculează de către contribuabilii
prevăzuţi la art. 170 alin. (1) prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156
asupra bazei anuale de calcul menţionate la art. 170 alin. (4).
(2) Plătitorii de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din
asocieri cu persoane juridice stabilesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată
de către beneficiarul venitului, prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei de
calcul menţionate la art. 170 alin. (4).
(3) Persoanele fizice care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit.
b) – h), cu excepţia celor pentru care plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (2) stabilesc şi
declară contribuţia, depun declaraţia prevăzută la art. 120, până la data de 15 martie
inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
(4) În vederea stabilirii contribuţiei datorate pentru anul 2018, termenul de depunere
a declaraţiei prevăzute la art. 120 şi 122 este până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(5) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit
prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care impozitul se reţine la
sursă, obţinut de la un singur plătitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri,
pentru anul curent, este cel puţin egal cu 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul
pentru care se datorează contribuţia, plătitorul de venit are obligaţia să calculeze, să reţină
şi să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi să depună declaraţia
menţionată la art. 147 alin. (1). Declaraţia se depune până la data de 25 inclusiv a lunii
următoare celei pentru care se plătesc veniturile. În contractul încheiat între părţi se
desemnează plătitorul de venit în vederea calculării, reţinerii şi plăţii contribuţiei prin
reţinere la sursă, în anul în curs. Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de
către plătitorul de venit este cel stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei anuale
datorate. Plătitorii de venit din drepturi de proprietate intelectuală care au obligaţia
calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt
prevăzuţi la art. 72 alin. (2).
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(6) În situaţia în care, veniturile prevăzute la alin. (5) sunt realizate din mai multe
surse şi/sau categorii de venituri, iar veniturile nete estimate a se realiza de la cel puţin un
plătitor de venit sunt egale sau mai mari decât nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în
vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia, contribuabilul desemnează, prin
contractul încheiat între părţi, plătitorul de venit care are obligaţia calculării, reţinerii,
plăţii şi declarării contribuţiei şi de la care venitul realizat este cel puţin egal cu 12 salarii
minime brute pe ţară. Plătitorul de venit desemnat depune declaraţia menţionată la art. 147
alin. (1) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile.
Nivelul contribuţiei calculate şi reţinute la fiecare plată de către plătitorul de venit este cel
stabilit de părţi, până la concurenţa contribuţiei datorate. Plătitorii de venit din drepturi de
proprietate intelectuală care au obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei
de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzuţi la art. 72 alin. (2).
(7) Prevederile alin. (5) şi (6) nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net din
drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice,
contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care
impozitul se reţine la sursă estimat a se realiza pe fiecare sursă şi/sau categorie de venit,
este sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se
datorează contribuţia, dar venitul net cumulat este cel puţin egal cu 12 salarii minime
brute pe ţară. În această situaţie, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute
la alin. (3), la termenele şi în condiţiile stabilite.
(8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6) nu depun declaraţia prevăzută la
alin. (3).
(9) Persoanele fizice prevăzute la alin. (5) şi (6), pentru care plătitorii de venit au
obligaţia calculării, reţinerii, plăţii şi declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate,
care realizează şi alte venituri de natura celor prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) şi d) – h),
pentru aceste venituri nu depun declaraţia prevăzută la alin. (3) şi nici declaraţia prevăzută
la art. 122.
(10) Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal să desfăşoare activitate şi/sau să
realizeze venituri, din cele prevăzute la art. 155 lit. b) – h), iar venitul net anual cumulat
din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, cu excepţia veniturilor din
drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane juridice,
contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III sau Legii nr. 170/2016, pentru care
impozitul se reţine la sursă, estimat a se realiza pentru anul curent este cel puţin egal cu
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, recalculat corespunzător numărului de luni
rămase până la sfârşitul anului fiscal, sunt obligate să depună declaraţia prevăzută la
alin. (3) în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe
ţară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declaraţiei.
(11) Contribuabilii prevăzuţi la art. 170 alin. (1) care încep o activitate în luna
decembrie depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a
venitului.
(12) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) care în cursul anului fiscal intră în
suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum şi cele care îşi
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încetează activitatea depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la
care a intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la alin. (3) şi îşi recalculează contribuţia
datorată şi declarată pentru anul în curs.
(13) Recalcularea contribuţiei se efectuează, astfel:
a) modificarea plafonului anual prevăzut la art. 148 alin. (2) corespunzător numărului
de luni de activitate;
b) rectificarea bazei anuale de calcul raportată la numărul lunilor de activitate;
c) încadrarea venitului net realizat pe perioada de activitate în plafonul prevăzut la
art. 170 alin. (2) recalculat potrivit lit. a);
d) determinarea contribuţiei datorate, recalculată prin aplicarea cotei prevăzute la
art. 156 asupra bazei de calcul determinate la lit. b).
(14) În situaţia în care venitul net realizat corespunzător lunilor de activitate este mai
mic decât plafonul determinat la alin. (13) lit. a) nu se datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate.
(15) Persoanele fizice al căror venit estimat se modifică în cursul anului în care se
realizează veniturile şi nu se mai încadrează în plafonul prevăzut la art. 170 alin. (1) îşi pot
modifica contribuţia datorată prin rectificarea venitului estimat, prin depunerea declaraţiei
prevăzute la alin. (3), oricând până la împlinirea termenului legal de depunere a declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,
prevăzute la art. 122.
(16) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată se evidenţiază în Declaraţia
unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(17) În situaţia în care persoanele fizice au estimat pentru anul curent un venit net
anual cumulat din una sau mai multe surse şi/sau categorii de venituri, mai mic decât
nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar venitul net anual cumulat realizat este cel
puţin egal cu nivelul a 12 salarii minime pe ţară, în vigoare în anul pentru care se
datorează contribuţia, acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la
nivelul a 12 salarii minime pe ţară şi au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art.
122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în
vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(18) În cazul în care persoanele fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 170 alin. (1)
realizează un venit net anual cumulat sub nivelul a 12 salarii minime brute pe ţară, iar în
anul fiscal precedent nu au avut calitatea de salariat şi nu s-au încadrat în categoriile de
persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate prevăzute la
art. 154 alin. (1), acestea datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de
calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe ţară şi depun declaraţia prevăzută la
art. 122, până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a
veniturilor, în vederea definitivării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
(19) Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice prevăzută la art. 122 constituie titlu de creanţă fiscală în sensul Legii
nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(20) Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este până la data
de 15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia.
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(21) Plătitorii de venituri prevăzuţi la alin. (5) şi (6) au obligaţia calculării, reţinerii şi
plăţii contribuţiei până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit
veniturile.
(22) Persoanele fizice prevăzute la art. 170 alin. (1) pot efectua plăţi reprezentând
contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, oricând până la împlinirea termenului
de plată.Prevederile art. 121 şi art. 133 alin. (15) şi (16) se aplică în mod corespunzător”.
Titlul secţiunii a 10-a a Capitolului III al titlului V „Contribuţii sociale
obligatorii” din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare titlul secţiunii a 10-a a Capitolului III al titlului V
(„Contribuţii sociale obligatorii”) era:
„Secţiunea a 10-a
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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, titlul secţiunii a 10-a a Capitolului III al titlului V
„Contribuţii sociale obligatorii” se modifică şi va avea următorul conţinut:
„SECŢIUNEA a 10-a
Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul
persoanelor fizice care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170
alin. (2), precum şi în cazul celor care nu realizează venituri”.
Art. 180 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 180 („Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
datorată de către persoanele fizice care nu realizează venituri”) prevedea:
„(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 prevăzute 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.

258

Actualitate legislativă

(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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 180 [„Contribuţia de asigurări sociale de
sănătate datorată de către persoanele fizice care estimează venituri anuale
cumulate sub plafonul prevăzut la art. 170 alin. (2), precum şi de către persoanele
fizice care nu realizează venituri”] se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Următoarele persoane fizice pot opta pentru plata contribuţiei:
a) persoanele fizice care au estimat pentru anul curent venituri anuale cumulate din
cele prevăzute la art. 155 lit. b) – h), sub nivelul plafonului minim prevăzut la art. 170
alin. (2);
b) persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor prevăzute 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 alin. (1).
(2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate după cum urmează:
a) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) până la împlinirea termenului
legal de depunere, la o bază de calcul reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute
pe ţară, în vigoare la data depunerii acesteia; sau
b) dacă depun declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) după împlinirea termenului
legal de depunere, la o bază de calcul echivalentă cu valoarea salariului de bază minim brut
pe ţară în vigoare la data depunerii declaraţiei, înmulţită cu numărul de luni rămase până
la termenul legal de depunere a declaraţiei prevăzute la art. 122, inclusiv luna în care se
depune declaraţia.
(3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. b) datorează contribuţia de asigurări
sociale de sănătate la o bază de calcul egală cu 6 salarii minime brute pe ţară, indiferent de
data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 174 alin. (3)”.
Art. 181 din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 181 se abrogă.
Art. 182 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 182 („Plata contribuţiei”) prevedea:
„(1) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. a), plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate se efectuează lunar până la data de 25 inclusiv a fiecărei luni,
începând cu luna următoare depunerii declaraţiei prevăzute la art. 181, pe toată
perioada declarată conform art. 181.
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(2) În cazul prevăzut la art. 180 alin. (1) lit. b), plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate se efectuează la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 180
alin. (1) lit. b)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 182 („Plata contribuţiei”) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„Termenul de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este până la data de
15 martie inclusiv a anului următor celui pentru care se datorează contribuţia”.
Art. 183 din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 183 („Prevederi privind încetarea plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”) prevedea:
Persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1), care încep să realizeze venituri de
natura celor menţionate la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane
exceptate de la plata contribuţiei ori cu plata contribuţiei suportată din alte surse,
depun la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data la care a
intervenit evenimentul, o cerere în vederea stopării obligaţiilor de plată
reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit declaraţiei
prevăzute la art. 181. Modelul cererii se aprobă prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 183 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Persoanele prevăzute la art. 180, care încep să realizeze venituri de natura celor
prevăzute la art. 155 sau se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata
contribuţiei, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a
intervenit evenimentul, declaraţia prevăzută la art. 174 alin. (3) şi îşi recalculează obligaţia
de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată pentru anul în
curent”.
Art. 223 alin. (1) lit. n) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 223 alin. (1) lit. n) se abrogă.
Art. 223 alin. (2) lit. i) din Codul fiscal (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 223 alin. (2), după lit. h) se introduce o nouă
literă, lit. i), cu următorul conţinut:
„i) venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România, definite la art. 108
alin. (3)”.
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Art. 224 alin. (4) lit. a) din Codul fiscal (abrogat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 224 alin. (4) lit. a) se abrogă.

Art. 230 alin. (5) lit. e) şi f) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G.
nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 230 alin. (5) lit. e) şi f) prevedeau:
„e) să transmită în formă scrisă către fiecare contribuabil persoană fizică
nerezidentă informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile
efectuate în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent,
pentru anul expirat;
f) să depună la organul fiscal competent declaraţia informativă privind totalul
câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil, până în ultima zi a lunii
februarie a anului curent, pentru anul expirat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 230 alin. (5) lit. e) şi f) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„e) să transmită în formă scrisă către fiecare contribuabil persoană fizică nerezidentă
informaţiile privind totalul câştigurilor/pierderilor, pentru tranzacţiile efectuate în cursul
anului fiscal, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul anterior;
f) să depună anual, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent, pentru anul
anterior, la organul fiscal competent o declaraţie informativă privind totalul
câştigurilor/pierderilor, pentru fiecare contribuabil”.
Art. 231 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 231 alin. (1) prevedeau:
„(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu
excepţia plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, 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. Declaraţia informativă se va depune
de către plătitorii de venit la organul fiscal competent în format electronic”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 231 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Plătitorii de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitelor, cu excepţia
plătitorilor de venituri din salarii, conform prezentului titlu, au obligaţia să depună o
declaraţie privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la
organul fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului curent pentru anul
expirat”.
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Alte prevederi ale O.U.G nr. 18/2018
Totodată, art. II al O.U.G. nr. 18/2018 prevede:
„(1) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din
drepturi de proprietate intelectuală în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie
2018, inclusiv, şi data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică
următoarele reguli:
a) contribuabilii au obligaţia efectuării calculului venitului net aferent anului
2018, stabilit pe baza cotei forfetare de cheltuieli sau în sistem real, a determinării şi
a plăţii impozitului pentru veniturile aferente anului 2018, până la data de 15
martie 2019 inclusiv;
b) plăţile anticipate reţinute la sursă pentru drepturile de proprietate intelectuală vor fi luate în calcul la stabilirea impozitului anual de plată pentru anul 2018;
(2) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din
drepturi de proprietate intelectuală începând cu data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, obligaţiile privind calcularea, reţinerea la sursă, virarea şi
declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 72 şi art. 72^1 din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice ca urmare
a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, în perioada
cuprinsă între data de 1 ianuarie 2018 inclusiv şi data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă se aplică următoarele reguli:
a) obligaţiile fiscale sunt cele în vigoare la data realizării venitului, cu excepţia
declaraţiei privind venitul realizat care va fi înlocuită cu declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice;
b) contribuabilii au obligaţia efectuării determinării şi plăţii impozitului
datorat pentru fiecare venit brut primit în perioada respectivă, de la un
organizator/plătitor de venituri din jocuri de noroc, până la data de 15 martie 2019
inclusiv.
(4) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice ca urmare
a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker, începând cu data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, obligaţiile privind calcularea,
reţinerea la sursă, virarea şi declararea impozitului sunt cele prevăzute la art. 110
din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Pentru veniturile aferente perioadelor anterioare anului fiscal 2018,
contribuţiile sociale obligatorii sunt cele în vigoare în perioada căreia îi sunt
aferente veniturile, iar pentru regularizarea contribuţiei de asigurări sociale şi a
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate sunt aplicabile reglementările legale în
vigoare în respectiva perioadă.
(6) Pentru veniturile realizate în anul 2018 de către persoanele fizice din
drepturi de proprietate intelectuală, din arendă sau din asocieri cu persoane
juridice, contribuabili potrivit prevederilor titlului II, titlului III din Legea
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nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sau Legii nr. 170/2016
privind impozitul specific unor activităţi, pentru care contribuţia de asigurări
sociale şi, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate, se reţin la sursă de
către plătitorul de venit, acesta are obligaţia ca până la data de 15 martie 2019
inclusiv să stabilească, să reţină, să plătească şi să declare contribuţiile anuale
datorate de beneficiarul de venit pentru anul 2018.
(7) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (6) ale căror contracte au încetat în cursul
anului 2018 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar
veniturile realizate sunt singurele venituri obţinute în anul în curs, şi care
datorează contribuţii sociale obligatorii potrivit titlului V din Legea nr. 227/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificat şi completat
prin art. I din prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia depunerii declaraţiei
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele
fizice până la data de 15 iulie 2018 inclusiv.
(8) În anul 2018, contribuabilii persoane fizice nu au obligaţia depunerii
declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2017, dacă până la data intrării
în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au depus la organul fiscal declaraţia
privind veniturile realizate din România – formular 200 sau declaraţia privind
veniturile realizate din străinătate – formular 201. În cazul în care, pentru veniturile
realizate în anul 2017, se depune şi declaraţia unică prevăzută la art. 122 din Legea
nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, organul fiscal utilizează
pentru definitivarea anului 2017 datele declarate în declaraţia unică privind
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.
(9) Declaraţia privind venitul estimat/norma de venit – formular 220,
declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de
venit – formular 221, declaraţia privind venitul asupra căruia se datorează
contribuţia de asigurări sociale şi cu privire la încadrarea veniturilor realizate în
plafonul minim pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate –
formular 600, depuse la organul fiscal competent în anul 2018, pentru anul curent,
vor fi înlocuite cu declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile
sociale datorate de persoanele fizice, ce se va depune până la 15 iulie 2018.
(10) Persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care au depus până la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă declaraţia pentru stabilirea
obligaţiilor de plată cu titlu de contribuţie de asigurări sociale de sănătate datorată
de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane
prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare – formular 604 şi care îşi menţin în continuare opţiunea exercitată nu
depun declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate
de persoanele fizice.
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(11) În cazul în care persoanele fizice prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu îşi menţin
opţiunea exercitată prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (9) depun
declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice.
(12) În anul 2018 declaraţia prevăzută la art. 122 alin. (1) din Legea
nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se poate depune şi pe
suport hârtie, la sediul organului fiscal competent.
(13) Pentru stabilirea contribuţiilor sociale obligatorii aferente veniturilor
realizate în anul 2017, organul fiscal utilizează datele declarate în Declaraţia unică
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice,
prevăzută la art. 122 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, depusă până la data de 15 iulie 2018 inclusiv”.
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CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 18/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul de procedură
fiscală

Actul modificator
O.U.G. nr. 18/2018 privind
adoptarea unor măsuri
fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative
(M. Of. nr. 260 din 23 martie
2018)

Sumar
– introduce: art.
103 alin.
(1^1)-(1^2).

În M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 18/2018 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
O.U.G. nr. 18/2018 aduce completări Legii nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare (M. Of. nr 547 din 23
iulie 2015; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, completările aduse respectivului act normativ:
Art. 103 alin. (1^1)-(1^2) din Codul de procedură fiscală (introduse prin
O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 103, după alin. (1), se introduc două noi
alineate, alin. (1^1) şi alin. (1^2), cu următorul conţinut:
„(1^1) Organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistenţă în
vederea completării şi/sau depunerii declaraţiei unice privind impunerea veniturilor
persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care îşi are
sediul organul fiscal local şi nu există o unitate teritorială a ANAF Declaraţia astfel
completată se transmite organului fiscal central competent în administrarea contri-
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buabilului, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, fie de contribuabil, fie de
organul fiscal local.
(1^2) Procedura de acordare a asistenţei realizată de organul fiscal local în colaborare
cu organul fiscal central şi de transmitere a declaraţiei unice potrivit alin. (1^1) se aprobă
prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice”.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR
DE PENSII PUBLICE – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 18/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
privind sistemul
unitar de pensii
publice
(M. Of. nr 852 din 20
decembrie 2010)

Actul modificator
O.U.G. nr. 18/2018 privind
adoptarea unor măsuri
fiscal-bugetare şi pentru
modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 260 din 23
martie 2018)

Sumar
– modifică: art. 3 alin. (1)
lit. a), lit. e), lit. f) şi lit. p),
art. 6 alin. (1) pct. IV, art. 7
alin. (1), art. 11 alin. (1),
art. 27 alin. (1) lit. a), art.
36, art. 45 alin. (1), art. 107
alin. (2), art. 118 alin.
(1^2);
– introduce: art. 45 alin.
(1^1), art. 46 alin (2^1), art.
107 alin. (1^1).

În M. Of. nr. 260 din 23 martie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 18/2018 privind
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor
acte normative.
O.U.G. nr. 18/2018 aduce modificări şi completări Legii nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (M. Of. nr 852 din 20 decembrie 2010). Vă
prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse respectivului act
normativ:
Art. 3 alin. (1) lit. a), lit. e), lit. f) şi lit. p) din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice (modificate prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 alin. (1) lit. a), lit. e), lit. f) şi lit. p) prevedeau:
„a) asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul este obligat să reţină şi să
plătească contribuţia de asigurări sociale, precum şi persoana fizică ce achită, în
nume propriu, contribuţia de asigurări sociale, conform prezentei legi;
(…)
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e) declaraţie individuală de asigurare – declaraţia fiscală pe baza căreia se
realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din
activităţi independente şi care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe
baza căruia se stabileşte, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare şi
punctajul lunar, anual şi mediu anual;
f) declaraţie nominală de asigurare – declaraţia fiscală pe baza căreia se
realizează declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din
salarii şi asimilate salariilor care constituie, pentru aceste persoane, documentul pe
baza căruia se stabileşte stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu
anual;
(…)
p) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de
asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii
cu declaraţie individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat
şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul public de pensii;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 alin. (1) lit. a), lit. e), lit. f) şi lit. p) se modifică
şi vor avea următorul conţinut:
„a) asigurat – persoana fizică pentru care angajatorul/entitatea asimilată angajatorului
este obligat/ă să reţină şi să plătească contribuţia de asigurări sociale, persoana fizică care
realizează venituri din activităţi independente sau drepturi de proprietate intelectuală şi
care, pe baza declaraţiei individuale de asigurare, datorează contribuţia de asigurări sociale,
potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi persoana fizică ce achită contribuţia de asigurări sociale pe baza
contractului de asigurare socială, potrivit prezentei legi;
(…)
e) declaraţie individuală de asigurare – declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează
declararea veniturilor care reprezintă baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în
cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau din drepturi de
proprietate intelectuală pentru care există obligaţia depunerii acesteia şi care constituie
documentul pe baza căruia se stabileşte, în sistemul public de pensii, stagiul de cotizare şi
punctajul lunar, anual şi mediu anual;
f) declaraţie nominală de asigurare – declaraţia fiscală pe baza căreia se realizează
declararea veniturilor care reprezintă baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări
sociale în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor,
precum şi în cazul persoanelor care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele prevăzute la lit. e), care constituie documentul pe baza căruia se
stabileşte stagiul de cotizare şi punctajul lunar, anual şi mediu anual;
(…)
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p) stagiu de cotizare – perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de
asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu
contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări sociale la sistemul
public de pensii;”.
Art. 6 alin. (1) pct. IV din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) pct. IV prevedea:
„IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente, pentru
care se datorează contribuţie de asigurări sociale, conform prevederilor Codului
fiscal”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) pct. IV se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„IV. persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi
de proprietate intelectuală, pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Art. 7 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 7 alin. (1) prevedea:
„(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii
prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, denumite în continuare angajatori, precum şi
instituţiile care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la
art. 6 alin. (1) pct. III sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal
central, declaraţia nominală de asigurare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 7 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii prevăzuţi
la art. 6 alin. (1) pct. I şi II, precum şi asiguraţii care realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală, alţii decât cei care depun declaraţie individuală de asigurare,
denumite în continuare angajatori sau entităţi asimilate angajatorului, cât şi instituţiile
care efectuează plata drepturilor de şomaj pentru şomerii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. III
sunt obligate să întocmească şi să depună, la organul fiscal central, declaraţia nominală de
asigurare”.
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Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevedea:
„(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul
public de pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, înregistrate la
organul fiscal competent”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. IV sunt asigurate în sistemul public de
pensii pe baza declaraţiei individuale de asigurare, sau după caz pe baza declaraţiei
nominale de asigurare, înregistrate la organul fiscal competent”.
Art. 27 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice(modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 27 alin. (1) lit. a) prevedea:
„(1) Contribuabilii sistemului public de pensii sunt cei care datorează
contribuţii de asigurări sociale şi sunt prevăzuţi, în mod expres, de Codul fiscal, cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv:
(…)
a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor,
precum şi cele care realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi
independente;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 27 alin. (1) lit. a) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„a) persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, cele care
realizează venituri ca urmare a desfăşurării unor activităţi independente, precum şi cele
care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală;”.
Art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
(modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 36 prevedea:
„Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii
prevăzuţi la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de
asigurare socială, dar nu mai puţin decât suma reprezentând 35% din câştigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 36 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru asiguraţii prevăzuţi
la art. 6 alin. (2) o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare
socială, dar nu mai puţin decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat
în plată”.
Art. 45 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 45 alin. (1) prevedea:
„(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea
perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de
stat de către asigurat şi, după caz, de către angajator sau s-a datorat şi plătit de
către asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 45 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) În sistemul public de pensii stagiul de cotizare se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat contribuţia la bugetul asigurărilor sociale de stat de către
asigurat şi, după caz, de către angajator”.
Art. 45 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 45, după alin. (1), se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV care au depus
declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal se constată că venitul
net/brut anual realizat la sfârşitul anului este mai mic decât 12 salarii de bază minime
brute pe ţară garantate în plată şi aceştia au plătit contribuţie de asigurări sociale, stagiul
de cotizare se determină prin raportarea venitului la care s-a achitat contribuţia de
asigurări sociale la salariul minim brut pe ţară garantat în plată”.
Art. 96 alin. (2^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice (introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 96, după alin. (2), se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu următorul conţinut:
„(2^1) În situaţia asiguraţilor care, în aceeaşi perioadă de timp, pe lângă veniturile de
natura celor prevăzute de Codul fiscal pentru care se datorează contribuţia de asigurări
sociale, dovedesc şi venituri asigurate în baza unui contract de asigurare socială, la
determinarea punctajului lunar se au în vedere veniturile lunare asigurate cumulate”.
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Art. 107 alin. (1^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice(introdus prin O.U.G. nr. 18/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 107, după alin. (1), se introduce un nou alineat,
alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) În situaţia asiguraţilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. IV, care au depus
declaraţia individuală de asigurare, dacă la definitivarea anului fiscal, pe baza datelor
comunicate de organul fiscal central, se constată diferenţe între venitul lunar asigurat
utilizat la stabilirea punctajelor lunare avute în vedere la calculul pensiei şi cel ales de
contribuabil în declaraţia individuală de asigurare, casa teritorială de pensii operează, din
oficiu, modificările ce se impun, prin decizie de revizuire care se emite până la data de 31
decembrie a anului în curs pentru anul anterior”.
Art. 107 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice(modificate prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 107 alin. (2) prevedea:
„(1) Instituţiile publice prevăzute la art. 1 pot înfiinţa, în unităţile subordonate
şi în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru hrănirea personalului din
subordine, pentru care cheltuielile de organizare şi de funcţionare se suporta din
creditele bugetare aprobate.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 107 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Sumele rezultate în urma aplicării prevederilor alin. (1) şi (1^1) se acordă sau se
recuperează, după caz, în cadrul termenului general de prescripţie, calculat de la data
constatării diferenţelor”.
Art. 118 alin. (1^2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice(modificat prin O.U.G. nr. 18/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 118 alin. (1^2) prevedea:
„(1^2) 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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 118 alin. (1^2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1^2) În sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate
din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, astfel cum sunt
reglementate de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora”.
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LEGEA NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR
ŞI DREPTURILE CONEXE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 74/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 8/1996
privind dreptul
de autor şi
drepturile conexe
cu modificările şi
completările
ulterioare
(M. Of. nr. 60 din
26 martie 1996)

Actul modificator
Legea nr. 74/2018
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile
conexe
(M. Of. nr. 268 din 27
martie 2018)

Sumar
– modifică: art. 58 alin. (2), art.
107 alin. (5) şi alin. (9), art. 123
alin. (1), art. 123^1 alin. (1) lit. f),
art. 123^2 alin. (2), art. 124, art.
127, art. 129, art. 129^1, art. 130,
art. 131, art. 131^1, art. 131^2, art.
131^3 alin. (1)-(2), art. 133 alin.
(2), alin. (5) şi alin. (8), art. 134,
art. 134^1, art. 135, art. 138 alin.
(1) lit. h) -i), art. 138^3, art. 139^2,
art. 139^4 alin. (3), art. 139^5
alin. (2);
– introduce: art. 3 alin. (4)-(5), art.
106^5 alin. (5), art. 123 alin.
(4)-(8), art. 123^1 alin. (1) lit. i),
art. 123^5, art. 126^1-126^3, art.
129^2- 129^3, art. 134^2, Titlul III
Capitolul I, Secţiunea a IV-a (art.
136^1-136^7), art. 151^2, lit. h^1),
art. 151^2 lit. j);
– abrogă: art. 123^2 alin.(1) lit. f),
art. 138^4, art. 139^4 alin. (2), art.
140 alin. (1) lit. g).

În M. Of. nr. 268 din 27 martie 2018, s-a publicat Legea nr. 74/2018 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe.
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Legea nr. 74/2018 aduce modificări şi completări Legii nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare (M.
Of. nr. 60 din 26 martie 1996).
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse respectivului
act normativ:
Art. 3 alin. (4)-(5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introduse prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 3, după alin. (3), se introduc două noi alineate,
alin. (4)-(5), cu următorul cuprins:
„(4) Sunt recunoscuţi şi protejaţi ca titulari ai dreptului de autor persoanele fizice sau
juridice, care au dobândit această calitate prin moştenire sau cesiune, în condiţiile legii,
precum şi editorii de opere muzicale şi de opere scrise, pentru drepturile care le-au fost
transferate în baza unor acorduri individuale şi care au dreptul cel puţin la o parte din
veniturile provenite din drepturi.
(5) Este considerat utilizator orice persoană fizică sau juridică care întreprinde acţiuni
condiţionate de autorizarea de către autori sau titularii de drepturi, de remunerarea
acestora sau de plata unor compensaţii către aceştia şi care nu acţionează în calitate de
consumator”.
Art. 58 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 58 alin. (2) prevedea:
„(2) Se pot încheia contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuţie
muzicală şi prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în condiţiile
prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. c)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 58 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Se pot încheia contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuţie
muzicală şi prin intermediul organismelor de gestiune colectivă, în condiţiile prevăzute la
art. 130 lit. d)”.
Art. 106^5 alin. (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introdus prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 106^5, după alin. (4), se introduce un nou
alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
„(5) În sensul prezentei legi, o fonogramă se consideră publicată în scop comercial
atunci când este pusă la dispoziţia publicului prin vânzare sau prin mijloace cu fir sau fără
fir, în aşa fel încât oricine să poată avea acces la ea în locul şi la momentul ales în mod
individual”.
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Art. art. 107 alin. (5) şi alin. (9) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor
şi drepturile conexe (modificate prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 107 alin. (5) şi alin. (9) prevedeau:
„(5) În vederea iniţierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131
alin. (2)-(4), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale
fabricanţilor şi importatorilor de suporturi şi aparate vor depune la Oficiul Român
pentru Drepturile de Autor o cerere conţinând lista suporturilor şi aparatelor,
cerere ce va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a
directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi
cuantumurile remuneraţiilor ce urmează să fie negociate. Lista se elaborează în
mod distinct pentru aparatele şi suporturile din domeniul sonor şi audiovizual şi
pentru aparatele şi suporturile din domeniul grafic şi se negociază în doua comisii.
(…)
(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor şi suporturilor pentru care se
datorează remuneraţia compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a cererii de negociere, şi se desfăşoară potrivit procedurilor
prevăzute la art. 131^2”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 107 alin. (5) şi alin. (9) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(5) În vederea iniţierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131
alin. (2)-(5), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricanţilor şi
importatorilor de suporturi şi aparate vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor o cerere conţinând lista suporturilor şi aparatelor, cerere ce va fi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor, precum şi cuantumurile remuneraţiilor ce urmează să
fie negociate. Lista se elaborează în mod distinct pentru aparatele şi suporturile din
domeniul sonor şi audiovizual şi pentru aparatele şi suporturile din domeniul grafic şi se
negociază în două comisii.
(…)
(9) Negocierile pentru stabilirea listei aparatelor şi suporturilor pentru care se
datorează remuneraţia compensatorie se convoacă de Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor, în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a
cererii de negociere”.
Art. art. 123 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 123 alin. (1) prevedea:
„(1) Titularii dreptului de autor şi ai drepturilor conexe îşi pot exercita
drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau, pe baza de
mandat, prin organismele de gestiune colectivă, în condiţiile prezentei legi”.

Actualitate legislativă

275

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, 123 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(1) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe îşi exercită
drepturile recunoscute prin prezenta lege în mod individual sau colectiv, cu respectarea
prevederilor prezentei legi”.
Art. 123 alin. (4)-(8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (introduse prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 123, după alin. (3), se introduc cinci noi
alineate, alin. (4)-(8),cu următorul cuprins:
„(4) Autorul sau titularul dreptului de autor sau drepturilor conexe are următoarele
drepturi ce se cuprind obligatoriu în statutul organismelor de gestiune colectivă:
a) de a alege pentru ce drepturi, categorii de drepturi sau tipuri de opere, de alte obiecte
protejate sau teritorii autorizează, pe bază de mandat scris, un organism de gestiune
colectivă pentru gestionarea acestora, indiferent de naţionalitate, de reşedinţă sau de locul
de stabilire a organismului de gestiune colectivă sau a titularului de drepturi;
b) de a acorda licenţe pentru utilizările necomerciale ale oricăror drepturi, categorii de
drepturi sau tipuri de opere şi de alte obiecte protejate;
c) de a revoca mandatul de gestiune sau de a retrage organismului de gestiune colectivă, la alegere, orice drepturi, categorii de drepturi, tipuri de opere sau alte obiecte
protejate, cu un preaviz rezonabil care nu trebuie să depăşească 6 luni;
d) de a încasa remuneraţiile ce i se cuvin pentru actele de exploatare care s-au produs
înainte de intrarea în vigoare a revocării sau restrângerii mandatului de gestiune.
(5) Organismele de gestiune colectivă nu pot restrânge exercitarea drepturilor
prevăzute la alin. (4) prin impunerea condiţiei ca gestiunea drepturilor, categoriilor de
drepturi sau tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care fac obiectul revocării sau al
retragerii, să fie încredinţate unui alt organism de gestiune colectivă.
(6) În cazul în care autorizează un organism de gestiune colectivă, autorii sau titularii
de drepturi îşi dau acordul, în formă scrisă, pentru fiecare drept, categorie de drepturi sau
tip de opere şi alte obiecte protejate.
(7) Autorii sau titularii de drepturi care nu sunt membri ai unui organism de gestiune
colectivă, dar care au o legătură juridică directă cu acesta, prin lege, cesiune, licenţă sau
printr-un alt tip de contract decât cel de mandat, au următoarele drepturi:
a) de a comunica, inclusiv prin mijloace electronice, cu organismul de gestiune
colectivă, în scopul exercitării drepturilor din a căror exploatare este îndreptăţit să
primească remuneraţii;
b) de a fi informaţi cu privire la operele, tipurile de opere sau alte obiecte protejate,
drepturile pe care acesta le gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare şi
teritoriile acoperite;
c) de a primi răspuns în scris, motivat şi în cel mai scurt timp posibil, la plângerile
formulate, referitoare la autorizaţia de gestionare a drepturilor şi revocarea sau retragerea
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acestora, colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor, reţinerile aplicate inclusiv în cazul
drepturilor online asupra operelor muzicale, conform procedurilor instituite la nivelul
organismului de gestiune colectivă.
(8) Organismul de gestiune colectivă informează autorii sau titularii de drepturi în
privinţa drepturilor prevăzute la alin. (4) şi (7), precum şi în privinţa condiţiilor aferente
dreptului prevăzut la alin. (4) lit. b), înainte de a obţine acordul acestora pentru gestionarea
oricărui drept, a oricărei categorii de drepturi sau a oricărui tip de opere şi de alte obiecte
protejate”.
Art. 123^1 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 123^1 alin. (1) lit. f) prevedea:
„f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 123^1 alin. (1) lit. f) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„f) dreptul la remuneraţie echitabilă recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor
de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop
comercial sau a reproducerilor acestora;”.
Art. 123^1 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (introdus prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 123^1 alin. (1), după lit. h) se introduce o
nouă literă, lit. i), cu următorul cuprins:
„i) dreptul de licenţiere multiteritorială online a utilizărilor operelor muzicale”.
Art. 123^2 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (abrogat prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 123^2 alin. (1) lit. f) se abrogă.
Art. 123^2 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare 123^2 alin. (2) prevedea:
„(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de
gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat
mandat şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt
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îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociază direct cu
utilizatorii contractele de licenţa. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la
cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere
gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2),
precum şi lista titularilor de drepturi de autor şi de drepturi conexe, români şi
străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se afla sub
supravegherea şi controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate
de garant al aplicării legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 123^2 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune
colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat şi elaborează
metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la
art. 130 lit. a), sau negociază direct cu utilizatorii contractele de licenţă. Organismele de
gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, accesul prin mijloace electronice la
repertoriul de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art.
126 alin. (2), precum şi la lista titularilor de drepturi de autor şi de drepturi conexe, români
şi străini, pe care îi reprezintă. Această activitate de gestiune colectivă se află sub
supravegherea şi controlul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în calitate de
garant al aplicării legii”.
Art. 123^5 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(introdus prinLegea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 123^4 se introduce un nou articol,
art. 123^5, cu următorul cuprins:
„(1) Autorii sau titularii de drepturi pot încredinţa, prin contract, gestiunea drepturilor lor unor entităţi de gestiune independente.
(2) Entităţile de gestiune independente sunt persoane juridice cu scop lucrativ, ce
funcţionează potrivit reglementărilor legale privind societăţile şi al căror obiect de activitate
unic sau principal ori unul dintre obiectele de activitate principale îl reprezintă gestionarea
drepturilor de autor sau drepturilor conexe.
(3) Entităţile de gestiune independente nu pot fi deţinute sau controlate, direct sau
indirect, total sau parţial, de autori sau titularii de drepturi şi nu li se transferă sau nu li se
transmit drepturi de autor şi drepturi conexe ori utilizarea acestora.
(4) Entităţile de gestiune independente au obligaţia ca în termen de 15 zile de la
înfiinţare să informeze Oficiul Român pentru Drepturile de Autor asupra acestui lucru, în
vederea luării în evidenţă.
(5) Producătorii de opere audiovizuale, producătorii de înregistrări sonore şi audiovizuale, organismele de radiodifuziune şi televiziune, editorii, managerii sau impresarii nu
pot funcţiona sau acţiona ca entităţi de gestiune independente.
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(6) Entităţile de gestiune independente pot încheia contracte de reprezentare cu autorii
sau titularii de drepturi de autor sau drepturi conexe, cu respectarea prevederilor prezentei
legi.
(7) Entităţile de gestiune independente sunt autorizate să reprezinte autorii sau
titularii de drepturi în relaţia cu organismele de gestiune colectivă, pe baza contractelor
prevăzute la alin. (6) şi în limitele impuse de prezenta lege.
(8) Entităţile de gestiune independente au următoarele obligaţii:
a) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le plătească autorilor sau titularilor
de drepturi, potrivit prevederilor contractuale;
b) să furnizeze informaţii autorilor sau titularilor cu privire la gestionarea drepturilor
acestora;
c) să furnizeze informaţii organismelor de gestiune colectivă şi altor entităţi de
gestiune colectivă, la solicitarea acestora, cu privire la repertoriul gestionat;
d) să acorde licenţe pentru utilizarea drepturilor online asupra operelor muzicale, în
limita repertoriului gestionat;
e) să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o dare de seamă anuală în
formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile
de Autor;
f) să întocmească un raport anual privind numărul, modalitatea şi termenul de
soluţionare a plângerilor, pe care îl publică pe pagina proprie de internet;
g) să asigure autorilor sau titularilor de drepturi şi autorităţilor cu atribuţii de control
şi supraveghere accesul la informaţiile privind orice aspect al activităţii de colectare a
sumelor datorate de utilizatori şi de plată a acestora către autori sau titularii de drepturi;
h) să acorde asistenţă de specialitate autorilor sau titularilor de drepturi şi să îi
reprezinte în cadrul procedurilor legale, în limita obiectului de activitate, la cererea
acestora.
(9) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor verifică îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (8)“.
Art. 124 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare art. 124 prevedea:
„Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a drepturilor
conexe, denumite în cuprinsul legii organisme de gestiune colectivă, sunt, în sensul
prezentei legi, persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de
activitate, în principal, colectarea şi repartizarea drepturilor a căror gestiune le este
încredinţată de către titulari”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 124 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Organismele de gestiune colectivă sunt, în sensul prezentei legi, persoane juridice
constituite prin liberă asociere, având drept obiect de activitate, unic sau principal,
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gestiunea drepturilor de autor sau drepturilor conexe dreptului de autor, categoriilor de
drepturi, tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate, care le este încredinţată de către
mai mulţi autori sau titulari de drepturi de autor, în beneficiul colectiv al acestora.
(2) Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea
repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectivă, în exercitarea
mandatului, în condiţiile prezentei legi; organismelor de gestiune colectivă nu li se
transferă sau nu li se transmit drepturi de autor şi drepturi conexe ori utilizarea acestora.
(3) În sensul alin. (1), gestiunea colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi,
tipurilor de opere sau de alte obiecte protejate include acordarea de licenţe, monitorizarea
utilizării drepturilor sau tipurilor de opere gestionate, asigurarea respectării acestor
drepturi, colectarea, repartizarea şi plata sumelor cuvenite autorilor sau titularilor de
drepturi de autor sau de drepturi conexe, provenite din remuneraţiile plătite pentru
exploatarea drepturilor gestionate sau din investirea veniturilor obţinute din drepturi “.
Art. 126^1-126^3 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introduse prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 126 se introduc trei noi articole,
art. 126^1-126^3, cu următorul cuprins:
„Art. 126^1
(1) Toţi membrii organismului de gestiune colectivă au dreptul de a participa şi
dreptul de a vota în cadrul adunării generale a membrilor.
(2) Convocarea adunării generale se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data
desfăşurării, prin publicarea informaţiilor privind data, locul şi ordinea de zi, atât pe pagina
de internet, cât şi prin orice alt mijloc de comunicare în masă, inclusiv electronic.
(3) În cazul în care la data stabilită pentru adunarea generală nu se întruneşte
cvorumul statutar, adunarea generală se va reconvoca în termen de cel mult 15 zile.
Hotărârile adunării generale reconvocate se vor lua cu majoritatea simplă a membrilor care
şi-au exprimat votul.
(4) Adunarea generală decide cel puţin în privinţa următoarelor aspecte:
a) politica generală de repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de
drepturi;
b) politica generală privind utilizarea sumelor care nu pot fi repartizate;
c) politica generală de investiţii, în ceea ce priveşte veniturile provenite din drepturi şi
orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;
d) politica generală privind reţinerile din veniturile provenite din drepturi şi din orice
venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;
e) politica de gestiune a riscurilor;
f) aprobarea oricărei achiziţii, vânzări sau ipotecări a unor bunuri imobile;
g) aprobarea fuziunilor şi a alianţelor, a înfiinţării de filiale, a achiziţiilor de alte
entităţi ori de părţi sociale sau drepturi în alte entităţi;
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h) aprobarea propunerilor de contractare de împrumuturi, de acordare de împrumuturi
sau de constituire de garanţii pentru împrumuturi;
i) aprobarea dării de seamă anuale;
j) aprobarea salariilor sau plăţilor cuvenite directorului general, membrilor consiliului
director şi membrilor comisiilor interne.
(5) Adunarea generală poate delega organului care exercită funcţia de supraveghere,
prin hotărâre, competenţele prevăzute la alin. (4) lit. e)-h).
Art. 126^2
(1) Organismul de gestiune colectivă are obligaţia de a asigura posibilitatea participării
şi exprimării votului pentru toţi membrii săi în cadrul adunării generale.
(2) Fiecare membru al organismului de gestiune colectivă are dreptul de a desemna,
printr-o împuternicire, o altă persoană sau entitate, pentru a participa şi vota în numele
său, în cadrul adunării generale, cu condiţia ca această desemnare să nu conducă la un
conflict de interese.
(3) Condiţiile de participare şi instrucţiunile de exercitare a votului sunt prevăzute
expres în împuternicire, aceasta fiind valabilă pentru o singură adunare generală.
(4) În cadrul adunării generale, reprezentantul se bucură de aceleaşi drepturi pe care
le-ar avea membrul care l-a desemnat.
Art. 126^3
(1) Darea de seamă anuală se întocmeşte în maximum 8 luni de la sfârşitul exerciţiului
financiar din anul precedent.
(2) Darea de seamă anuală se publică pe pagina proprie de internet a organismului de
gestiune colectivă, unde rămâne la dispoziţia publicului minimum 5 ani, şi conţine cel
puţin următoarele informaţii:
a) bilanţul contabil, contul de venituri şi cheltuieli şi o situaţie a fluxurilor de
trezorerie;
b) un raport al activităţilor din exerciţiul financiar;
c) informaţii privind refuzurile de acordare a licenţelor, conform dispoziţiilor art. 130
lit. b);
d) lista organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor interne şi lista
reprezentanţilor locali;
e) informaţii privind valoarea totală a sumelor plătite directorului general, membrilor
consiliului director, precum şi ale membrilor comisiilor interne, precum şi alte beneficii
acordate acestora;
f) informaţiile privind remuneraţiile colectate, defalcate pe categorii de drepturi
gestionate şi pe tipuri de utilizări;
g) informaţii financiare privind comisionul reţinut autorilor sau titularilor de drepturi
pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor,
care să conţină cel puţin date cu privire la costurile reale, defalcate pe categorii de drepturi
gestionate, şi acolo unde costurile sunt indirecte şi nu pot fi atribuite uneia sau mai multor
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categorii de drepturi, justificări cu privire la acestea, inclusiv veniturile provenite din
investirea, plasamentele şi depozitele bancare ale comisionului;
h) informaţii financiare privind suma totală repartizată şi suma totală plătită autorilor
sau titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de
utilizare, inclusiv datele la care au fost efectuate plăţile, cu defalcarea acestora pe perioade
de colectare/repartiţie;
i) informaţii financiare privind suma totală colectată şi nerepartizată, precum şi cu
privire la suma totală repartizată şi neplătită titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de
drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizare, cu indicarea perioadelor în care au fost colectate
aceste sume, a motivelor întârzierilor şi a modului de evidenţiere a sumelor;
j) informaţii financiare privind sumele ce nu pot fi repartizate, precum şi modul
utilizării acestora;
k) informaţii financiare privind sumele primite de la alte organisme de gestiune
colectivă cu care se află în raporturi juridice prevăzute de prezenta lege, precum şi
comisioanele de gestiune şi alte reţineri din aceste sume, defalcate pe categorii de drepturi,
pe tipuri de utilizări şi pe organisme de gestiune colectivă;
l) informaţii financiare privind sumele colectate, repartizate şi plătite altor organisme
de gestiune colectivă cu care se află în raporturi juridice prevăzute de prezenta lege, precum
şi comisioanele de gestiune şi alte reţineri din aceste sume, defalcate pe categorii de
drepturi, pe tipuri de utilizări şi pe organisme de gestiune colectivă, cu indicarea perioadei
de colectare/repartiţie;
m) informaţii financiare privind sumele colectate, repartizate şi plătite în mod direct
autorilor sau titularilor de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi, pe tipuri de utilizări,
cu indicarea perioadei de colectare/repartiţie;
n) un raport special, dacă este cazul, cu privire la sumele reţinute în scopul prestării de
servicii sociale, culturale şi educaţionale, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe
tipuri de utilizări, precum şi modalitatea de utilizare a acestora.
(3) Sumele prevăzute la alin. (2) referitoare la comision şi alte reţineri se prezintă atât
ca valoare, cât şi ca procent, comparativ cu remuneraţiile colectate în exerciţiul financiar în
cauză, defalcate pe categorii de drepturi.
(4) Informaţiile contabile şi financiare prezentate în darea de seamă se verifică de
organul care îndeplineşte funcţia de supraveghere, cu cel puţin 30 de zile înaintea
desfăşurării adunării generale anuale, iar raportul întocmit, inclusiv rezervele exprimate în
acesta, se reproduc integral în darea de seamă”.
Art. 127 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prinLegea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 127 prevedea:
„(1) Statutul organismului de gestiune colectivă trebuie să cuprindă dispoziţii
cu privire la:
a) denumirea, domeniul şi obiectul de activitate şi drepturile pe care le
gestionează pe baza repertoriului constituit în acest scop;
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b) condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor pentru titularii
acestora, pe baza principiului egalităţii de tratament;
c) drepturile şi obligaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune
colectivă;
d) modalitatea de desemnare şi atribuţiile administratorului general responsabil de funcţionarea organismului de gestiune colectivă, precum şi ale
organelor de administrare şi de reprezentare;
e) patrimoniul iniţial şi resursele economice prevăzute;
f) regulile aplicabile repartizării drepturilor colectate, proporţional cu utilizarea reală a repertoriului titularilor de drepturi, privind repartizarea drepturilor
colectate pentru care nu se poate stabili repartizarea reală, precum şi regulile
privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;
g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi
negociate cu utilizatorii şi reguli privind reprezentarea în cadrul negocierilor;
h) modalităţile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către
membri;
i) modalităţile de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi
organismului de gestiune colectivă pentru acoperirea cheltuielilor necesare
funcţionarii;
j) orice alte dispoziţii obligatorii potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Din consiliul director al organismului de gestiune colectivă nu poate face
parte administratorul general sau orice altă persoană care are calitatea de angajat
retribuit al organismului. Nu au calitatea de angajaţi retribuiţi membrii organismului de gestiune colectivă care primesc indemnizaţie de participare la activităţile
din cadrul organelor de conducere alese.
(3) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării, de către
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, cu cel puţin doua luni înainte de
adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie aprobată. Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
eliberează acest aviz în termen de 10 zile de la solicitare, iar avizul se depune la
instanţa judecătorească în vederea înregistrării modificării. În cazul în care avizul
este negativ, acesta trebuie motivat.
(4) Orice modificare a statutului efectuată şi înregistrată la instanţa judecătorească fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de
drept”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Statutul organismului de gestiune colectivă cuprinde cel puţin dispoziţii cu
privire la:
a) condiţiile de aderare şi cazurile de refuz privind acordarea calităţii de membru;
b) condiţiile în care se realizează gestionarea drepturilor autorilor sau titularilor
drepturilor de autor, pe baza principiului egalităţii de tratament;
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c) modalitatea de revocare a mandatului de gestiune, de retragere a oricăror drepturi,
categorii de drepturi, tipuri de opere sau de alte obiecte protejate, precum şi data intrării în
vigoare a revocării sau a retragerii;
d) drepturile şi obligaţiile membrilor în raporturile cu organismul de gestiune
colectivă;
e) modalitatea de stabilire şi de achitare a taxei de aderare şi a cotizaţiilor, în cazul în
care acestea sunt prevăzute în sarcina membrilor;
f) modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi repartizate membrilor şi regulile
aplicabile repartizării remuneraţiilor colectate, proporţional cu utilizarea reală a
repertoriului autorului sau titularului de drepturi, precum şi cele aplicabile drepturilor
colectate pentru care nu se poate stabili utilizarea reală;
g) nivelul minim de la care se poate face plata în cazul în care sumele repartizate sunt
mai mici decât costurile gestiunii;
h) reguli privind regimul sumelor care nu au putut fi repartizate sau care nu au fost
revendicate;
i) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmează a fi negociate cu
utilizatorii, inclusiv reprezentarea în cadrul negocierilor;
j) modalităţile de stabilire a comisionului datorat de autori sau titularii de drepturi,
pentru acoperirea cheltuielilor necesare funcţionării;
k) modalităţile de verificare a gestiunii economice şi financiare de către membri;
l) regulile generale privind utilizarea veniturilor provenite din drepturi şi a veniturilor
derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi;
m) prevederi referitoare la exercitarea funcţiei de supraveghere;
n) prevederi referitoare la numirea şi eliberarea din funcţie a organelor de conducere.
(2) Orice propunere de modificare a statutului se supune avizării Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor, cu două luni înainte de adunarea generală a organismului de
gestiune colectivă în cadrul căreia modificarea urmează să fie supusă aprobării.
(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor eliberează avizul prevăzut la alin. (2) în
termen de 10 zile lucrătoare de la solicitare. În cazul în care avizul este negativ, acesta
trebuie motivat.
(4) În termen de 10 zile de la data desfăşurării adunării generale în cadrul căreia
modificarea a fost aprobată, organismul de gestiune colectivă are obligaţia de a depune
modificarea statutului, avizul şi hotărârea adunării generale la instanţa judecătorească, în
vederea înregistrării modificării.
(5) Hotărârile judecătoreşti definitive privind înregistrarea modificărilor la statut se
depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în termen de 5 zile de la data
comunicării.
(6) Orice modificare a statutului efectuată şi înregistrată la instanţa judecătorească
fără avizul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor este nulă de drept”.
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Art. 129 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prinLegea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 129 prevedea:
„(1) Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor sau
conexe, este acordat direct, prin contract scris de către titularii de drepturi.
(2) Fiecare titular de drepturi care a acordat un mandat organismului de
gestiune colectivă are dreptul la un vot în cadrul adunării generale. Artiştii
interpreţi sau executanţi care au participat la o execuţie sau o interpretare colectivă
a unei opere au dreptul la un singur vot în cadrul adunării generale, prin
reprezentantul desemnat conform procedurii prevăzute la art. 99 alin. (2).
(3) Mandatul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, de autor sau
conexe, poate fi acordat şi indirect de către titulari, prin contracte scrise, încheiate
între organisme de gestiune colectivă din România şi organisme străine care
gestionează drepturi similare, pe baza repertoriilor membrilor acestora. Mandatul
indirect nu conferă drept de vot titularilor de drepturi.
(4) Orice titular de drepturi de autor sau de drepturi conexe poate încredinţa
prin mandat administrarea drepturilor sale privind repertoriul propriu unui
organism de gestiune colectivă. Organismul respectiv este obligat să accepte
administrarea acestor drepturi pe baza gestiunii colective în limita obiectului său
de activitate.
(5) Organismele de gestiune colectivă nu pot avea ca obiect de activitate
utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune
colectivă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 129 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Mandatul de gestiune colectivă este acordat direct, prin contract scris, de către
autor sau titularul de drepturi de autor sau drepturi conexe.
(2) Exercitarea gestiunii colective încredinţate prin contractul de mandat nu poate
restrânge în niciun fel drepturile patrimoniale ale autorului sau titularului de drepturi.
(3) Poate fi membru al unui organism de gestiune colectivă autorul, titularul de
drepturi de autor, o entitate de gestiune independentă sau alte organisme de gestiune
colectivă şi asociaţii de autori sau titulari de drepturi, care îndeplinesc condiţiile de aderare
prevăzute în statut.
(4) Organismul respectiv este obligat să accepte gestionarea acestor drepturi pe baza
gestiunii colective în limita obiectului său de activitate.
(5) Organismul de gestiune colectivă poate refuza acordarea calităţii de membru în
cazul în care titularul:
a) nu face dovada drepturilor pretinse;
b) nu depune repertoriul de opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme,
videograme şi alte obiecte protejate;
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c) nu indică ce drepturi patrimoniale, tipuri de opere sau alte obiecte protejate alege să
îi fie gestionate de organismul de gestiune colectivă;
d) este membru al altui organism de gestiune colectivă pentru aceleaşi drepturi asupra
aceloraşi opere, interpretări şi execuţii artistice, fonograme, videograme şi alte obiecte
protejate pentru care solicită gestionarea;
e) a pierdut anterior calitatea de membru al organismului de gestiune colectivă prin
excludere;
f) a fost condamnat, printr-o decizie rămasă definitivă, la pedeapsa cu amendă penală
sau cu închisoarea, pentru infracţiuni prevăzute de legislaţia din domeniul proprietăţii
intelectuale.
(6) În cazul în care situaţia prevăzută la alin. (5) lit. f) intervine ulterior aderării,
organismul de gestiune colectivă poate hotărî asupra menţinerii sau încetării calităţii de
membru.
(7) Statutul organismelor de gestiune colectivă poate cuprinde şi alte motive de refuz al
acordării calităţii de membru, cu condiţia ca acestea să fie obiective, transparente şi
nediscriminatorii. Refuzul acordării calităţii de membru se motivează în scris.
(8) Calitatea de membru al unui organism de gestiune colectivă nu se moşteneşte”.
Art. 129^1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 129^1 prevedea:
„În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la niciun
organism, competenta revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr
de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentaţi a sumelor
cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen,
sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării
generale, cu excepţia cheltuielilor de administrare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 129^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un autor sau un titular de drepturi de
autor nu este asociat la niciun organism de gestiune colectivă, competenţa revine
organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri, desemnat ca atare de către
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prin decizia directorului general.
(2) În cazul în care sumele datorate autorilor sau titularilor de drepturi nu pot fi
repartizate, deoarece nu au putut fi identificaţi sau localizaţi, iar excepţia de la acest termen
nu se aplică, aceste sume se înscriu separat în conturile organismului de gestiune colectivă.
(3) Revendicarea sumelor prevăzute la alin. (2) de către autori sau titularii de drepturi
se poate face în termen de 3 ani de la data notificării.
(4) Notificarea sumelor nerepartizate sau nerevendicate se face în scris şi electronic,
inclusiv pe pagina proprie de internet a organismului de gestiune colectivă, în termen de 3
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luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate, şi va conţine
următoarele informaţii, dacă sunt cunoscute:
a) titlul operei sau al obiectului protejat;
b) elementele de identificare a artiştilor interpreţi şi executanţi, a fonogramelor sau a
videogramelor;
c) numele editorului sau al producătorului respectiv;
d) orice alte informaţii care ar putea facilita identificarea titularului de drepturi.
(5) Pentru identificarea şi localizarea autorilor sau titularilor de drepturi, în termen de
3 luni de la data efectuării repartiţiei, organismul de gestiune colectivă pune informaţii
privind operele şi alte obiecte protejate la dispoziţia:
a) membrilor pe care îi reprezintă sau a entităţilor care reprezintă titulari de drepturi;
b) organismelor de gestiune colectivă din domeniul respectiv, precum şi celor cu care a
încheiat acorduri de reprezentare, după caz;
c) publicului, pe pagina proprie de internet.
(6) Pentru identificarea şi localizarea autorilor sau titularilor de drepturi, organismul
de gestiune colectivă are obligaţia să verifice toate evidenţele la care are acces”.
Art. 129^2-129^3 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introduse prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 129^1 se introduc două noi articole,
art. 129^2-129^3, cu următorul cuprins:
„Art. 129^2
(1) Drepturile, obligaţiile, responsabilităţile şi incompatibilităţile directorului general,
ale membrilor consiliului director şi ale membrilor celorlalte comisii care funcţionează în
cadrul organismului de gestiune colectivă se stabilesc prin statut. Directorul general este
membru al consiliului director şi prezidează şedinţele acestuia.
(2) Membrii organismului de gestiune colectivă nu au dreptul la remuneraţii pentru
funcţiile deţinute, altele decât cele prevăzute la alin. (1).
(3) Directorul general şi membrii consiliului director au obligaţia să completeze şi să
prezinte adunării generale o declaraţie individuală anuală, cu respectarea prevederilor
legale privind protecţia datelor cu caracter personal, care să conţină următoarele informaţii:
a) orice interese avute în organismul de gestiune colectivă;
b) orice sumă primită de la organismul de gestiune colectivă pe durata exerciţiului
financiar anterior, inclusiv sub formă de salarii, plăţi compensatorii sau alte beneficii de
natură pecuniară şi nepecuniară;
c) orice sumă primită din partea organismului de gestiune colectivă pe durata
exerciţiului financiar anterior, în calitate de autor sau titular de drepturi;
d) orice conflict existent sau potenţial între interesele personale şi cele ale organismului
de gestiune colectivă sau dintre obligaţiile faţă de organismul de gestiune colectivă şi
îndatoririle faţă de altă persoană fizică sau juridică.
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(4) Directorul general nu poate deţine alte funcţii, remunerate sau neremunerate, după
cum urmează:
a) în cadrul altui organism de gestiune colectivă;
b) în cadrul unei entităţi de gestiune independentă;
c) în calitate de membru al unui grup de interes economic cu activitate în domeniul de
gestiune al organismului de gestiune.
(5) Declaraţia prevăzută la alin. (3) se depune la adunarea generală şi se înscrie
într-un registru special.
(6) Formatul declaraţiei prevăzute la alin. (3) se stabileşte prin decizie a directorului
general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
Art. 129^3
(1) În scopul supravegherii şi monitorizării permanente a activităţii desfăşurate de
organismul de gestiune colectivă, de directorul general şi de consiliul director, la nivelul
fiecărui organism de gestiune colectivă funcţionează un organ cu funcţie de supraveghere,
format dintr-un număr impar de membri.
(2) În cadrul organului de supraveghere, reprezentarea diverselor categorii de membri
ai organismului de gestiune colectivă trebuie să fie echitabilă şi echilibrată.
(3) Fiecare membru al organului de supraveghere are obligaţia completării declaraţiei
prevăzute la art. 1292 alin. (3), în termen de 10 zile de la numire.
(4) Organul de supraveghere se întruneşte periodic şi are cel puţin următoarele
atribuţii:
a) exercitarea atribuţiilor ce i-au fost delegate de adunarea generală, conform art. 1261
alin. (5);
b) monitorizarea activităţii şi a îndeplinirii obligaţiilor de către directorul general şi
consiliul director, inclusiv punerea în aplicare a hotărârilor adunării generale, în special a
politicilor prevăzute la art. 1261 alin. (4) lit. d);
c) orice alte atribuţii prevăzute prin statut.
(5) Organul de supraveghere întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, îl
prezintă adunării generale şi îl comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor”.
Art. 130 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prinLegea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 130 prevedea:
„(1) Organismele de gestiune colectivă au următoarele obligaţii:
a) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată
înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin
licenţa neexclusivă, în forma scrisă;
b) să elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând
drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea
plăţii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face
imposibilă autorizarea individuală de către titularii de drepturi;
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c) să încheie, în numele titularilor de drepturi care le-au acordat mandat sau pe
baza convenţiilor încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte
generale cu organizatorii de spectacole, cu utilizatorii care desfăşoară activităţi de
comunicare publică, cu organismele de radiodifuziune ori de televiziune sau cu
distribuitorii de servicii de programe prin cablu, având ca obiect autorizarea de
utilizare a repertoriului protejat;
d) să protejeze interesele membrilor lor, în ceea ce priveşte gestionarea
drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului propriu, în afară
teritoriului României, prin încheierea de contracte de reprezentare cu organismele
similare din străinătate;
e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să le repartizeze între titularii
de drepturi, potrivit prevederilor din statut;
f) să asigure accesul propriilor membri la informaţiile privind orice aspect al
activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a acestora;
g) să acorde asistenţă de specialitate titularilor de drepturi şi să îi reprezinte în
cadrul procedurilor legale, în limita obiectului lor de activitate;
h) să ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului
remuneraţiilor pe care le colectează, precum şi informaţii privind operele utilizate,
cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora; utilizatorii sau
intermediarii acestora au obligaţia să furnizeze, în format scris şi electronic, în
termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate, sub
semnătura reprezentantului legal şi stampilate;
i) să asigure transparenta activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu
autorităţile publice care au drept de control şi, prin acestea, cu utilizatorii;
j) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la
titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, în limitele obiectului lor de
activitate.
(2) Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate, prevăzute la alin. (1) lit. d), se încheie în forma scrisă, cu menţionarea
modului de realizare a schimbului de informaţii privind repertoriul părţilor, a
drepturilor gestionate, a duratei şi a modalităţilor de plată”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 130 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Organismele de gestiune colectivă au următoarele drepturi şi obligaţii:
a) să acţioneze în interesul membrilor pe care îi reprezintă şi să nu impună acestora
obligaţii care nu sunt necesare în mod obiectiv pentru protecţia drepturilor şi a intereselor
lor sau pentru gestionarea eficientă a drepturilor acestora;
b) să acorde autorizaţii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuată înainte
de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii. Organismele de gestiune
colectivă răspund în termen de maximum 10 zile la cererea acestora, indicând orice alte
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informaţii necesare acordării licenţei. În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu
intenţionează să acorde licenţa neexclusivă pentru un anumit serviciu, va motiva refuzul
în scris;
c) să elaboreze metodologii pentru domeniile de activitate, cuprinzând drepturile
patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi,
în cazul în care modul de exploatare face imposibilă autorizarea individuală de către autorii
sau titularii de drepturi;
d) să încheie, în numele membrilor care le-au acordat mandat sau pe baza convenţiilor
încheiate cu organisme similare din străinătate, contracte generale cu organizatorii de
spectacole, cu utilizatorii care desfăşoară activităţi de comunicare publică, cu organismele
de radiodifuziune ori de televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu,
având ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;
e) să colecteze sumele datorate de utilizatori şi să depună toate diligenţele necesare
pentru repartizarea şi plata acestora, în cel mai scurt timp, către membrii săi sau către alte
organisme de gestiune colectivă, inclusiv în temeiul acordurilor de reprezentare, potrivit
prevederilor din statut;
f) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora să furnizeze, în format scris şi
electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate pentru
determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţii privind operele utilizate,
ştampilate şi semnate de reprezentantul legal;
g) să asigure tratament egal membrilor, inclusiv autorilor sau titularilor de drepturi
ale căror drepturi le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, în privinţa comisionului de gestiune şi a regulilor privind colectarea, repartizarea şi plata remuneraţiilor;
h) să actualizeze în permanenţă bazele de date conţinând lista de membri şi repertoriile
acestora;
i) să asigure accesul propriilor membri, fără discriminare, la informaţiile privind orice
aspect al activităţii de colectare a sumelor datorate de utilizatori şi de repartizare a acestora;
j) să îndeplinească orice altă activitate, conform mandatului special primit de la
membrii săi, în limita obiectului de activitate;
k) să asigure autorităţilor cu atribuţii de control şi supraveghere accesul la informaţiile
privind activitatea de colectare şi repartizare a remuneraţiilor;
l) să asigure transparenţa activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu membrii
săi, autorităţile publice şi utilizatorii;
m) să asigure corespondenţa cu membrii, utilizatorii şi cu organismele de gestiune
colectivă cu care are încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace, inclusiv
electronice;
n) să protejeze interesele membrilor, în ceea ce priveşte gestionarea drepturilor
cuvenite, ca urmare a utilizării repertoriului acestora, în afara teritoriului României, prin
încheierea de acorduri de reprezentare, în formă scrisă, cu organismele similare din
străinătate;
o) să acorde asistenţă de specialitate membrilor săi şi să îi reprezinte în cadrul
procedurilor legale, în limita obiectului de activitate;
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p) să prezinte în sistemul informatic pe care îl deţin date şi informaţii actuale, corecte
şi complete în vederea organizării evidenţei şi a simplificării plăţii remuneraţiilor provenind
din dreptul de autor şi drepturile conexe de către utilizatori, precum şi a repartiţiei
remuneraţiilor colectate. Informaţiile existente în sistemul informatic al organismelor de
gestiune colectivă sunt stabilite prin decizie a directorului general al Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor;
q) să răspundă în scris, în cel mai scurt timp posibil, plângerilor, în special în ceea ce
priveşte gestionarea drepturilor, revocarea mandatului sau retragerea drepturilor, condiţiile
de aderare, colectarea sumelor datorate autorilor sau titularilor de drepturi, reţinerile şi
repartizarea acestora;
r) să păstreze separat în conturile sale veniturile provenite din drepturi sau derivate
din investirea acestor drepturi, precum şi orice active proprii pe care le-ar putea deţine
acesta şi orice venituri care provin din aceste active, din comisioanele de gestiune sau din
alte activităţi;
s) să încheie contracte sau acorduri de reprezentare, prin care mandatează un alt
organism de gestiune colectivă să gestioneze drepturile pe care le reprezintă”.
Art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prinLegea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 131 prevedea:
„(1) În vederea iniţierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune
colectivă trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere,
însoţită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130
alin. (1) lit. a).
(2) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a
directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în
termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de
negociere. Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala
organismelor de gestiune colectivă. Comisia de negociere este constituită din:
a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care
funcţionează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte;
b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de
utilizatori naţionali, numit dintre acestea, cu condiţia ca acestea să fie declarate la
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, câte un
reprezentant al primilor 3 utilizatori majori şi câte un reprezentant a două structuri
asociative reprezentative ale utilizatorilor locali sau, în lipsa acestora, a doi
reprezentanţi ai utilizatorilor locali, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de
piaţă a acestora în domeniu, precum şi al societăţilor publice de radiodifuziune şi
de televiziune, după caz, pe de altă parte.
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(3) În vederea desemnării în cadrul comisiei prevăzute la alin. (2), organismele
de gestiune colectivă vor depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
odată cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor şi pe cea a
utilizatorilor majori, care urmează a fi convocaţi pentru negocieri, precum şi
elementele de identificare a acestora.
(4) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părţilor prin
scrisoare recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusa de
organismele de gestiune colectivă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 131 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În vederea iniţierii procedurilor de negociere a metodologiilor, organismele de
gestiune colectivă, utilizatorii sau structurile asociative ale utilizatorilor prevăzuţi la alin.
(3) lit. b) şi c) trebuie să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor o cerere,
însoţită de lista părţilor propuse pentru negociere şi elementele de identificare ale acestora,
metodologiile propuse a fi negociate, precum şi dovada notificării acestora în vederea
negocierii. Nedepunerea listei sau depunerea unei liste incomplete, precum şi lipsa dovezii
notificării atrag respingerea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere.
(2) Metodologiile se negociază în cadrul unei comisii constituite prin decizie a
directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 15
zile de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului
general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, pe cheltuiala entităţii solicitante.
(3) Comisia de negociere a metodologiilor este constituită din:
a) câte un reprezentant al fiecărui organism de gestiune colectivă, care funcţionează
pentru câte un domeniu de creaţie şi pentru o categorie de drepturi;
b) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor, la
nivel naţional, şi câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliţi pe baza cifrei
de afaceri, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor, pe propria răspundere. Instituţiile publice, inclusiv societăţile publice de
radiodifuziune şi de televiziune, care fac parte din comisia de negociere, sunt exceptate de la
declararea cifrei de afaceri;
c) câte un reprezentant al structurilor asociative reprezentative ale utilizatorilor la
nivel local sau, în lipsa acestora, a reprezentanţilor a 2 utilizatori locali notificaţi de
organismele de gestiune colectivă şi care depun la Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor acordul de participare în respectiva comisie.
(4) În funcţie de propunerea primită în vederea emiterii deciziei de constituire a
comisiei de negociere, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate convoca şi desemna
în comisia de negociere orice entitate care are un interes legitim.
(5) Decizia de desemnare a comisiei de negociere se comunică părţilor prin scrisoare
recomandată, împreună cu propunerea de metodologii depusă de entitatea solicitantă”.
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Art. 131^1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 131^1 prevedea:
„(1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu
reprezentanţii prevăzuţi la art. 131 alin. (2) lit. b), ţinându-se seama de următoarele
criterii principale:
a) categoria titularilor de drepturi, membri sau nemembri, şi domeniul pentru
care se poarta negocierea;
b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative
sau ceilalţi utilizatori desemnaţi să negocieze;
c) repertoriul, confirmat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor,
gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii, precum şi
pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de
reprezentare;
d) proporţia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune
colectivă;
e) proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată
prin contracte directe cu titularii de drepturi;
f) veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul ce
face obiectul negocierii;
g) în cazul în care nu există venituri se va folosi practica europeană în
domeniu;
h) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi
organismele de gestiune colectivă.
i) în cazul radiodifuzorilor, remuneraţiile se stabilesc prin negocieri, în condiţii
de predictibilitate şi proporţionalitate, cu potenţialii receptori ai emisiunilor, astfel
încât utilizatorii să poată avea reprezentarea obligaţiilor de plată la începutul
fiecărui an fiscal.
(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeaşi categorie de
utilizatori remuneraţii forfetare sau procentuale, raportate la veniturile obţinute de
utilizatori din activitatea în cadrul căreia se utilizează repertoriul, cum ar fi:
radiodifuzare, retransmitere prin cablu sau comunicare publică, ţinând cont de
practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele
de gestiune colectivă. Pentru activitatea de radiodifuzare, remuneraţiile procentuale se vor stabili diferenţiat, direct proporţional cu ponderea utilizării repertoriului gestionat colectiv în aceasta activitate, iar în lipsa veniturilor, în funcţie de
cheltuielile ocazionate de utilizare.
(3) Remuneraţiile forfetare sau procentuale, prevăzute la alin. (2), pot fi
solicitate numai dacă şi în măsura în care sunt utilizate opere pentru care
drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla în termenele de protecţie
prevăzute de lege.
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(4) În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor
art. 123^1, metodologiile se negociază fără a se ţine seama de criteriile prevăzute la
alin. (1) lit. c) şi e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 131^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Metodologia se negociază de către organismele de gestiune colectivă cu
reprezentanţii prevăzuţi la art. 131 alin. (3) lit. b) şi c), ţinându-se seama de următoarele
criterii principale:
a) categoria titularilor de drepturi, tipurile de opere şi alte obiecte protejate şi domeniul
pentru care se poartă negocierea;
b) categoria de utilizatori pe care îi reprezintă la negocieri structurile asociative sau
ceilalţi utilizatori desemnaţi să negocieze;
c) repertoriul gestionat de organismul de gestiune colectivă, pentru membrii proprii,
precum şi pentru membrii altor organisme străine similare, în baza contractelor de
reciprocitate;
d) proporţia utilizării repertoriului gestionat de un organism de gestiune colectivă;
e) proporţia utilizărilor pentru care utilizatorul a îndeplinit obligaţiile de plată prin
contracte directe cu titularii de drepturi;
f) veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul pentru a
cărui utilizare se negociază metodologiile;
g) practica europeană privind rezultatele negocierilor dintre utilizatori şi organismele
de gestiune colectivă.
(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita în negocieri, de la aceeaşi categorie de
utilizatori, fie remuneraţii forfetare, fie remuneraţii procentuale stabilite ca parte procentuală din veniturile obţinute de fiecare utilizator prin activitatea în cadrul căreia se
utilizează repertoriul sau, în lipsa veniturilor, din cheltuielile ocazionate de utilizare.
Pentru activitatea de radiodifuzare, organismele de gestiune colectivă pot solicita numai
remuneraţii procentuale, diferenţiate prin directă proporţionalitate cu ponderea utilizării de
către fiecare utilizator – organism de televiziune sau de radiodifuziune, a repertoriului
gestionat colectiv în această activitate.
(3) Remuneraţiile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie rezonabile în raport cu valoarea
economică şi ponderea utilizării drepturilor în cauză, ţinând seama de caracteristicile şi de
sfera de utilizare a operelor şi a altor obiecte protejate, precum şi de valoarea economică a
serviciului prestat de organismul de gestiune colectivă. Organismele de gestiune colectivă
şi utilizatorii motivează modul de stabilire a acestor remuneraţii.
(4) Remuneraţiile forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai
dacă şi în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile
conexe protejate se află în termenele de protecţie prevăzute de lege.
(5) În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 1231,
metodologiile se negociază fără a se ţine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e),
repertoriile fiind considerate repertorii extinse”.

294

Actualitate legislativă

Art. 131^2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 131^2 prevedea:
„(1) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit
între cele doua părţi, pe o durata de maximum 30 de zile calendaristice de la data
constituirii comisiei.
(2) Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează
într-un protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.
Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala
organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.
Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul
pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricanţilor de suporturi şi
aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată,
conform art. 107.
(3) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat, pentru iniţierea
procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situaţii:
a) entităţile care alcătuiesc o parte ce urmează să participe la negociere nu au
putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte
părţi;
b) cele doua părţi aflate în negociere nu au putut conveni o forma unica a
metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1);
c) organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui
protocol de repartizare a remuneraţiilor şi de stabilire a comisionului datorat
colectorului unic.
(4) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la
solicitarea arbitrajului, convoacă părţile în vederea desemnării, prin tragere la sorţi,
a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, şi a 3 arbitri de rezerva.
Aceştia din urma îi vor înlocui, în ordinea tragerii la sorţi, pe arbitrii titulari
indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorţi se face şi în cazul absenţei
părţilor convocate.
(5) Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data
desemnării arbitrilor, convoacă la sediul sau arbitrii desemnaţi şi părţile, în
vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileşte:
onorariul brut, prin negociere cu părţile, primul termen, dar nu mai târziu de 5
zile, precum şi locul arbitrajului şi informează părţile.
(6) Cele doua părţi aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectivă şi,
respectiv, utilizatorii sau alţi plătitori contribuie în mod egal la plata onorariului.
Sumele se depun la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, înainte
de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decăderea părţii care nu a
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achitat onorariul din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii pe
durata arbitrajului.
(7) Arbitrii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la primul termen al
arbitrajului să depună la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor hotărârea
cuprinzând forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicării către părţi. În mod excepţional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15
zile. Arbitrii îşi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale.
(8) Hotărârea arbitrală privind forma definitiva a metodologiilor se comunică
părţilor de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului, prin decizie a
directorului general, emisă în termen de cinci zile de la data depunerii.
Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul
pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda reduceri la plata remuneraţiilor
datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile publicate.
(9) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, a hotărârii arbitrale, părţile pot face apel împotriva acesteia la
instanţa Curţii de Apel Bucureşti, care se va pronunţa asupra cauzei în complet
civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronunţarea soluţiei cu
privire la menţinerea sau modificarea metodologiilor. Soluţia Curţii de Apel
Bucureşti este definitiva şi irevocabilă, se comunică Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe
cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului
general, emisă în termen de 5 zile de la data comunicării.
(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1)-(9) nu
sunt opozabile utilizatorilor care la data declanşării procedurii de negociere a
metodologiilor se afla în curs de negociere directa a unui contract de licenţa sau au
încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 131^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care părţile nu pot stabili metodologii prin negociere, acestea pot
recurge la mediere. (2) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului
stabilit între cele două părţi, pe o durată de maximum 60 de zile de la data constituirii
comisiei.
(3) Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un
protocol care se depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala entităţii care a iniţiat procedura de
negociere, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de
Autor, emisă în termen de 10 zile de la data depunerii.

296

Actualitate legislativă

(4) Pot face obiectul unei medieri litigiile care privesc un organism de gestiune
colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere
muzicale, cum ar fi:
a) litigii cu un furnizor de servicii muzicale online existent sau potenţial referitoare la
dispoziţiile art. 1361 alin. (4), art. 1362, art. 1363 alin. (1) lit. a)-c) şi e) şi alin. (3);
b) litigii cu unul sau mai mulţi titulari de drepturi referitoare la dispoziţiile art. 1361
alin. (4) şi art. 1362 -1366;
c) litigii cu un alt organism de gestiune colectivă referitoare la dispoziţiile art. 1362
-1365.
(5) În termen de 30 de zile de la finalizarea procedurii de mediere, părţile au obligaţia
notificării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor asupra rezultatului obţinut, cu
respectarea regulilor aplicabile notificării actelor juridice.
(6) În cazul în care părţile nu au convenit asupra metodologiei prin negociere sau
mediere, pot să se adreseze, în termen de 15 zile de la expirarea termenelor prevăzute la
alin. (2) sau (5), instanţei judecătoreşti.
(7) Hotărârea definitivă cu privire la metodologii se comunică părţilor, Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I,
pe cheltuiala Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului
general emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt
opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi nu se pot acorda
reduceri la plata remuneraţiilor datorate, altele decât cele prevăzute în metodologiile
publicate.
(8) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (2)-(6) nu sunt
opozabile utilizatorilor care la data declanşării procedurii de negociere a metodologiilor se
află în curs de negociere directă a unui contract de licenţă sau au încheiat deja aceste
negocieri cu organismele de gestiune colectivă.
(9) Metodologiile stabilite conform prevederilor alin. (3) sunt opozabile tuturor
utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricanţilor
de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia
privată, conform art. 107.
(10) Sunt interzise clauzele oricărui contract-licenţă neexclusivă şi ale oricărei
metodologii publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, care încalcă regulile de
concurenţă prevăzute de articolele 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene, astfel cum sunt interpretate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, în special
cele care:
a) stabilesc şi impun utilizatorilor remuneraţii inechitabile sau orice alte condiţii de
tranzacţionare a licenţelor neexclusive inechitabile;
b) aplică, în raporturile cu utilizatorii, remuneraţii inegale sau alte condiţii inegale la
prestaţii echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;
c) condiţionează încheierea contractelor-licenţă neexclusivă de acceptarea de către
utilizatori a unor prestaţii suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu
dispoziţiile legale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte”.
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Art. 131^3 alin. (1)-(2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (modificate prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 131^3 alin. (1)-(2) prevedeau:
„(1) Organismele de gestiune colectivă sau, după caz, structurile asociative ale
utilizatorilor, utilizatorii majori, societăţile publice de radiodifuziune sau de
televiziune pot formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a
tarifelor şi metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în forma
definitiva în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cazul negocierilor prevăzute de art. 107 alin. (4), oricare dintre părţi
poate formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 2 ani de la data publicării acestora în forma definitiva în
Monitorul Oficial al României, Partea I”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 131^3 alin. (1)-(2) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„(1) Organismele de gestiune colectivă, utilizatorii sau structurile asociative ale
utilizatorilor prevăzuţi la art. 131 alin. (3) lit. b) şi c) pot formula o nouă cerere de iniţiere a
procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării
lor în formă definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) În cazul negocierilor prevăzute la art. 107 alin. (4), oricare dintre părţi poate
formula o nouă cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 3
ani de la data publicării acestora în formă definitivă în Monitorul Oficial al României,
Partea I”.
Art. 133 alin. (2), alin. (5) şi alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe (modificate prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 133 alin. (2), alin. (5) şi alin. (8) prevedeau:
„(2) În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru
acelaşi domeniu de creaţie, iar drepturile gestionate sunt din categoria celor
prevăzute la art. 123^2, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se
depune la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:
a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;
b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea,
prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza;
c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea
reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.
(…)
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(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre
organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Român pentru Drepturile
de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea
criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari.
Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 131^2
alin. (3)-(9).
(…)
(8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplică în mod corespunzător şi
organismelor de gestiune colectivă care sunt colectori unici”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 133 alin. (2), alin. (5) şi alin. (8) se modifică şi
vor avea următorul cuprins:
„(2) În situaţia în care există mai multe organisme de gestiune colectivă pentru acelaşi
domeniu de creaţie, organismele beneficiare stabilesc printr-un protocol care se depune la
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în vederea publicării în Monitorul Oficial al
României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele:
a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei;
b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin
decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, drept
colector în domeniul respectiv;
c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a
costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector.
(…)
(5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate recurge la mediere sau se poate adresa instanţei
judecătoreşti.
(…)
(8) Prevederile art. 134 alin. (1) lit. c) se aplică în mod corespunzător şi organismelor
de gestiune colectivă care sunt colectori unici.”.
Art. 134 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prinLegea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 134 prevedea:
„(1) Extinderea gestiunii colective încredinţate prin contractul de mandat nu
poate restrânge în nici un fel drepturile patrimoniale ale titularilor.
(2) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:
a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneraţiei şi a altor
sume de la utilizatori şi cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi,
precum şi cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să
fie luate de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului;
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b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui
organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare a
acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat
organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art.
133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), nu poate fi mai mare de 15% din sumele colectate
anual;
c) în lipsa unei hotărâri exprese a adunării generale, sumele colectate de un
organism de gestiune colectivă nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât
acoperirea costurilor reale ale colectării şi
repartizării către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide
ca maximum 15% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune şi
numai în limita obiectului de activitate;
d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează
individual titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia,
în termen de maximum 6 luni de la data colectării; titularii de drepturi pot pretinde
plata sumelor colectate nominal sau a celor a căror repartizare nu presupune o
documentare specială în termen de 30 de zile de la data colectării;
e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele
cuvenite fiecăruia, după calcularea repartiţiei individuale;
f) sumele rezultate din plasamentele remuneraţiilor nerevendicate şi
nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obţinute din alte operaţiuni efectuate
în limita obiectului de activitate, precum şi cele obţinute cu titlu de prejudicii sau
daune ca urmare a încălcării drepturilor de autor ori conexe se cuvin şi se
repartizează titularilor de drepturi şi nu pot constitui venituri ale organismului de
gestiune colectivă;
(3) Remuneraţiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt şi nu
pot fi asimilate veniturilor acestora.
(4) În exercitarea mandatului, în condiţiile prezentei legi, organismelor de
gestiune colectivă nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor şi
drepturi conexe ori utilizarea acestora”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli:
a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneraţiilor şi a altor sume de
la utilizatori, cele de repartizare a acestora către autori sau titularii de drepturi, precum şi
cele privind aspecte importante ale gestiunii colective se iau de membri, în cadrul adunării
generale, potrivit statutului;
b) remuneraţiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt şi nu pot fi
asimilate veniturilor acestora;
c) sumele rezultate din plasamentele remuneraţiilor nerevendicate şi nerepartizate,
aflate în depozite bancare sau obţinute din alte operaţiuni efectuate în limita obiectului de
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activitate, precum şi cele obţinute cu titlu de despăgubiri, ca urmare a încălcării dreptului
de autor ori drepturilor conexe se cuvin şi se repartizează titularilor de drepturi şi nu pot
constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă;
d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează şi se plătesc
membrilor săi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în cel mai scurt termen
posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la încheierea exerciţiului financiar în care au fost
colectate, cu excepţia cazului în care aceste termene nu pot fi respectate din motive
obiective, care ţin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea
drepturilor, a titularilor de drepturi sau de stabilirea corespondenţelor dintre informaţiile
privitoare la opere şi alte obiecte protejate, pe de o parte, şi titularii de drepturi, pe de alta,
sau în cazul în care membrii săi sunt împiedicaţi de motivele prevăzute mai sus să respecte
acest termen;
e) nivelul minim de la care se poate face plata se prevede în statut;
f) dispoziţia prevăzută la lit. e) se aplică inclusiv în relaţia dintre organismul de
gestiune colectivă desemnat colector unic şi organismele beneficiare;
g) în cazul contractelor de reprezentare, sumele colectate de un organism de gestiune
colectivă se repartizează în cel mai scurt termen posibil, dar nu mai târziu de 9 luni de la
încheierea exerciţiului financiar în care au fost colectate remuneraţiile, cu excepţia cazului
în care organismul de gestiune colectivă este împiedicat să respecte acest termen din motive
obiective, care ţin în special de raportările din partea utilizatorilor, de identificarea
drepturilor sau a titularilor de drepturi;
h) comisionul de gestiune reprezintă procentul reţinut autorilor sau titularilor de
drepturi, din veniturile provenite din drepturi sau din orice venit derivat din investirea
veniturilor provenite din drepturi, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de colectarea,
repartizarea şi plata remuneraţiilor. Comisionul datorat de membri şi de titularii de
drepturi care au o legătură directă cu organismul de gestiune colectivă se reţine la
momentul efectuării repartiţiei şi nu poate depăşi 15% din sumele repartizate individual;
i) comisionul reţinut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic,
cumulat cu comisionul reţinut propriilor membri de organismele de gestiune colectivă
beneficiare, nu poate fi mai mare de 15% din sumele repartizate fiecăruia;
j) comisionul reţinut de organismul de gestiune colectivă care este colector unic se
reţine din sumele repartizate fiecărui organism de gestiune colectivă beneficiar la momentul
efectuării plăţii;
k) comisionul de gestiune se aplică pentru fiecare drept gestionat;
l) comisioanele sunt stabilite pe bază contractuală în cazul drepturilor gestionate pe
bază de mandat special, precum şi în cazul contractelor de reprezentare;
m) organismele de gestiune colectivă pot decide ca revocarea sau retragerea mandatului
de gestiune colectivă a drepturilor, categoriilor de drepturi sau tipuri de opere şi de alte
obiecte protejate să intre în vigoare numai la sfârşitul exerciţiului financiar.
(2) Organismele de gestiune colectivă păstrează separat în conturi:
a) sumele colectate, evidenţiate în conturi analitice distincte pentru flecare sursă de
colectare;
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b) orice venituri prevăzute în statut, inclusiv comisionul de gestiune, activele proprii,
taxele de aderare, cotizaţiile, donaţiile, sponsorizările, dobânzile şi dividendele rezultate din
plasarea veniturilor, evidenţiate în conturi analitice distincte;
c) sumele nerevendicate, evidenţiate şi păstrate, de către organismul reprezentativ, în
conturi analitice distincte timp de 3 ani de la data notificării.
(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) lit. c), sumele nerevendicate se
utilizează conform prevederilor din statut.
(4) Organismele de gestiune colectivă nu au dreptul de a utiliza veniturile provenite
din drepturi sau orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi în
alte scopuri decât repartizarea către autori sau titularii de drepturi, cu excepţia reţinerii
comisioanelor de gestiune şi a serviciilor prevăzute la alin. (6).
(5) În cazul în care un organism de gestiune colectivă investeşte veniturile provenite
din drepturi sau orice venituri derivate din investirea veniturilor provenite din drepturi,
acest lucru trebuie să se realizeze în interesul comun al membrilor săi, în conformitate cu
politica prevăzută la art. 1261 alin. (4) lit. c) şi e) şi cu respectarea următoarelor reguli:
a) dacă există un potenţial conflict de interese, organismul de gestiune colectivă se
asigură că investiţia se realizează exclusiv în interesul membrilor săi;
b) activele se investesc într-un mod care să asigure siguranţa, calitatea, lichiditatea şi
profitabilitatea portofoliului în întregul său;
c) activele sunt diversificate în mod corespunzător, pentru a se evita dependenţa
excesivă de un anumit activ şi acumulările de riscuri la nivelul întregului portofoliu.
(6) În cazul în care, prin statut, se prevede posibilitatea ca un organism de gestiune
colectivă să poată presta servicii sociale, culturale sau educaţionale finanţate prin
intermediul reţinerilor din veniturile provenite din drepturi sau din orice venituri derivate
din investirea veniturilor provenite din drepturi, aceste servicii se prestează pe baza unor
criterii echitabile, în special în ceea ce priveşte accesul la aceste servicii şi amploarea lor.
(7) Utilizatorii au obligaţia să furnizeze organismelor de gestiune colectivă în termenul
şi în formatul convenit sau prestabilit informaţiile pertinente aflate la dispoziţia lor cu
privire la utilizarea drepturilor reprezentate de organismul de gestiune colectivă, care sunt
necesare pentru colectarea veniturilor provenite din drepturi şi pentru repartizarea şi plata
către autori sau titularii de drepturi a sumelor datorate. Organismele de gestiune colectivă
şi utilizatorii ţin seama, în măsura posibilului, de standardele facultative de la nivel de
sector, cu privire la formatul în care trebuie puse la dispoziţie aceste informaţii”.
Art. 134^1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 134^1 prevedea:
„(1) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, în format
electronic, pe pagina proprie de Internet, următoarele informaţii actualizate:
a) statutul;
b) lista membrilor organelor de conducere centrale şi locale, componenta
comisiilor interne şi lista responsabililor locali;
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c) situaţia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe
categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele
repartizate pe categorii de titulari;
d) darea de seamă anuala;
e) informaţiile privind adunarea generală, cum ar fi: data şi locul convocării,
ordinea de zi, proiectele de hotărâre şi hotărârile adoptate;
f) alte date necesare informării membrilor.
(2) Orice membru are dreptul de a solicita, în nume personal sau prin
reprezentant autorizat, informaţii detaliate şi documente privind sumele ce i-au
fost repartizate în ultimele 12 luni, provenienţa, modul de calcul al drepturilor şi
reţinerile aplicate, precum şi verificarea concordanţei acestor date cu prevederile
regulamentului de repartizare.
(3) Într-un interval de timp de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice
membru are dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă:
a) darea de seamă anuală;
b) bilanţul contabil;
c) raportul organelor de conducere şi al comisiei de cenzori;
d) textul şi expunerea de motive a hotărârilor ce urmează a fi supuse
aprobărilor adunării generale;
e) salariile individuale ale angajaţilor;
f) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor
obţinute la închiderea ultimului exerciţiu financiar;
g) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul plătitorilor din fiecare
categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie;
h) situaţia litigiilor cu utilizatorii.
(4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (3) se face, în regim de confidenţialitate, pe baza de cerere scrisă şi cu limitarea accesului la datele personale ale
angajaţilor organismului de gestiune colectivă.
(5) Membrii care considera că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informaţiile
solicitate pot sesiza, în termen de trei zile, comisia permanentă specială privind
accesul la informaţii, desemnată de adunarea generală, formată din cinci membri,
care nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere. Comisia este
obligată să răspundă, în termen de şapte zile, atât celui care a formulat sesizarea,
cât şi administratorului general. Comisia întocmeşte un raport anual asupra
activităţii sale, pe care îl înaintează adunării generale şi Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 134^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Orice membru are dreptul de a solicita, în nume personal sau prin reprezentant
autorizat, informaţii detaliate şi documente privind sumele ce i-au fost repartizate în
ultimele 12 luni, provenienţa, modul de calcul al drepturilor şi reţinerile aplicate, precum şi
verificarea concordanţei acestor date cu prevederile regulamentului de repartizare.
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(2) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să publice, pe pagina proprie de
internet, cel puţin următoarele informaţii actualizate:
a) statutul;
b) lista membrilor, a organelor de conducere centrale şi locale, componenţa comisiilor
interne şi lista responsabililor locali;
c) metodologiile în baza cărora colectează remuneraţiile cuvenite membrilor, precum şi
deciziile prin care organismul de gestiune colectivă a fost desemnat colector;
d) denumirea colectorului unic, în cazul în care remuneraţiile sunt colectate prin
intermediul acestuia;
e) contractele standard de acordare a autorizaţiilor neexclusive;
f) lista acordurilor de reprezentare încheiate cu alte organisme de gestiune colectivă,
denumirea acestora, precum şi lista contractelor de reprezentare încheiate cu organismele
similare din străinătate;
g) modalităţile de colectare şi repartizare a sumelor datorate autorilor sau titularilor de
drepturi, precum şi persoanele responsabile de această activitate, pe plan local şi central;
h) procedurile de soluţionare a plângerilor şi situaţia litigiilor şi a medierilor;
i) informaţii privind adunările generale desfăşurate în ultimii 5 ani, cum ar fi: data şi
locul convocării, ordinea de zi şi hotărârile adoptate, după caz;
j) darea de seamă anuală.
(3) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia organismelor
de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare, prin orice mijloace,
inclusiv electronice, cel puţin o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere, ori
de câte ori îi este solicitat, cel puţin următoarele informaţii, pentru perioada la care se referă
informaţiile:
a) sumele repartizate, sumele plătite, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe
tipuri de utilizări pentru drepturile pe care le gestionează în temeiul unui acord de
reprezentare, precum şi orice sume repartizate şi neplătite, pentru orice perioadă;
b) comisionul de gestiune reţinut şi orice alte reţineri stabilite prin acordul de
reprezentare.
(4) Contractele de reprezentare încheiate de organismele similare din străinătate,
prevăzute la alin. (2) lit. f), se încheie în formă scrisă, cu menţionarea modului de realizare
a schimbului de informaţii privind repertoriul părţilor, a drepturilor gestionate, a duratei şi
a modalităţilor de plată.
(5) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia autorilor sau
titularilor de drepturi cărora le-au repartizat venituri provenite din drepturi sau în
beneficiul cărora au efectuat plăţi în perioada la care se referă informaţiile, cel puţin o dată
pe an, prin orice mijloace, inclusiv electronice, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la cerere,
ori de câte ori îi este solicitat, cel puţin următoarele informaţii:
a) orice date de contact pe care organismul de gestiune colectivă a fost autorizat de
către autor sau titularul de drepturi să le utilizeze pentru identificarea şi localizarea sa;
b) sumele repartizate membrului respectiv, defalcate pe categorii de drepturi gestionate
şi pe tipuri de utilizări;
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c) cuantumul sumelor plătite de organismul de gestiune colectivă membrului respectiv,
defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări;
d) perioada în care au avut loc utilizările care corespund sumelor repartizate şi plătite
membrului respectiv, cu excepţia cazurilor în care organismul de gestiune colectivă nu
poate furniza aceste informaţii din raţiuni obiective, legate de raportările efectuate de către
utilizatori;
e) comisionul de gestiune reţinut, defalcat pe categorii de drepturi gestionate şi pe
tipuri de utilizări;
f) orice reţineri în scopul prestării de servicii sociale, culturale sau educaţionale;
g) orice remuneraţii sau venituri provenite din drepturi repartizate autorului sau
titularului de drepturi şi neplătite, pentru orice perioadă.
(6) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să pună la dispoziţia titularilor de
drepturi nemembri, dar care au o legătură directă cu organismul de gestiune, precum şi
organismelor de gestiune colectivă cu care au încheiate acorduri de reprezentare, prin orice
mijloace, inclusiv electronice, cel puţin o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar, şi la
cerere, ori de câte ori îi este solicitat, cel puţin următoarele informaţii:
a) veniturile provenite din drepturi repartizate, sumele plătite de organismul de
gestiune colectivă defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări
pentru drepturile pe care le gestionează în temeiul unui acord de reprezentare, precum şi
orice venituri provenite din drepturi repartizate pentru orice perioadă, care sunt neachitate;
b) reţineri operate în contul comisioanelor de gestiune;
c) orice reţineri în scopul prestării de servicii sociale, culturale sau educaţionale;
d) informaţii privind orice licenţe acordate sau refuzate cu privire la opere şi alte
obiecte protejate care fac obiectul acordului de reprezentare;
e) hotărâri adoptate de adunarea generală a membrilor, în măsura în care aceste
hotărâri sunt pertinente pentru gestiunea drepturilor în temeiul acordului de reprezentare.
(7) Într-un interval de 30 de zile înainte de adunarea generală, orice membru are
dreptul să consulte, la sediul organismului de gestiune colectivă sau prin mijloace
electronice, cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal,
următoarele:
a) darea de seamă anuală;
b) rapoartele anuale întocmite de directorul general, consiliul director, comisia permanentă specială privind accesul la informaţii, comisiile interne şi de organul de supraveghere;
c) textul şi expunerile de motive ale fiecărui proiect de hotărâre ce urmează a fi supus
aprobării adunării generale;
d) salariile individuale ale angajaţilor;
e) situaţia sumelor din conturile bancare, a plasamentelor şi a dobânzilor obţinute la
închiderea ultimului exerciţiu financiar;
f) situaţia privind categoriile de utilizatori, numărul notificărilor, numărul plătitorilor
din fiecare categorie şi suma globală colectată de la fiecare categorie;
g) situaţia litigiilor;
h) orice tranzacţie sau eşalonare de plată a utilizatorilor aprobată de consiliul director;
i) declaraţiile de incompatibilitate şi venituri.
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(8) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (7) se face pe bază de cerere scrisă şi cu
limitarea accesului la datele personale ale angajaţilor organismului de gestiune colectivă.
(9) În cadrul unui organism de gestiune colectivă funcţionează comisia permanentă
specială privind accesul la informaţii, desemnată de adunarea generală, formată din 5
membri, care nu sunt angajaţi şi nu fac parte din organele de conducere sau de
supraveghere.
(10) Persoanele care consideră că li s-ar fi încălcat dreptul de acces la informaţiile
solicitate pot sesiza, în termen de 3 zile, comisia prevăzută la alin. (9). Comisia este obligată
să răspundă, în termen de 7 zile, atât celui care a formulat sesizarea, cât şi directorului
general.
(11) Comisia prevăzută la alin. (9) întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale,
pe care îl înaintează adunării generale şi Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
(12) Organismul de gestiune colectivă pune cel puţin următoarele informaţii, prin
mijloace electronice şi fără întârzieri nejustificate, la dispoziţia oricărui organism de
gestiune colectivă în numele căruia gestionează drepturi în temeiul unui acord de
reprezentare sau a oricărui titular de drepturi ori a oricărui utilizator:
a) operele sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le
gestionează în mod direct sau prin acorduri de reprezentare şi teritoriile acoperite;
b) în cazul în care, din cauza domeniului activităţii desfăşurate de organismul de
gestiune colectivă, astfel de opere sau alte obiecte protejate nu pot fi stabilite, tipurile de
opere sau alte obiecte protejate pe care le reprezintă, drepturile pe care le gestionează şi
teritoriile acoperite”.
Art. 134^2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(introdus prinLegea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 134^1 se introduce un nou articol,
art. 134^2, cu următorul cuprins:
„Entităţile de gestiune independente au obligaţia să pună la dispoziţia autorilor sau
titularilor de drepturi cărora le gestionează drepturile, prin orice mijloace, inclusiv
electronice, o dată pe an, la sfârşitul exerciţiului financiar şi, la cerere, ori de câte ori îi este
solicitat, cel puţin următoarele informaţii:
a) orice date de contact pe care entitatea a fost autorizată de către autor sau titularul de
drepturi să le utilizeze pentru identificarea şi localizarea acestuia;
b) sumele repartizate autorului sau titularului de drepturi;
c) cuantumul sumelor plătite de entitatea de gestiune independentă autorului sau
titularului de drepturi, defalcate pe categorii de drepturi gestionate şi pe tipuri de utilizări;
d) perioada în care au avut loc utilizările care corespund sumelor repartizate şi plătite
autorului sau titularului de drepturi, cu excepţia cazurilor în care entitatea de gestiune
independentă nu poate furniza aceste informaţii din raţiuni obiective legate de raportările
efectuate de către utilizatori;
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e) sumele reţinute pentru activitatea de gestiune a drepturilor de autor sau drepturilor
conexe;
f) orice remuneraţii repartizate autorului sau titularului de drepturi şi neplătite,
pentru orice perioadă”.
Art. 135 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 135 prevedea:
„(1) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să depună la Oficiul
Român pentru Drepturile de Autor, în primul trimestru al fiecărui an, după
desfăşurarea adunării generale:
a) darea de seamă anuală, aprobată de adunarea generală;
b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunării generale;
c) hotărârile judecătoreşti privind înregistrarea modificărilor la statut, avizate
de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;
d) repertoriul actualizat;
e) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi d) se depun la Oficiul Român
pentru Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general
al Oficiului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 135 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Organismele de gestiune colectivă au obligaţia să depună la Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor, în termen de 15 zile de la desfăşurarea adunării generale:
a) darea de seamă anuală;
b) repertoriul actualizat;
c) contractele de reprezentare cu organismele similare din străinătate
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se depun la Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor, în formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului”.
Titlul III Capitolul I, Secţiunea a IV-a (art. 136^1-136^7) din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor şi drepturile conexe (introdus prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la Titlul III Capitolul I, după Secţiunea a III-a, se
introduce o nouă secţiune, Secţiunea a IV-a (art. 136^1-136^7), cu următorul
cuprins:
„SECŢIUNEA a IV-a
Acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra operelor muzicale
de către organismele de gestiune colectivă
Art. 136^1
(1) În sensul prezentei legi, prin licenţă multiteritorială se înţelege o licenţă privind
dreptul de reproducere şi dreptul de comunicare publică, care include şi dreptul de punere
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la dispoziţia publicului, pe internet sau alte reţele de calculatoare, şi care acoperă teritoriul
mai multor state membre ale Uniunii Europene. Cele două drepturi pot fi gestionate
separat.
(2) Drepturi online asupra operelor muzicale înseamnă oricare dintre drepturile
prevăzute la alin. (1) şi care sunt necesare pentru prestarea unui serviciu online.
(3) Prin operă muzicală licenţiată multiteritorial pentru drepturile online se înţelege
orice operă muzicală, inclusiv cele cuprinse în operele audiovizuale. Sunt exceptate de la
prevederile prezentului titlu operele muzicale sub forma partiturilor.
(4) Prin furnizor de servicii muzicale online, denumit în continuare furnizor, se
înţelege orice persoană fizică sau juridică, care este responsabilă de conţinutul serviciului
muzical online, prin intermediul căruia sunt reproduse în scopul comunicării publice opere
muzicale. Furnizorii sunt obligaţi să raporteze cu exactitate utilizarea reală a acestor opere.
(5) Organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru
drepturile online asupra operelor muzicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) are capacitatea de a identifica cu exactitate, integral sau parţial, operele muzicale,
teritoriile acoperite, drepturile şi autorii sau titularii de drepturi corespunzători pentru
fiecare operă muzicală sau fiecare parte a acesteia, pe care este autorizat să le gestioneze;
b) are capacitate de prelucrare electronică a datelor necesare pentru administrarea
licenţelor, de identificare şi monitorizare a utilizării repertoriului, de colectare, repartizare
şi plată a remuneraţiilor datorate membrilor săi şi de emitere a facturilor către utilizatori;
c) utilizează coduri unice pentru identificarea autorilor sau titularilor de drepturi şi a
operelor muzicale, ţinând cont de standardele şi practicile din domeniu, elaborate pe plan
internaţional sau în cadrul Uniunii Europene;
d) utilizează mijloace adecvate pentru a soluţiona cu rapiditate şi eficacitate
neconcordanţele identificate între datele şi informaţiile deţinute de acesta şi alte organisme
de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra
operelor muzicale.
Art. 136^2
(1) La cererea furnizorilor, a altor organisme de gestiune colectivă sau a membrilor pe
care îi reprezintă, organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale
furnizează, prin mijloace electronice, informaţii actualizate care să permită identificarea
repertoriului muzical online pe care îl gestionează, inclusiv:
a) operele muzicale gestionate;
b) drepturile gestionate integral sau parţial;
c) teritoriile acoperite.
(2) Organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale adoptă măsuri
pentru a proteja acurateţea şi integritatea datelor deţinute, pentru a controla reutilizarea
acestora şi pentru a proteja informaţiile sensibile din punct de vedere comercial.
(3) Organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale permite
membrilor, altor organisme de gestiune colectivă şi furnizorilor să solicite o rectificare a
datelor prevăzute la alin. (1), atunci când aceştia consideră că datele sunt inexacte. În cazul
în care aceste solicitări sunt justificate, organismul de gestiune colectivă corectează, în
regim de urgenţă, datele sau informaţiile deţinute.
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Art. 136^3
(1) Cu privire la gestionarea drepturilor online asupra operelor muzicale licenţiate
multiteritorial, organismul de gestiune colectivă care acordă licenţe multiteritoriale are
următoarele obligaţii:
a) să monitorizeze utilizarea operelor muzicale pe care le gestionează, integral sau
parţial, de către furnizorii cărora le-a acordat o licenţă multiteritorială pentru drepturile
respective;
b) să asigure mijloacele electronice necesare furnizorilor, pentru raportarea utilizării
reale a operelor muzicale licenţiate multiteritorial pentru drepturile respective. Pentru
schimbul electronic al acestor date, se utilizează cel puţin o metodă de raportare care ţine
cont de standardele sau practicile facultative din domeniu elaborate pe plan internaţional
sau în cadrul Uniunii Europene;
c) după raportarea utilizării reale de către furnizori, să emită facturile şi să le transmită
acestora, în cel mai scurt timp, inclusiv prin mijloace electronice, utilizând cel puţin un
format care ţine cont de standardele sau de practicile facultative din domeniu elaborate pe
plan internaţional sau în cadrul Uniunii Europene;
d) să repartizeze şi să plătească, cu exactitate şi fără întârzieri, remuneraţiile datorate
autorilor sau titularilor de drepturi ale căror opere muzicale au fost utilizate în temeiul
acestor licenţe, furnizând la fiecare plată informaţii despre perioada şi teritoriile în care au
avut loc aceste utilizări, sumele colectate de la fiecare furnizor şi repartizate, comisionul şi
alte reţineri aplicate;
e) să asigure mijloacele electronice prin care autorii sau titularii de drepturi ale căror
opere muzicale sunt incluse în propriul repertoriu, precum şi cei care i-au încredinţat
gestiunea drepturilor online, să îi furnizeze informaţii privind operele lor muzicale sau
drepturile aparţinând acestora, precum şi teritoriile pentru care mandatează organismul de
gestiune colectivă.
(2) Dispoziţiile alin. (1) lit. d) se aplică şi în cazul în care un organism de gestiune
colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licenţe multiteritoriale
pentru drepturile online asupra unor opere muzicale în conformitate cu prevederile art.
1364. Organismul de gestiune colectivă care mandatează este responsabil pentru repartizarea ulterioară a acestor sume către autori sau titularii de drepturi şi pentru informarea
acestora, cu excepţia situaţiei în care organismele de gestiune colectivă convin altfel.
(3) Dispoziţiile alin. (1) lit. e) se aplică şi în cazul în care un organism de gestiune
colectivă mandatează un alt organism de gestiune colectivă să acorde licenţe multiteritoriale
în conformitate cu prevederile art. 1364 şi 1365, cu excepţia cazului în care acestea convin
altfel.
(4) Organismul de gestiune colectivă poate refuza să accepte rapoarte transmise de
furnizori într-un format protejat prin drepturi exclusive dacă organismul permite
utilizarea pentru raportare a unui standard acceptat la nivel de sector pentru schimbul
electronic de date.
(5) Furnizorul nu poate refuza să accepte factura din cauza formatului acesteia în
cazul în care organismul de gestiune colectivă utilizează un standard acceptat la nivel de
sector.
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(6) Facturile prevăzute la alin. (1) lit. c) trebuie să cuprindă date exacte şi cel puţin
titlul operelor şi drepturile licenţiate, integral sau parţial, precum şi informaţii privind
utilizările reale puse la dispoziţie de furnizor.
(7) Furnizorul poate contesta exactitatea informaţiilor cuprinse în facturile emise de
unul sau mai multe organisme de gestiune colectivă, care au ca obiect aceleaşi drepturi
online pentru aceeaşi operă muzicală.
(8) În cazul în care un organism de gestiune colectivă mandatează un alt organism de
gestiune colectivă să acorde licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor
opere muzicale, organismul de gestiune colectivă mandatat repartizează remuneraţiile
colectate cu exactitate şi fără întârziere.
Art. 136^4
(1) Orice acord de reprezentare în baza căruia un organism de gestiune colectivă
mandatează un alt organism să acorde licenţe multiteritoriale pentru drepturile online
asupra operelor muzicale din propriul repertoriu are caracter neexclusiv. Organismul de
gestiune colectivă mandatat gestionează aceste drepturi în mod nediscriminatoriu.
(2) Organismul de gestiune colectivă care mandatează îşi informează membrii în
privinţa principalelor condiţii ale acordului de reprezentare, inclusiv în privinţa duratei
acestuia şi a costului serviciilor prestate de organismul de gestiune colectivă mandatat.
(3) Organismul de gestiune colectivă mandatat are obligaţia informării organismului
de gestiune colectivă care mandatează cu privire la condiţiile în care sunt acordate licenţele
multiteritoriale pentru drepturile online, inclusiv natura utilizării, toate dispoziţiile
referitoare la comisionul de acordare a licenţei sau care influenţează acest comision, durata
licenţei, perioadele contabile şi teritoriile vizate.
Art. 136^5
(1) În cazul în care un organism de gestiune colectivă nu acordă licenţe multiteritoriale pentru drepturile online asupra unor opere muzicale aflate în propriul repertoriu,
acesta solicită încheierea unui acord de reprezentare unui alt organism de gestiune colectivă
care:
a) agregă alte repertorii şi nu acordă licenţe multiteritoriale exclusiv pentru propriul
repertoriu;
b) nu se limitează la agregarea de drepturi privind aceleaşi opere în scopul acordării de
licenţe comune pentru dreptul de reproducere şi dreptul de comunicare publică.
(2) Organismul de gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea are următoarele
obligaţii:
a) să accepte cererea, dacă acordă deja licenţe multiteritoriale pentru aceeaşi categorie
de drepturi online asupra unor opere muzicale aflate în repertoriul unuia sau mai multor
organisme de gestiune colectivă;
b) să răspundă în scris, în cel mai scurt timp posibil, organismului de gestiune
colectivă solicitant;
c) să gestioneze repertoriul organismului de gestiune colectivă solicitant în aceleaşi
condiţii pe care le aplică în cazul gestionării propriului repertoriu;
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d) să includă repertoriul organismului de gestiune colectivă solicitant în toate ofertele
pe care le adresează furnizorilor.
(3) Comisionul de gestiune reţinut organismului de gestiune colectivă solicitant nu
poate depăşi costurile rezonabile suportate de organismul de gestiune colectivă căruia i se
adresează solicitarea.
(4) Organismul de gestiune colectivă solicitant pune la dispoziţia organismului de
gestiune colectivă căruia i se adresează solicitarea repertoriul şi informaţiile necesare pentru
acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online.
(5) În cazul în care informaţiile prevăzute la alin. (4) sunt insuficiente sau furnizate
într-o formă care nu permite organismului de gestiune colectivă căruia i se adresează
solicitarea să se conformeze cerinţelor prezentului articol, acesta din urmă are dreptul să
factureze costurile contractate în limite rezonabile pentru îndeplinirea acestor cerinţe sau să
excludă operele pentru care informaţiile sunt insuficiente sau nu pot fi utilizate.
Art. 136^6
(1) Autorii sau titularii de drepturi care au autorizat un organism de gestiune
colectivă să le gestioneze drepturile online asupra operelor muzicale pot retrage mandatul
acordat, în cazul în care acesta nu acordă licenţe multiteritoriale sau nu solicită altui
organism de gestiune colectivă încheierea unui acord de reprezentare în acest sens.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1), autorii sau titularii de drepturi au posibilitatea de a
acorda ei înşişi sau prin intermediul unei alte sau altor părţi licenţele multiteritoriale,
retrăgându-şi drepturile din organismul de gestiune colectivă iniţial, în măsura necesară şi
având posibilitatea să lase aceleaşi drepturi pentru acordarea de licenţe monoteritoriale.
Art. 136^7
(1) Dispoziţiile prevăzute la art. 1361 -1366 nu se aplică în cazul licenţelor multiteritoriale acordate de organismele de gestiune colectivă pentru:
a) opere muzicale necesare unei societăţi de radiodifuziune pentru a comunica sau a
pune la dispoziţia publicului programele sale de radio sau de televiziune simultan sau
ulterior acestei transmisii;
b) orice material online produs de societatea de radiodifuziune sau pentru aceasta, care
are un caracter auxiliar faţă de transmisia iniţială, în scopul completării, previzualizării
sau revizualizării programului, inclusiv avanpremierele.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică dacă conduc la denaturarea concurenţei cu alte
servicii care oferă consumatorilor acces online la opere muzicale sau individuale şi nu
trebuie să conducă la practici restrictive, cum ar fi împărţirea pieţei sau a clienţilor”.
Art. 138 alin. (1) lit. h)-i) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (modificate prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 138 alin. (1) lit. h) –i) prevedeau:
„h) controlează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă şi stabileşte
măsurile de intrare în legalitate sau aplica sancţiuni, după caz;
i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfăşurate potrivit legii;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 138 alin. (1) lit. h) –i) se modifică şi vor avea
următorul cuprins:
„h) controlează, pe cheltuială proprie, din oficiu sau în urma unei sesizări scrise,
respectarea legislaţiei din domeniu, funcţionarea şi activitatea organismelor de gestiune
colectivă, inclusiv prin permiterea accesului la sistemul informatic al acestora, şi stabileşte
măsurile de intrare în legalitate sau aplică sancţiuni, după caz;
i) colaborează cu autorităţile similare din statele membre ale Uniunii Europene în
scopul monitorizării aplicării prevederilor Uniunii Europene referitoare la dreptul de autor
şi drepturile conexe;”.
Art. 138^3 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 138^3 prevedea:
„În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineşte
condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 ori încalcă obligaţiile prevăzute la art. 130, art.
133, art. 134, art. 134^1, art. 135 sau art. 138^2 alin. (2), Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie
a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi
atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
retrage temporar avizul prevăzut la art. 125. Retragerea temporară a avizului are
ca efect suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă până la
schimbarea administratorului general de către adunarea generală”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 138^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) În cazul în care Oficiul Român pentru Drepturile de Autor constată, în urma
unui control programat sau a unei sesizări, că organismul de gestiune colectivă nu respectă
obligaţiile impuse prin prezenta lege, cu excepţia celor a căror încălcare se pedepseşte
contravenţional sau penal, dispune măsurile necesare intrării în legalitate şi acordă prin
decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor un termen de
3 luni pentru îndeplinirea acestora.
(2) Măsurile dispuse conform alin. (1) trebuie să fie clare, precise şi cu indicarea
temeiului legal pe care se bazează.
(3) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Român pentru Drepturile de
Autor verifică îndeplinirea măsurilor dispuse, iar în cazul în care constată că acestea nu au
fost îndeplinite decide suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă, prin
decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.
(4) Împotriva deciziei prevăzute la alin. (3) se poate face plângere prealabilă, conform
Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
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(5) Măsura suspendării se revocă prin decizie a directorului general al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor, după îndeplinirea măsurilor dispuse conform alin. (1).
(6) Dispoziţiile alin. (1)-(5) se aplică în mod corespunzător şi în cazul entităţilor de
gestiune independente, pentru prevederile legale care vizează aceste entităţi”.
Art. 138^4 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(abrogat prinLegea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 138^4 se abrogă.
Art. 139^2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
(modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 139^2 prevedea:
„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000
lei următoarele fapte:
a) încălcarea prevederilor art. 21;
b) încălcarea prevederilor art. 88 şi 89;
c) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3) şi (7);
d) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h);
e) fixarea, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune.
f) comunicarea publică, fără autorizarea sau consimţământul titularului
drepturilor recunoscute de prezenta lege, a operelor ori a produselor purtătoare de
drepturi conexe”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 139^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei
următoarele fapte:
a) încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5);
b) încălcarea prevederilor art. 88 şi 89;
c) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3);
d) încălcarea prevederilor art. 1235 alin. (4) sau (8);
e) încălcarea prevederilor art. 130 lit. b), e), g), i), k), l), p) şi
q) şi ale art. 135 alin. (1);
f) fixarea, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de
prezenta lege, a interpretărilor sau a execuţiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune;
g) comunicarea publică, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor
recunoscute de prezenta lege, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe”.
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Art. 139^4 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (abrogate prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 139^4 alin. (2) se abrogă.
Art. 139^4 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 139^4 alin. (3) prevedea:
„(3) Pentru repetarea săvârşirii faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2), care au avut
ca rezultat săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 139^6 în termen de un an,
organul constatator poate aplica şi sancţiunea complementară de suspendare a
activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de până la 6
luni”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 139^4 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(3) Pentru repetarea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1), care a avut ca rezultat
săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 1396 în termen de un an, organul constatator
poate aplica şi sancţiunea complementară de suspendare a activităţii sau a uneia dintre
activităţile persoanei juridice pe o durată de până la 6 luni”.
Art. 139^5 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (modificat prin Legea nr. 74/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 139^5 alin. (2) prevedea:
„(2) Contravenţiile prevăzute la art. 139^2 şi 139^4 se constata şi se aplică de
ofiţerii sau de agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
cu competente în domeniu”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 139^5 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(2) Contravenţiile prevăzute la art. 1392 şi 1394 se constată şi se aplică de persoanele
împuternicite de directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau de
ofiţerii ori de agenţii de poliţie din cadrul poliţiei locale sau al Ministerului Afacerilor
Interne cu competenţe în domeniu”.
Art. 140 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (abrogat prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 140 alin. (1) lit. g) se abrogă.
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Art. 151^2 lit. h^1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introdus prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 151^2, după lit. h), se introduce o nouă literă,
lit. h^1), cu următorul cuprins:
„h^1) Directiva 2011/77/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27
septembrie 2011 de modificare a Directivei 2006/116/CE privind durata de protecţie a
dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 265 din 11 octombrie 2011;”.
Art. 151^2 lit. j) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introdus prin Legea nr. 74/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 151^2, după lit. i), se introduce o nouă literă,
lit. j), cu următorul cuprins:
„j) Directiva 2014/26/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie
2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi acordarea
de licenţe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare
online pe piaţa internă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 84
din 20 martie 2014”.

