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Actualitate legislativă

III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


acts.

ABSTRACT

In June 2018, the Fiscal Code and the Fiscal Procedure Code were amended by distinct legal

Furthermore, other legal acts were also amended, among which we indicate: Law no. 98/2016 on
public procurement, Regulations of the National Union of Bailiffs and of the profession of bailiff, the
Regulations of the Insurance House of Bailiffs.
Law no. 8/1996 on copyright and neighbouring rights was republished in the Official Journal
also in June.

LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE –
MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 45/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 98/2016
privind achiziţiile
publice
(M. Of. nr. 390 din
23 mai 2016; cu modif.
ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 45/2018 pentru
modificarea şi
completarea unor acte
normative cu impact
asupra sistemului
achiziţiilor publice
(M. Of. nr. 459 din 04
iunie 2018)

Sumar
– modifică: art. 6 alin. (3)
lit. b), art. 7 alin. (1) şi alin.
(5), art. 19 lit. a), art. 40,
art. 43 alin. (1), art. 65 alin.
(2), art. 68 alin. (2) lit. a)-b),
art. 104 alin. (1) lit. c), art.
104 alin. (5) lit. c), art. 111
alin. (1), art. 111 alin. (4),
art. 153 alin. (3), art. 161,
art. 166 alin. (2), art. 213
alin. (2), art. 215 alin. (1),
art. 217 alin. (6), art. 221
alin. (1) lit. a)-b), partea
introductivă şi punctul (ii)
de la lit. d) şi lit. f), art. 221
alin. (2), art. 221 alin. (7),
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partea introductivă şi
lit. d), art. 221 alin. (9),
art. 224 alin. (1) lit. a),
art. 226 alin. (1);
– introduce: art. 113 alin.
(12), art. 187 alin. (3^1);
– abrogă: art. 7 alin. (3),
art. 140 alin. (3), art. 214
alin. (2), art. 221 alin. (8),
art. 229 alin. (3).

În M. Of. nr. 459 din 04 iunie 2018, s-a publicat O.U.G. nr. 45/2018 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului
achiziţiilor publice.
O.U.G. nr. 45/2018 aduce modificări, dar şi completări Legii nr. 98/2016
privind achiziţiile publice (M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse respectivului
act normativ:
Art. 6 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (3) lit. b) prevedea:
„b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât
pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. b^1);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (3) lit. b) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„b) valoarea estimată, fără TVA, a contractului este egală sau mai mare decât pragul
prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);”.
Art. 7 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
(modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 7, alin. (1) şi alin. (5) prevedeau:
„(1) Procedurile de atribuire reglementate de prezenta lege, pentru care este
obligatorie publicarea unui anunţ de participare şi/sau de atribuire în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie
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publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai
mare decât următoarele praguri valorice:
(…)
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau
servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât
132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără
TVA, este mai mică decât 441.730 lei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (1) şi alin. (5) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„Art. 7
(1) Autoritatea contractantă are obligaţia publicării unui anunţ de participare şi/sau
de atribuire în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât
următoarele praguri valorice:
a) 24.977.096 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de lucrări;
b) 648.288 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de
servicii;
c) 994.942 lei, pentru contractele de achiziţii publice/acordurile-cadru de produse şi de
servicii atribuite de consiliul judeţean, consiliul local, Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, precum şi de instituţiile publice aflate în subordinea acestora;
d) 3.376.500 lei, pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de servicii
care au ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2.
(…)
(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în
cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei,
respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de
450.200 lei”.
Art. 7 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (abrogat prin
O.U.G. nr. 45/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (3) se abrogă.
Art. 19 lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat prin
O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 lit. a) prevedea:
„a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 355.632
lei, în cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.445.400 lei, în
cazul achiziţiei de lucrări;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 19 lit. a) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„a) valoarea estimată, fără TVA, a lotului respectiv este mai mică de 360.160 lei, în
cazul achiziţiei de produse sau servicii, sau mai mică de 4.502.000 lei, în cazul achiziţiei de
lucrări;”.
Art. 40 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat prin
O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 40 prevedea:
„Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate şi situaţiile şi condiţiile în care
autorităţi contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi de achiziţii
centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate, precum şi în care
unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate
atribuie contracte de achiziţie publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse
sau servicii destinate altor autorităţi contractante, se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 40 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 40
Înfiinţarea de unităţi de achiziţii centralizate şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţi
contractante achiziţionează produse sau servicii de la unităţi de achiziţii centralizate care
furnizează activităţile de achiziţie centralizate, precum şi în care unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizate atribuie contracte de achiziţie
publică/încheie acorduri-cadru de lucrări, produse sau servicii destinate altor autorităţi
contractante se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, respectiv prin hotărâre a autorităţilor
deliberative locale”.
Art. 43 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 43 alin. (1) prevedea:
„(1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica procedurile de
atribuire reglementate de prezenta lege atunci când, în condiţiile stabilite prin
hotărârea Guvernului prevăzută la art. 40, atribuie unei unităţi de achiziţii
centralizate un contract de achiziţie publică de servicii având ca obiect furnizarea
de activităţi de achiziţie centralizate”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, 43 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Art. 43
(1) Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a aplica procedurile de atribuire
reglementate de prezenta lege atunci când, în condiţiile stabilite prin hotărârea prevăzută la
art. 40, atribuie unei unităţi de achiziţii centralizate un contract de achiziţie publică de
servicii având ca obiect furnizarea de activităţi de achiziţie centralizate”.
Art. 65 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 65 alin. (2) prevedea:
„(2) Contractele de achiziţie publică de servicii prevăzute la alin. (1) pot
include şi furnizarea de activităţi de achiziţie auxiliare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, 65 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Conţinutul ofertelor şi al solicitărilor de participare, precum şi cel al
planurilor/proiectelor în cazul concursurilor de soluţii este confidenţial până la publicarea
raportului procedurii”.
Art. 68 alin. (2) lit. a)-b) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
(modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 68 alin. (2), lit. a)-b) prevedeau:
„(2) Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii
specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este:
a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea
estimată este egală sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c);
b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât
pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68 alin. (2), lit. a)-b) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
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„a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea
estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d);
b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul
valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d)”.
Art. 104 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
(modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 104 alin. (1), lit. c) prevedea:
„c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura
simplificată nu pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de
evenimente imprevizibile şi care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau
inacţiuni a autorităţii contractante”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 104 alin. (1), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„c) ca o măsură strict necesară, atunci când perioadele de aplicare a procedurilor de
licitaţie deschisă, licitaţie restrânsă, negociere competitivă sau procedura simplificată nu
pot fi respectate din motive de extremă urgenţă, determinate de evenimente imprevizibile şi
care nu se datorează sub nicio formă unei acţiuni sau inacţiuni a autorităţii contractante.
În situaţii în care se impune intervenţia imediată, autoritatea contractantă are dreptul de a
realiza achiziţia publică în paralel cu aplicarea procedurii de negociere fără publicarea
prealabilă a unui anunţ de participare”.
Art. 104 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 104 alin. (5), lit. c) prevedea:
„c) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri, cum ar fi
produsele agricole, materiile prime şi bursele de energie, în cazul în care structura
multilaterală de tranzacţionare reglementată şi supravegheată garantează în mod
natural preţurile pieţei;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 104 alin. (5), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„c) pentru produsele cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri”.
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Art. 111 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 111 alin. (1) prevedea:
„(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul
atribuirii unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect servicii
sociale şi alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală
sau mai mare decât pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. c), autoritatea contractantă
are următoarele obligaţii:”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„ Art. 111
(1) Fără a aduce atingere principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2), în cazul atribuirii
unui contract de achiziţie publică/acord-cadru care are ca obiect servicii sociale şi alte
servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 2, cu o valoare estimată egală sau mai mare decât
pragul prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d), autoritatea contractantă are următoarele
obligaţii:”.
Art. 111 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 111 alin. (4) prevedea:
„(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice,
prevăzute în anexa nr. 2 şi a căror valoarea estimată este egală sau mai mare decât
pragul de la art. 7 alin. (1) lit. c), sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai
bun raport calitate-cost, prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinându-se seama
de criteriile de calitate şi de sustenabilitate ale serviciilor sociale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 111 alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Criteriile de atribuire utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru având ca obiect servicii sociale şi alte servicii specifice, prevăzute
în anexa nr. 2, şi a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât pragul de la art. 7
alin. (1) lit. d), sunt cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost,
prevăzute la art. 187 alin. (3) lit. c) şi d), ţinând-se seama de criteriile de calitate şi de
sustenabilitate ale serviciilor sociale”.
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Art. 113 alin. (12) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (introdus
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 113, după alin. (11), se introduce un nou
alineat, alin. (12), cu următorul conţinut:
„(12) Prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi se pot stabili condiţii şi
modalităţi suplimentare de aplicare a procedurii simplificate”.
Art. 140 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (abrogat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 140 alin. (3) se abrogă.
Art. 153 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 153 alin. (3) prevedea:
„(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de
6 zile, respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), termene care se
calculează de la data transmiterii informaţiilor suplimentare şi până la termenul
stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 153 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Durata prelungirii perioadei prevăzute la alin. (2) nu poate fi mai mică de 6 zile,
respectiv 4 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute de art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), respectiv 3 zile la procedura simplificată, respectiv două zile în situaţiile de urgenţă demonstrate corespunzător de autoritatea
contractantă prevăzute la art. 113 alin. (10), termene care se calculează de la data transmiterii informaţiilor suplimentare şi până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau
solicitărilor de participare”.
Art. 161 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat prin
O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 161 prevedea:
„În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost
adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/simplificat/de concurs,
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răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel
puţin 10 zile, respectiv 5 zile în situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5),
înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de
participare ”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 161 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 161
(1) În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost
adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare/de concurs, răspunsul autorităţii
contractante la aceste solicitări trebuie să fie transmis cu cel puţin 10 zile, respectiv 5 zile în
situaţiile de urgenţă demonstrate în mod corespunzător de autoritatea contractantă, prevăzute la art. 74 alin. (3) şi art. 79 alin. (5), înainte de termenul stabilit pentru depunerea
ofertelor sau solicitărilor de participare.
(2) În cazul aplicării procedurii simplificate, termenele prevăzute la alin. (1) se reduc la
6 zile în cazul contractului de achiziţie publică de lucrări, respectiv 3 zile în cazul contractului de achiziţie publică de produse sau de servicii, sau cu cel puţin două zile, în cazul
contractului de achiziţie publică de produse de complexitate redusă sau în situaţiile de
urgenţă, demonstrate în mod corespunzător de către autoritatea contractantă, înainte de
data-limită stabilită pentru depunerea ofertelor sau solicitărilor de participare”.
Art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 166 alin. (2) prevedea:
„(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic
nu este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor,
taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante, îndeplineşte una din următoarele condiţii:”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 166 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Prin excepţie de la dispoziţiile art. 165 alin. (1) şi (2), un operator economic nu
este exclus din procedura de atribuire atunci când cuantumul impozitelor, taxelor şi contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate şi restante este mai mic de 10.000 lei”.
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Art. 187 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (introdus
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 187, după alin. (3), se introduce un nou
alineat, alin. (3^1) cu următorul conţinut:
„(3^1) Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în
situaţia în care achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a
contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1)”.
Art. 213 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 213 alin. (2) prevedea:
„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare
a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru,
însoţită de justificarea anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei
electronice prevăzute la art. 150 alin. (1), în termen de 5 zile de la adoptarea
deciziei de anulare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 213 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a face publică decizia de anulare a procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru, însoţită de justificarea
anulării procedurii de atribuire, prin intermediul platformei electronice prevăzute la
art. 150 alin. (1), în termen de 3 zile de la adoptarea deciziei de anulare”.
Art. 214 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (abrogat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 214 alin. (1) se abrogă.
Art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 215 alin. (1) prevedea:
„(1) Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire
la deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii,
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respectiv atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru
sau admiterea într-un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele
care stau la baza oricărei decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un
acord-cadru, de a nu implementa un sistem dinamic de achiziţii ori de a relua
procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 5 zile de la
emiterea deciziilor respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 215 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Autoritatea contractantă informează fiecare candidat/ofertant cu privire la
deciziile luate în ceea ce priveşte rezultatul selecţiei, rezultatul procedurii, respectiv
atribuirea/încheierea contractului de achiziţie publică/acordului- cadru sau admiterea
într-un sistem dinamic de achiziţii, inclusiv cu privire la motivele care stau la baza oricărei
decizii de a nu atribui un contract, de a nu încheia un acord-cadru, de a nu implementa un
sistem dinamic de achiziţii ori de a relua procedura de atribuire, cât mai curând posibil, dar
nu mai târziu de 3 zile de la emiterea deciziilor respective”.
Art. 217 alin. (6) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 217 alin. (6) prevedea:
„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului
procedurii de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere,
într-un termen care nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii,
accesul neîngrădit al oricărui ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire,
precum şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, propunerilor
tehnice şi/sau financiare care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 217 alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), după comunicarea rezultatului procedurii
de atribuire, autoritatea contractantă este obligată să permită, la cerere, într-un termen care
nu poate depăşi o zi lucrătoare de la data primirii cererii, accesul neîngrădit al oricărui
ofertant/candidat la raportul procedurii de atribuire şi la informaţiile din cadrul documentelor de calificare, precum şi la informaţiile din cadrul propunerilor tehnice şi/sau financiare
care nu au fost declarate de către ofertanţi ca fiind confidenţiale, clasificate sau protejate de
un drept de proprietate intelectuală”.
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Art. 221 alin. (1) lit. a)-b), partea introductivă şi punctul (ii) de la lit. d) şi
lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat prin O.U.G.
nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 221 alin. (1) lit. a)-b), partea introductivă şi
punctul (ii) de la lit. d) şi lit. f) prevedeau:
„(1) Contractele de achiziţie publică/Acordurile-cadru pot fi modificate, fără
organizarea unei noi proceduri de atribuire, în următoarele situaţii:
a) atunci când modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani
şi indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în documentele achiziţiei
iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără echivoc, care pot
include clauze de revizuire a preţului sau orice alte opţiuni;
b) atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i) ca urmare a unei clauze de revizuire sau a unei opţiuni stabilite de autoritatea contractantă potrivit lit. a) şi alin. (2);
(ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de
achiziţie publică/acordul-cadru sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni
universale sau cu titlu universal în cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv
prin fuziune sau divizare, de către un alt operator economic care îndeplineşte
criteriile de calificare şi selecţie stabilite iniţial, cu condiţia ca această modificare
să nu presupună alte modificări substanţiale ale contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
(…)
(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică
de servicii sau de produse, sau mai mică decât 15% din preţul contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică
de lucrări”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (1) lit. a)-b), partea introductivă şi
punctul (ii) de la lit. d) şi lit. f) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„a) atunci când modificările, indiferent de valoarea acestora, au fost prevăzute în
documentele achiziţiei iniţiale sub forma unor clauze de revizuire clare, precise şi fără
echivoc, care pot include clauze de revizuire a preţului;
b) pentru lucrările, serviciile sau produsele adiţionale din partea contractantului
iniţial, în limita a maximum 50% din valoarea contractului iniţial, care au devenit necesare
şi nu au fost incluse în procedura de achiziţie iniţială, iar schimbarea contractantului:
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(i) este imposibilă din motive economice sau tehnice, precum cerinţe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalaţiile existente
achiziţionate în cadrul procedurii de achiziţii iniţiale; şi
(ii) ar cauza autorităţii contractante o creştere semnificativă a costurilor;
(…)
d) atunci când contractantul cu care autoritatea contractantă a încheiat iniţial contractul de achiziţie publică este înlocuit de un nou contractant, în una dintre următoarele
situaţii:
(…)
(ii) drepturile şi obligaţiile contractantului iniţial rezultate din contractul de achiziţie
publică sunt preluate, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal în
cadrul unui proces de reorganizare, inclusiv prin fuziune, divizare, achiziţie sau insolvenţă,
de către un alt operator economic care îndeplineşte criteriile de calificare şi selecţie stabilite
iniţial, cu condiţia ca această modificare să nu presupună alte modificări substanţiale ale
contractului de achiziţie publică şi să nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea
procedurilor de atribuire prevăzute de prezenta lege;
(…)
f) în plus faţă de prevederile de la lit. a)-d), atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:
(i) valoarea modificării este mai mică decât pragurile valorice corespunzătoare prevăzute la art. 7 alin. (1);
(ii) valoarea modificării este mai mică decât 10% din preţul contractului de achiziţie
publică iniţial, în cazul contractelor de achiziţie publică de servicii sau de produse, sau mai
mică decât 15% din preţul contractului de achiziţie publică iniţial, în cazul contractelor de
achiziţie publică de lucrări;
(iii) modificarea nu aduce atingere caracterului general al contractului sau al
acordului-cadru în baza căruia se atribuie contractul subsecvent respectiv”.
Art. 221 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 221 alin. (2) prevedea:
„(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează
obiectul, limitele şi natura eventualelor modificări sau opţiuni, precum şi condiţiile
în care se poate recurge la acestea şi nu pot stabili modificări sau opţiuni care ar
afecta caracterul general al contractului de achiziţie publică sau al
acordului-cadru”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
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„(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), clauzele de revizuire precizează limitele şi
natura eventualelor modificări, precum şi condiţiile în care se poate recurge la acestea şi nu
pot stabili modificări sau opţiuni care ar afecta caracterul general al contractului de
achiziţie publică sau al acordului-cadru”.
Art. 221 alin. (7) partea introductivă şi lit. d) din Legea nr. 98/2016 privind
achiziţiile publice(modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 221 alin. (7) partea introductivă şi lit. d)
prevedeau:
„(7) O modificare a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru pe perioada
de valabilitate este considerată modificare substanţială în sensul alin. (1) lit. e)
atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii:”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (7) partea introductivă şi lit. d) se
modifică şi va avea următorul conţinut:
„(7) Fără a aduce atingere prevederilor de la alin. (1), o modificare a unui contract de
achiziţie publică/acord-cadru pe perioada de valabilitate este considerată modificare
substanţială în sensul alin. (1) lit. e) atunci când este îndeplinită cel puţin una dintre
următoarele condiţii:
(…)
d) un nou contractant înlocuieşte contractantul iniţial, în alte cazuri decât cele
prevăzute la alin. (1) lit. d)”.
Art. 221 alin. (9) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 221 alin. (9) partea introductivă şi lit. d)
prevedeau:
„(9) În situaţia prevăzută la alin. (8), în cazul în care se efectuează mai multe
modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete
cumulate a modificărilor succesive ”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (9) partea introductivă şi lit. d) se
modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(9) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. f), în cazul în care se efectuează mai multe
modificări succesive, valoarea modificărilor se va determina pe baza valorii nete cumulate a
modificărilor succesive”.
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Art. 221 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 221 alin. (8) se abrogă.
Art. 224 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
(modificat prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 224 alin. (1) lit. a) prevedea:
„a) neducerea la îndeplinire a deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, 224 alin. (1) lit. a) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„a) neducerea la îndeplinire a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, după data la care aceasta rămâne definitivă;”.
Art. 226 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 226 alin. (1) prevedea:
„(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează de către
persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României, respectiv
ANAP, în funcţie de instituţia care face constatarea abaterii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 226 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează ex post de către
persoane împuternicite în acest scop de Curtea de Conturi a României”.
Art. 229 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (modificat
prin O.U.G. nr. 45/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 229 alin. (3) se abrogă.
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LEGEA NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR
ŞI DREPTURILE CONEXE – REPUBLICARE

De Redacţia ProLege
Actul normativ republicat
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de
autor şi drepturile conexe
(M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018)

Sumar
Titlul I („Dreptul de autor”)
Partea I („Dispoziţii generale”)
Cap. I („Dispoziţii introductive”)
Cap. II („Subiectul dreptului de
autor”)
Cap. III („Obiectul dreptului de
autor”)
Cap. IV („Conţinutul dreptului de
autor”)
Cap. V („Durata protecţiei dreptului de
autor”)
Cap. VI („Limitele exercitării dreptului
de autor”)
Cap. VII („Cesiunea drepturilor
patrimoniale de autor”)
Secţ. I („Dispoziţii comune”)
Secţ. a II-a („Contractul de editare”)
Secţ. a III-a („Contractul de
reprezentare teatrală sau de execuţie
muzicală”)
Secţ. a IV-a („Contractul de închiriere”)
Partea a 2-a („Dispoziţii speciale”)
Cap. VIII („Operele cinematografice şi
alte opere audiovizuale”)
Cap. IX („Programele pentru
calculator”)
Cap. X („Operele de artă plastică, de
arhitectură şi fotografice”)
Cap. XI („Protecţia portretului, a
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destinatarului corespondenţei şi a
secretului sursei de informare”)
Titlul II („Drepturile conexe dreptului
de autor şi drepturi sui-generis”)
Cap. I („Dispoziţii comune”)
Cap. II („Drepturile artiştilor interpreţi
sau executanţi”)
Cap. III („Drepturile producătorilor de
înregistrări sonore”)
Cap. IV („Drepturile producătorilor de
înregistrări audiovizuale”)
Cap. V („Dispoziţii comune autorilor,
artiştilor interpreţi sau executanţi şi
producătorilor de înregistrări sonore şi
audiovizuale”)
Cap. VI („Organismele de
radiodifuziune şi de televiziune”)
Secţ. I („Drepturile organismelor de
radiodifuziune şi de televiziune”)
Secţ. a II-a („Comunicarea publică prin
satelit”)
Secţ. a III-a („Retransmiterea prin
cablu”)
Cap. VII („Drepturile sui-generis ale
fabricanţilor bazelor de date”)
Titlul III („Gestiunea şi apărarea
dreptului de autor şi a drepturilor
conexe”)
Cap. I („Gestiunea drepturilor
patrimoniale de autor şi a drepturilor
conexe”)
Secţ. I („Dispoziţii generale”)
Secţ. a II-a („Organismele de gestiune
colectivă a dreptului de autor şi a
drepturilor conexe”)
Secţ. a III-a („Funcţionarea
organismelor de gestiune colectivă”)
Secţ. a IV-a („Acordarea de licenţe
multiteritoriale pentru drepturile
online asupra operelor muzicale de
către organismele de gestiune
colectivă”)
Cap. II („Oficiul Român pentru
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Drepturile de Autor”)
Cap. III („Măsuri de protecţie,
proceduri şi sancţiuni”)
Secţ. I („Măsuri tehnice de protecţie şi
informaţii privind regimul
drepturilor”)
Secţ. a II-a („Proceduri şi sancţiuni”)
Titlul IV („Aplicarea legii. Dispoziţii
tranzitorii şi finale”)

În M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018, s-a republicat Legea nr. 8/1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe.
Legea nr. 8/1996 s-a republicat în temeiul art. III din 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).
Structură
În noua formă, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
are următorul conţinut:
Titlul I („Dreptul de autor”)
Partea I („Dispoziţii generale”)
Cap. I („Dispoziţii introductive”)
Cap. II („Subiectul dreptului de autor”)
Cap. III („Obiectul dreptului de autor”)
Cap. IV („Conţinutul dreptului de autor”)
Cap. V („Durata protecţiei dreptului de autor”)
Cap. VI („Limitele exercitării dreptului de autor”)
Cap. VII („Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor”)
Secţ. I („Dispoziţii comune”)
Secţ. a II-a („Contractul de editare”)
Secţ. a III-a („Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală”)
Secţ. a IV-a („Contractul de închiriere”)
Partea a 2-a („Dispoziţii speciale”)
Cap. VIII („Operele cinematografice şi alte opere audiovizuale”)
Cap. IX („Programele pentru calculator”)
Cap. X („Operele de artă plastică, de arhitectură şi fotografice”)
Cap. XI („Protecţia portretului, a destinatarului corespondenţei şi a secretului
sursei de informare”)
Titlul II („Drepturile conexe dreptului de autor şi drepturi sui-generis”)
Cap. I („Dispoziţii comune”)
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Cap. II („Drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi”)
Cap. III („Drepturile producătorilor de înregistrări sonore”)
Cap. IV („Drepturile producătorilor de înregistrări audiovizuale”)
Cap. V („Dispoziţii comune autorilor, artiştilor interpreţi sau executanţi şi
producătorilor de înregistrări sonore şi audiovizuale”)
Cap. VI („Organismele de radiodifuziune şi de televiziune”)
Secţ. I („Drepturile organismelor de radiodifuziune şi de televiziune”)
Secţ. a II-a („Comunicarea publică prin satelit”)
Secţ. a III-a („Retransmiterea prin cablu”)
Cap. VII („Drepturile sui-generis ale fabricanţilor bazelor de date”)
Titlul III („Gestiunea şi apărarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe”)
Cap. I („Gestiunea drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor conexe”)
Secţ. I („Dispoziţii generale”)
Secţ. a II-a („Organismele de gestiune colectivă a dreptului de autor şi a
drepturilor conexe”)
Secţ. a III-a („Funcţionarea organismelor de gestiune colectivă”)
Secţ. a IV-a („Acordarea de licenţe multiteritoriale pentru drepturile online
asupra operelor muzicale de către organismele de gestiune colectivă”)
Cap. II („Oficiul Român pentru Drepturile de Autor”)
Cap. III („Măsuri de protecţie, proceduri şi sancţiuni”)
Secţ. I („Măsuri tehnice de protecţie şi informaţii privind regimul drepturilor”)
Secţ. a II-a („Proceduri şi sancţiuni”)
Titlul IV („Aplicarea legii. Dispoziţii tranzitorii şi finale”)
Prezentare generală
Prezentare generală
Vom prezenta, în genere, câteva dintre dispoziţiile respectivului act normativ:
Titlul I
Potrivit art. 1 alin. dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau
ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi
garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi
comportă atribute de ordin moral şi patrimonial. Alin.(2) stabileşte că Opera de
creaţie intelectuală este recunoscută şi protejată, independent de aducerea la
cunoştinţa publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată.
În reglementarea art. (3), este autor persoana fizică sau persoanele fizice care
au creat opera., iar în cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecţia
acordată autorului persoanele juridice şi persoanele fizice, altele decât autorul.
Conform alin. (3), calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în
condiţiile legii.
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Art. 7 reglementează ca obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie
intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de
creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor,
cum sunt:
a) scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile
şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;
b) operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile
universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;
c) compoziţiile muzicale cu sau fără text;
d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;
e) operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;
f) operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu
analog fotografiei;
g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură,
gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica
sticlei şi a metalului, desene, design, precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
h) operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce
formează proiectele de arhitectură;
i) lucrările plastice, hărţile şi desenele din domeniul topografiei, geografiei şi
ştiinţei în general.
Conform art. 9, nu pot beneficia de protecţia legală a dreptului de autor
următoarele:
a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de
funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă,
oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare;
b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi
traducerile oficiale ale acestora;
c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor,
cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;
d) mijloacele de plată;
e) ştirile şi informaţiile de presă;
f) simplele fapte şi date.
Cap. IV reglementeză conţinutul dreptului de autor, iar art. 10 prevede că
autorul unei opere are următoarele drepturi morale:
a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa
publică;
b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei;
c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică;
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d) dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei
modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau
reputaţia sa;
e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii
drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării.
Potrivit Cap. V, art. 27, dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice
sau ştiinţifice se naşte din momentul creării operei, oricare ar fi modul sau forma
concretă de exprimare, iar dacă opera este creată, într-o perioadă de timp, în părţi,
serii, volume şi în orice alte forme de dezvoltare creativă, termenul de protecţie va
fi calculat, potrivit alin. (1), pentru fiecare dintre aceste componente. Cap. VI stabileşte
limitele exercitării dreptului de autor, iar Cap. VII vizează cesiunea drepturilor
patrimoniale de autor. Secţ. a 2-a a acestui capitol reglementează contractual de
editare, iar următoarele doup secţiuni se referă la: contractul de reprezentare
teatrală sau de execuţie muzicală şi contractual de închiriere.
Partea a II-a a primului titlul cuprinde dispoziţiile speciale, cu privire la:
operele cinematografice şi alte opera audiovizuale, programele pentru calculator,
operele de artă plastic, de arhitectură şi fotografice, protecţia portretului, a destinatarului corespondenţei şi a secretului sursei de informare.
Titlul II
Titlul II reglementează drepturile conexe dreptului de autor şi drepturile
sui-generis. Conform art. 93 alin. (1), ) drepturile conexe dreptului de autor nu
aduc atingere drepturilor autorilor, iar drepturile patrimoniale recunoscute în acest
titlu pot fi cesionate, în tot sau în parte, în condiţiile prevăzute la art. 40-44, care se
aplică prin analogie. Aceste drepturi pot să facă obiectul unei cesiuni exclusive sau
neexclusive.
Potrivit art. 94, sunt recunoscuţi şi protejaţi, ca titulari de drepturi conexe
dreptului de autor, artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări
ori execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări
audiovizuale, pentru propriile înregistrări, şi organismele de radiodifuziune şi de
televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.
Următoarele capitole reglementează: drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi, drepturile producătorilor de înregistrări sonore, drepturile producătorilor de
înregistrări audiovizuale, organismele de radiodifuziune şi de televiziune ş.a.
Titlul III tratează gestiunea drepturilor patrimoniale de autor şi a drepturilor
conexe, organismele de gestiune şi funcţionarea acestora.
Ultimul titlu, Titlu IV, conţine dispoziţii referitoare la aplicarea legii, la persoanele care beneficiaza de prevederile acestei legi.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 145/2018)

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

Actul modificator
Legea nr. 145/2018
(M. Of. nr. 515 din 22
iunie 2018)

Sumar
– modifică: art. 456 alin.
(1) lit. s), art. 464 alin. (1)
lit. s), art. 469 alin. (1)
lit. c)
– introduce: art. 294^1,
art. 460 alin. (7^1),
art. 465 alin. (7^1)

În M. Of. nr. 515 din 22 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 145/2018 pentru
aprobarea 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; cu modif. ult.).
Legea nr. 145/2018 aprobă O.U.G. nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri
fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (modificând, inclusiv, Codul fiscal), aducând prin aceasta, modificări şi completări, în
mod indirect, şi Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 688 din 10
septembrie 2015; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse respectivului
act normativ:
Art. 294^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus prin Legea
nr. 145/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 294, se introduce un nou articol, art. 294^1,
cu următorul conţinut:
„Art. 294^1
Plata TVA aferentă mijloacelor de transport înstrăinate de către misiunile diplomatice
şi oficiile consulare, personalul acestora, precum şi de cetăţenii străini cu statut diplomatic
sau consular
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(1) Persoanele prevăzute la art. 293 alin. (1) lit. e) şi art. 294 alin. (1) lit. j) care au
importat sau achiziţionat în regim de scutire de la plata TVA mijloace de transport şi le
înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data importului/achiziţiei au
obligaţia să plătească TVA de a cărei scutire au beneficiat, în condiţiile şi conform procedurii stabilite prin ordin al preşedintelui ANAF.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care:
a) mijlocul de transport este exportat de către persoana care a achiziţionat/importat
mijlocul de transport în regim de scutire;
b) mijlocul de transport este înstrăinat către o persoană care ar beneficia de scutirea de
TVA conform art. 294 alin. (1) lit. j)-l), cu obligaţia noului proprietar de a achita TVA în
cazul în care înstrăinează mijlocul de transport până la finalul perioadei de doi ani calculate
de la data când primul proprietar a importat/achiziţionat mijlocul de transport în regim de
scutire;
c) mijlocul de transport este distrus sau furat, în condiţiile în care aceste situaţii sunt
demonstrate sau confirmate în mod corespunzător. În cazul mijloacelor de transport furate,
persoana demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare”.
Art. 456 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin Legea nr. 145/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 456 alin. (1), lit. s) prevedea:
„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
(…)
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G.
nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 456 alin. (1), lit. s) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:
(…)
s) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;”.
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Art. 460 alin. (7^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus
prin Legea nr. 145/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 460, după alin. (7), se introduce un nou
alineat, alin. (7^1), cu următorul conţinut:
„(7^1) Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care sunt scutite de plata
impozitului/taxei pe clădiri potrivit art. 456 alin. (1)”.
Art. 464 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin Legea nr. 145/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 464 alin. (1), lit. s) prevedea:
„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
(…)
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea
persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din
O.G. nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 464 alin. (1), lit. s) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1) Nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:
(…)
s) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;”.
Art. 465 alin. (7^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (introdus
prin Legea nr. 145/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 465, după alin. (7), se introduce un nou alineat,
alin. (7^1), cu următorul conţinut:
„(7^1) În cazul terenurilor aparţinând cultelor religioase recunoscute oficial în
România şi asociaţiilor religioase, precum şi componentelor locale ale acestora, cu excepţia
suprafeţelor care sunt folosite pentru activităţi economice, valoarea impozabilă se stabileşte
prin asimilare cu terenurile neproductive”.
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Art. 469 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (modificat
prin Legea nr. 145/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 469 alin. (1), lit. c) prevedea:
„(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
(…)
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor
prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G.
nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la
alegerea contribuabilului;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 469 alin. (1), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:
(…)
c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 şi 5 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, şi a persoanelor fizice prevăzute la art. 1 din O.G. nr. 105/1999, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;”.
Alte prevederi ale Legii nr. 145/2018
În vederea pregătirii, organizării şi desfăşurării Turneului final al
Campionatului European de Fotbal 2020, art. II instituie unele derogări de la
dispoziţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
Astfel, vor fi acordate următoarele scutiri de impozite şi taxe:
– Persoanele fizice nerezidente, persoanele juridice străine şi orice entităţi
nerezidente sunt scutite de impozitul pe veniturile obţinute din România, dacă
acestea provin din pregătirea, organizarea şi desfăşurarea Turneului final al
Campionatului European de Fotbal 2020;
– Reclama şi publicitatea efectuate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea în România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020,
sunt scutite de plata taxei pentru serviciile de reclamă şi publicitate, precum şi a
celei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate;
– De asemenea, sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole, evenimentele sportive care au loc în cadrul pregătirii, organizării şi desfăşurării în
România a Turneului final al Campionatului European de Fotbal 2020.
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Prin art. III alin. (1), Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale îi
este acordată permisiunea de a efectua virări de credite de angajament neutilizate
în cadrul capitolului 85.01 „Comunicaţii” de la titlul 71 „Active nefinanciare” la
titlul 72 „Active financiare” peste limita prevăzută la art. 47 alin. (8) din Legea
privind finanţele publice nr. 500/2002, în anul 2018, începând cu intrarea în
vigoare a Legii nr. 145/2018.
Conform alin. (2), suma virată de către Minister, în anul 2018, către Compania
Naţională „Poşta Română” – S.A., se utilizează de către aceasta pentru achitarea
datoriilor la bugetul general consolidat, precum şi pentru achitarea datoriilor
restante, prin derogare la destinaţia stabilită la art. 41 alin. (2) din Legea bugetului
de stat pe anul 2018 nr. 2/2018.
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STATUTUL UNEJ ŞI AL PROFESIEI DE EXECUTOR
JUDECĂTORESC – MODIFICĂRI
(HOTĂRÂREA UNEJ NR. 11/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Statutul Uniunii
Naţionale a Executorilor
Judecătoreşti şi al
profesiei de executor
judecătoresc, aprobat prin
Hotărârea Congresului
Extraordinar al UNEJ nr.
19/2010
(M. Of. nr. 713 din 26
octombrie 2010; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Hotărârea UNEJ nr.
11/2018 privind
modificarea Statutului
Uniunii Naţionale a
Executorilor
Judecătoreşti şi al
profesiei de executor
judecătoresc
(M. Of. nr. 514 din 22
iunie 2018)

Sumar
– modifică: art. 16 alin.
(1), art. 19 alin. (1), art.
21 lit. p), art. 23 alin. (1)
lit. f), art. 26 alin. (3)-

În M. Of. nr. 514 din 22 iunie 2018, s-a publicat Hotărârea UNEJ nr. 11/2018
privind modificarea Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al
profesiei de executor judecătoresc.
Hotărârea UNEJ nr. 11/2018 (M. Of. nr. 514 din 22 iunie 2018) aduce
modificări Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei
de executor judecătoresc, aprobat prin Hotărârea Congresului Extraordinar al
UNEJ nr. 19/2010 (M. Of. nr. 713 din 26 octombrie 2010; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivului statut:
Art. 16 alin. (1) din Statutul UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc
(modificat prinHotărârea UNEJ nr. 11/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) prevedea:
„(1) Congresul Uniunii este constituit din preşedintele şi vicepreşedinţii
Uniunii, preşedinţii şi vicepreşedinţii Camerelor şi din membrii Consiliului
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Uniunii, cu excepţia Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfăşura în
conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 16 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Congresul Uniunii este constituit din preşedintele şi vicepreşedinţii Uniunii,
preşedinţii Camerelor, membrii Consiliului Uniunii şi câte un delegat pentru fiecare
cameră, ales de adunarea generală a acesteia, cu excepţia Congresului de constituire a
Uniunii, care se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2)”.
Art. 19 alin. (1) din Statutul UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc
(modificat prinHotărârea UNEJ nr. 11/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 19 alin. (1) prevedea:
„(1) Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din câte un membru
titular al fiecărei Camere”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 19 alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Consiliul Uniunii este organul de conducere al Uniunii constituit în baza normei
de reprezentare de 1 la 150 executori judecătoreşti. Norma se calculează şi pentru fracţiile
neîmplinite”.
Art. 21 lit. p) din Statutul UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc
(modificat prinHotărârea UNEJ nr. 11/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 21 lit. p) prevedea:
„Consiliul Uniunii are următoarele atribuţii:
(…)
p) stabileşte şi aprobă cuantumul cotelor de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune şi la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 21 lit. p) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Consiliul Uniunii are următoarele atribuţii:
(…)
p) stabileşte şi aprobă cuantumul cotelor de contribuţie la Uniune şi la Casa de
Asigurări a Executorilor Judecătoreşti”.
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Art. 23 alin. (1) lit. f) din Statutul UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc (modificat prinHotărârea UNEJ nr. 11/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 23 alin. (1), lit. f) prevedea:
„(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuţii principale:
(…)
f) propune Consiliului cuantumul cotelor de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune, în raport cu venitul realizat de aceştia;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 23 alin. (1), lit. f) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuţii principale:
(…)
f) propune Consiliului cuantumul cotelor de contribuţie la Uniune”.
Art. 26 alin. (3)-(4) din Statutul UNEJ şi al profesiei de executor judecătoresc
(modificat prinHotărârea UNEJ nr. 11/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 26, alin. (3)-(4) prevedeau:
„(3) Cota de contribuţie a fiecărui executor judecătoresc la Uniune se aprobă de
Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.
(4) Cotele de contribuţie se plătesc lunar”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (3)-(4) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(3) Cota de contribuţie a Camerei la Uniune reprezintă totalitatea contribuţiilor
membrilor săi la bugetul Uniunii şi se aprobă de către Consiliul Uniunii, la propunerea
Biroului Executiv.
(4) Contribuţia menţionată la alin. (3) se plăteşte lunar de către fiecare executor
judecătoresc, direct în contul bancar al Uniunii sau la casieria acesteia”.
Alte prevederi ale Hotărârii UNEJ nr. 11/2018
Potrivit art. II, respectiva hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării, iar art. III stabileşte faptul că, în
vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor hotărârii, au fost însărcinate:
Secretariatul UNEJ, Serviciul juridic şi Compartimentul IT din cadrul UNEJ,
precum şi structurile corespunzătoare din cadrul Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel.
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STATUTUL CASEI DE ASIGURĂRI A EXECUTORILOR
JUDECĂTOREŞTI – MODIFICĂRI
(HOTĂRÂREA CONGRESULUI UNEJ NR. 12/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Hotărârea Congresului
UNEJ nr. 2/2014
(M. Of. nr. 462 din 24
iunie 2014)

Actul modificator
Hotărârea Congresului
UNEJ nr. 12/2018
(M. Of. nr. 514 din 22
iunie 2018)

Sumar
– modifică: art. 15
alin. (6) şi (8

În M. Of. nr. 514 din 22 iunie 2018, s-a publicat Hotărârea Congresului Uniunii
Naţionale a Executorilor Judecătoreşti (UNEJ) nr. 12/2018 privind modificarea
Statutului Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea
Congresului UNEJ nr. 2/2014 (M. Of. nr. 462 din 24 iunie 2014).
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse respectivei hotărâri:
Art. 15 alin. (6) şi (8) din Hotărârea Congresului UNEJ nr. 2/2014 (modificată
prin Hotărârea Congresului UNEJ nr. 12/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 15 alin. (6) şi (8) prevedeau:
„(6) Valoarea primelor de asigurare anuale subscrise este de 500 lei, pentru
primul eveniment asigurat/an..
(…)
(8) Primele de asigurare se vor depune în Contul Casei de asigurări sau la
casieria acesteia, după cum urmează:
a) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 31 martie;
b) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 30 iunie;
c) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 30 septembrie, pentru
anul în curs”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 15 alin. (6) şi (8)se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„6) Valoarea primei de asigurare subscrise este de 750 de lei/an.
(…)
(8) Primele de asigurare se vor depune în Contul Casei de Asigurări sau la casieria
acesteia, după cum urmează:
a) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 31 martie;
b) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 30 iunie;
c) 250 de lei din valoarea primei de asigurare până la 30 septembrie, pentru anul în
curs”.
Alte prevederi din Hotărârea Congresului UNEJ nr. 12/2018
Potrivit art. II din Hotărârea Congresului UNEJ nr. 12/2018, respectiva
hotărâre intră în vigoare de la data publicării.
Conform art. III din Hotărârea Congresului UNEJ nr. 12/2018, Secretariatul
Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, Casa de Asigurări a Executorilor
Judecătoreşti şi Compartimentul IT din cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor
Judecătoreşti, precum şi structurile corespunzătoare din cadrul camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel vor urmări ducerea la îndeplinire a
prevederilor respectivei hotărâri.
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CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 150/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul de procedură
fiscală
(M. Of. nr. 547 din 23
iulie 2015; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 150/2018
(M. Of. nr. 523 din 26
iunie 2018)

Sumar
– introduce: art. 160
alin. (3) lit. c);
– modifică: art. 165
alin. (2), art. 204.

În M. Of. nr. 523 din 26 iunie 2018, s-a publicat Legea nr. 150/2018 privind
aprobarea O.G. nr. 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală.
Legea nr. 150/2018 (M. Of. nr. 523 din 26 iunie 2018) aduce în mod indirect
modificări Codului de procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu
modif. ult.), modificat şi completat prin O.G. nr. 30/2017 (M. Of. nr. 708 din 31
august 2017; cu modif. ult.).
Astfel, conform articolului unic din Legea nr. 150/2018, se aprobă O.G. nr. 30
din 30 august 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.9 din Legea
nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (M. Of. nr. 708
din 31 august 2017; cu modif. ult.), cu modificări şi completări.
Vă prezentăm, în continuare respectivele modificările aduse Codului de procedură fiscală:
Art. 160 alin. (3) lit. c) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 150/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după lit. b) a alin. (3) al art. 160 se introduce o nouă
literă, lit. c), cu următorul conţinut:

116

Actualitate legislativă

„Certificatul de atestare fiscală prevăzut la alin. (2) nu se solicită în următoarele
situaţii:
(…)
c) în cazul în care se solicită eliberarea de către notarul public a unui certificat
de moştenitor exclusiv pentru locul de veci”.
Art. 165 alin. (2) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 150/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 165 alin. (2) prevedea:
„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal local cu suma plătită se sting cu prioritate amenzile
contravenţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar
dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie fiscală. Aceste prevederi nu se aplică în
cazul plăţii taxelor astfel cum sunt definite la art. 1 pct. 36”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 165, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul creanţelor fiscale administrate de
organul fiscal local cu suma plătită de titulari ai dreptului de proprietate asupra clădirilor,
terenurilor sau mijloacelor de transport, se sting cu prioritate amenzile contravenţionale
individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt
tip de obligaţie fiscală. Aceste prevederi nu se aplică în cazul plăţii taxelor astfel cum sunt
definite la art. 1 pct. 36”.
Art. 204 din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea nr. 150/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 204 („Regimul special al obligaţiilor fiscale de a
căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar”) prevedea:
„Eşalonarea la plată nu se acordă pentru obligaţiile fiscale de a căror plată
depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar. În
sensul prezentului articol nu sunt asimilate obligaţiilor fiscale obligaţiile prevăzute
la art. 184 alin. (5)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 204 („Regimul special al obligaţiilor fiscale de a
căror plată depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar”) se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„(1) Pentru debitorii care au solicitat eşalonarea la plată şi care trebuie să achite
obligaţiile fiscale administrate de organul fiscal central într-un anumit termen pentru a se
menţine autorizaţia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competentă nu
revocă/nu suspendă actul pe motiv de neplată a obligaţiilor fiscale la termenul prevăzut în
legislaţia specifică, iar garanţiile constituite nu se execută până la soluţionarea cererii de
acordare a eşalonării la plată.
(2) În situaţia în care cererea de acordare a eşalonării la plată a fost respinsă sau
retrasă, debitorii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să achite obligaţiile fiscale de a căror plată
depinde menţinerea autorizaţiei, acordului ori a altui act administrativ similar în scopul
menţinerii actului, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere sau a
deciziei prin care se ia act de retragerea cererii. În acest caz, o nouă cerere de acordare a
eşalonării la plată se poate depune numai după achitarea acestor obligaţii fiscale.
(3) Pe perioada de valabilitate a eşalonării la plată, autoritatea competentă nu
revocă/nu suspendă autorizaţia, acordul sau alt act administrativ similar pe motiv de
neplată a obligaţiilor fiscale la termenul prevăzut în legislaţia specifică, iar garanţiile
constituite nu se execută”.

