Revista
Universul
Juridic  nr. 1, ianuarie 2019, pp. 63-67
Actualitatea
legislativă

63

III. ACTUALITATEA LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In January 2019, the Fiscal Code and the Code of Fiscal Procedure were amended under the
same normative act, as well as the Government Ordinance no. 39/2015 regarding the tax offence
record.
Moreover, the following normative acts were amended in the same month: The Statute of the
legal profession, the Regulation for the organization and conduct of the exam or contest to acquire the
quality of notary on probation, Law of national education no. 1/2011, as well as the Statute of Civil
Servants.
Also in January, the following acts were amended: Law no. 8/1996 on copyright and related
rights, Law no. 263/2010 on the unitary pension system and Law no. 223/2015 on public military
pensions, G.E.O. no 195/2002 on circulation on public roads

O.U.G. NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE
PUBLICE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 345/2018)

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

Actul modificator
Legea nr. 345/2018
(M. Of. nr. 4 din 3
ianuarie 2019)

Sumar
– modifică: art. 22 alin.
(4)-(6), art. 22 alin. (8), art.
97 alin. (4);
– introduce: art. 22 alin.
(3) lit. d), art. 22 alin.
(6^1)-(6^4), art. 102 alin.
(1) pct. 40, art. 105 alin.
(30).

În M. Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 345/2018 pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (rep. M. Of. nr. 670 din 3 august 2006; cu modif. ult.).
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Potrivit modificării aduse art. 22 alin. (8) din O.U.G. nr. 195/2002, numai
permisul de conducere al persoanei declarate inaptă psihologic pentru a conduce
autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către
poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care
s-a luat această măsură. Astfel, nu se va mai putea proceda la retragerea
permisului persoanei declarate inapta medical. De asemenea, persoana care
posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a conduce un
autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a
conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliţia rutieră, iar în termen de
maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, este obligată să se prezinte la sediul
poliţiei rutiere pentru a preda permisul de conducere, în vederea retragerii
acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Art. 22 alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (introdus prin Legea nr. 345/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22 alin. (3), după lit. c), se introduce o nouă
literă, lit. d), cu următorul conţinut:
„(3) Examinarea medicală se realizează în vederea:
(…)
d) efectuarea unei examinări medicale de specialitate la trimiterea medicului, în
condiţiile alin. (6)”.
Art. 22 alin. (4)-(6) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (modificat prin Legea nr. 345/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 22, alin. (4)-(6) prevedeau:
„(4) Examinarea medicală se realizează în unităţi de asistenţă medicală
autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia luării în evidenţă a
solicitantului sau a conducătorului de autovehicul şi tractor agricol sau forestier ori
de tramvai de către medicul de familie.
(5) Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte şi se actualizează prin ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(6) Medicul de familie, atunci când constată că o persoană din evidenţa sa, care
posedă permis de conducere, prezintă afecţiuni medicale prevăzute în ordinul
ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), va solicita unităţii de asistenţă medicală autorizate examenul de specialitate necesar. În cazul în care unitatea de
asistenţă medicală autorizată a stabilit că persoana este inaptă medical pentru a
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conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, va comunica
aceasta imediat poliţiei rutiere pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (4)-(6) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(4) Examinarea medicală a solicitanţilor prevăzuţi la alin. (3) lit. a) şi b), precum şi a
conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se realizează în
unităţi de asistenţă medicală autorizate, existente la nivelul fiecărui judeţ, care au obligaţia
luării în evidenţă a acestora.
(5) Lista unităţilor de asistenţă medicală autorizate se stabileşte şi se actualizează prin
ordin al ministrului sănătăţii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Lista se publică şi pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii.
(6) Orice medic, atunci când constată că un conducător de autovehicul, de tractor
agricol sau forestier ori tramvai, aflat în evidenţa sau îngrijirea sa, prezintă afecţiuni
medicale prevăzute în ordinul ministrului sănătăţii emis conform alin. (2), este obligat să
emită bilet de trimitere către o unitate de asistenţă medicală autorizată prevăzută la alin.
(4), cu diagnosticele constatate şi cu datele de contact ale unităţii medicale în care medicul
trimiţător îşi desfăşoară activitatea şi să consemneze acest lucru în fişa medicală a
conducătorului. Biletul de trimitere va fi comunicat conducătorului, de îndată, prin orice
mijloc de comunicare prevăzut de Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În baza biletului de trimitere, în
termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea acestuia, persoana care posedă permis de
conducere este obligată să se prezinte la unitatea de asistenţă medicală autorizată pentru a
efectua examinarea medicală de specialitate”.
Art. 22 alin. (6^1)-(6^4) lit. d) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice (introdus prin Legea nr. 345/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, după alin. (6), se introduc patru noi
alineate, alin. (6^1)-(6^4), cu următorul conţinut:
„(6^1) În cazul în care unitatea de asistenţă medicală autorizată, în urma realizării
examenului de specialitate necesar, stabileşte că persoana care posedă permis de conducere
este inaptă medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori
tramvai, aceasta este obligată, în termen de o zi de la data constatării, să comunice
rezultatul examinării către poliţia rutieră în a cărei rază teritorială unitatea îşi desfăşoară
activitatea, către medicul trimiţător, precum şi persoanei declarate inaptă din punct de
vedere medical pentru a conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai. În
cazul în care persoana care posedă permis de conducere este declarată aptă medical, unitatea
de asistenţă medicală autorizată comunică, în termen de 15 zile de la constatare, rezultatul
examinării către medicul trimiţător.
(6^2) În cazul în care, în termen de 30 zile de la data comunicării biletului de trimitere
în condiţiile alin. (6), medicul trimiţător nu este înştiinţat de către unitatea de asistenţă
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medicală autorizată asupra rezultatului examinării, acesta este obligat să comunice poliţiei
rutiere pe a cărei rază teritorială acesta îşi desfăşoară activitatea numele, prenumele şi codul
numeric personal al persoanei aflate în evidenţa sau îngrijirea sa, precum şi informaţia că
aceasta a fost trimisă să se prezinte pentru o examinare medicală în conformitate cu
prevederile alin. (6).
(6^3) La data primirii comunicării prevăzute la alin. (6^1) teza I sau, după caz, la
alin. (6^2), poliţia rutieră retrage permisul de conducere al persoanei respective, făcând
menţiune despre aceasta în evidenţa permiselor de conducere reţinute şi a sancţiunilor
aplicate conducătorilor de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie.
Măsura dispusă i se comunică, de îndată, conducătorului prevăzut la alin. (6).
(6^4) Persoana care posedă permis de conducere, declarată inaptă medical pentru a
conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai, nu mai are dreptul de a
conduce de la data comunicării acestui fapt de către poliţia rutieră în condiţiile alin. (6^3).
În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la această dată, conducătorul este obligat să se
prezinte la sediul poliţiei rutiere pentru a preda permisul de conducere, în vederea retragerii
acestuia, până la încetarea cauzelor pentru care s-a luat această măsură”.
Art. 22 alin. (8) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (modificat prin Legea nr. 345/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 22, alin. (8) prevedea:
„(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă medical sau
psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de către poliţia
rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat
aceasta măsură”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 22, alin. (8) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarată inaptă psihologic pentru a
conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se retrage de către
poliţia rutieră şi poate fi redobândit numai după încetarea motivului pentru care s-a luat
această măsură”.
Art. 97 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (modificat prin Legea nr. 345/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 97, alin. (4) prevedea:
„(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră
dacă titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile
publice de către o unitate de asistenţă medicală autorizată”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 97, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de către poliţia rutieră în cazurile
prevăzute la art. 22 alin. (6^3) şi (8)”.
Art. 102 alin. (1) pct. 40 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice (introdus prin Legea nr. 345/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 102 alin. (1), după pct. 39, se introduce un nou
punct, pct. 40, cu următorul conţinut:
„(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de
sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
(…)
40. neîndeplinirea de către medic a obligaţiei prevăzute la art. 22 alin. (6) şi
alin. (6^2)”.
Art. 105 pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (introdus prin Legea nr. 345/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 105, după pct. 29, se introduce un nou punct,
pct. 30, cu următorul conţinut:
„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a V-a de
sancţiuni următoarele fapte săvârşite de către persoane juridice:
(…)
30. neîndeplinirea de către unitatea medicală autorizată a obligaţiei de a comunica în
termenul prevăzut la art. 22 alin. (6^1) faptul că persoana este inaptă medical pentru a
conduce un autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai poliţiei rutiere pe a cărei
rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, precum şi medicului trimiţător”.
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O.G. NR. 39/2015 PRIVIND CAZIERUL FISCAL – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 346/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
O.G. nr. 39/2015 privind
cazierul fiscal, aprobată
cu modificări prin Legea
nr. 327/2015
(M. Of. nr. 655 din 31
august 2015; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 346/2018
(M. Of. nr. 4 din 3
ianuarie 2019)

Sumar
– modifică: art. 5 alin. (3),
art. 6 alin. (1) lit. j), art. 9
alin. (4);
– introduce: art. 4 alin.
(7^1).

În M. Of. nr. 4 din 3 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 346/2018 pentru
modificarea şi completarea O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (M. Of. nr. 655
din 31 august 2015; cu modif. ult.).
Potrivit completării aduse O.G. nr. 39/2015, prin derogare de la dispoziiile art.
4 alin. (7), în cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvenţă, a
celui care a intrat în faliment sau a celui pentru care s-a pronunţat ori a fost
adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situaţiile
prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g) din Legea nr. 207/2015 nu se înscrie în
cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă desemnat în procedură potrivit legii.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse O.G.
nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, prin Legea nr. 346/2018.
Art. 4 alin. (7^1) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (introdus prin
Legea nr. 346/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, după alin. (7) se introduce un nou
alineat,alin. (7^1), cu următorul conţinut:
„(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în cazul contribuabilului aflat în
procedura simplificată de insolvenţă, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a
contribuabilului pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare,
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inactivitatea fiscală declarată pentru situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g)
din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă desemnat în
procedură potrivit legii”.
Art. 5 alin. (3) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (modificat prin
Legea nr. 346/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 5, alin. (3) prevedea:
„(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice
sancţiuni au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a
actelor care sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal,
neatacate în termenele prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie,
organului fiscal competent în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul fiscal
contribuabilul sancţionat”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Organele competente să constate faptele prevăzute la art. 4 şi să aplice sancţiuni
au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a actelor care
sancţionează fapte care, potrivit legii, se înscriu în cazierul fiscal, neatacate în termenele
prevăzute de lege, să comunice aceste acte, în copie, organului fiscal competent în a cărui
rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul sancţionat”.
Art. 6 alin. (1) lit. j) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (modificat
prin Legea nr. 346/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 6 alin. (1), lit. j) prevedea:
„(1) Contribuabilii care au înscrise informaţii în cazierul fiscal se scot din
evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:
(…)
j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. În situaţia radierii unei persoane
juridice sau a unei entităţi fără personalitate juridică declarate inactive anterior
radierii, inactivitatea fiscală înscrisă în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau
al reprezentanţilor desemnaţi se scoate din evidenţa acestora la data împlinirii unui
termen de un an de la data radierii contribuabilului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6 alin. (1), lit. j) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Contribuabilii care au înscrise informaţii în cazierul fiscal se scot din evidenţă
dacă se află în următoarele situaţii:
(…)
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j) decesul, respectiv radierea contribuabilului. Inactivitatea fiscală a persoanei juridice
sau a entităţii fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal
al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi se scoate din evidenţă la data
împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situaţia
înscrierii inactivităţii fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor
desemnaţi, aceasta se scoate din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data
înscrierii”.
Art. 9 alin. (4) din O.G. nr. 39/2015 privind cazierul fiscal (modificat prin
Legea nr. 346/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (4) prevedea:
„(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, documentele care
atestă identitatea şi calitatea de reprezentant sau de reprezentant legal se pot
transmite la organul fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) prin
mijloace electronice de transmitere la distanţă, în condiţiile prevăzute de Codul de
procedură fiscală”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se poate transmite la organul
fiscal de către persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) prin mijloace electronice de transmitere
la distanţă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările
ulterioare”.
Alte dispoziţii
Potrivit art. II, dacă, până la data intrării în vigoare a legii, sunt înscrise în
cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă, ce are calitatea de reprezentant
desemnat, informaţii privind inactivitatea fiscală a contribuabilului pentru
situaţiile prevăzute la art. 4 alin. (7^1) din O.G. nr. 39/2015, declarată anterior
intrării în procedura simplificată de insolvenţă, în faliment sau pronunţării ori
adoptării unei hotărâri de dizolvare, acestea se scot din evidenţa cazierului fiscal,
de către organul fiscal competent, la cererea practicianului în insolvenţă.
De asemenea, dispoziiile art. 6 alin. (1) lit. j) O.G. nr. 39/2015 se aplică şi
situaţiilor existente în cazierul fiscal la data intrării în vigoare a legii.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR
DE PENSII PUBLICE ŞI LEGEA NR. 223/2015
PRIVIND PENSIILE MILITARE DE STAT – COMPLETĂRI
(LEGEA NR. 23/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice
(M. Of. nr. 852 din 20
decembrie 2010; cu
modif. ult.)
Legea nr. 223/2015
privind pensiile
militare de stat
(M. Of. nr. 556 din 27
iulie 2015; cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 23/2019
(M. Of. nr. 30 din 10
ianuarie 2019)

Sumar
– introduce: art. 114 alin.
(1) lit. j^1)

– introduce: art. 55 alin.
(1^1)

În M. Of. nr. 30 din 10 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 23/2019
completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (M. Of. nr. 852 din 20 decembrie 2010; cu modif. ult.) şi a art. 55 din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat (M. Of. nr. 556 din 27 iulie
2015; cu modif. ult.).
Art. 114 alin. (1) lit. j^1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice (Legea nr. 23/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 114 alin. (1), după lit. j), se introduce o nouă
literă, lit. j^1), cu următorul conţinut:
„În sistemul public de pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare
celei în care a intervenit una dintre următoarele cauze:

72

Actualitatea legislativă

(…)
j^1) copiii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu statut special în
activitate sau în rezervă, mobilizaţi sau concentraţi în unităţi militare, decedaţi ca urmare a
unor acţiuni specifice, prin accidente, catastrofe sau alte asemenea evenimente intervenite
în timpul şi din cauza serviciului sau a unor misiuni şi operaţii în afara teritoriului
statului român, cărora li s-a deschis dreptul la pensie de urmaş în sistemul public de pensii,
optează pentru o altă pensie, potrivit art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 223/2015 privind
pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 55 alin. (1^1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat
(completată prin Legea nr. 23/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 55, după alin. (1) se introduce un nou alineat,
alin. (1^1) cu următorul conţinut:
„(1^1) De o pensie de urmaş egală cu baza de calcul prevăzută la art. 28, dacă optează
pentru aceasta, pot beneficia şi urmaşii militarilor, poliţiştilor ori funcţionarilor publici cu
statut special, aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (1), cărora li s-a deschis dreptul la pensie
de urmaş în sistemul public de pensii”.
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LEGEA NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR
ŞI DREPTURILE CONEXE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 15/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 15/2019
(M. Of. nr. 33 din 11
ianuarie 2019)

Sumar
– modifică: art. 162 lit. f),
art. 185 alin. (4)
– introduce: art. 1 alin. (3),
art. 35^1-35^2, art. 142 alin.
(4) lit. d), art. 145 alin. (3), art.
146 alin. (1) lit. d^1), art. 181
alin. (1) lit. m^1), art. 190 lit.
h), art. 209 lit. l)
– abrogă: art. 145 alin. (1) lit.
e) şi lit. i)

În M. Of. nr. 33 din 11 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 15/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (rep. M. Of. nr. 489 din 14 iunie 2018).
Potrivit uneia dintre completările aduse Legii nr. 8/1996, sunt permise, fără
consimţământul titularului oricărui drept de autor sau al oricărui drept conex şi
fără plata vreunei remuneraţii, reproducerea, distribuirea, comunicarea către
public, punerea la dispoziţia publicului, radiodifuzarea, închirierea şi împrumutul unei opere sau altui obiect protejat, cu condiţia ca acestea să nu contravină
exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii
drepturilor, în scopul: realizării, de către o persoană beneficiară sau o persoană
care acţionează în numele acesteia, a unui exemplar în format accesibil al unei
opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care
persoana beneficiară are acces în mod legal, pentru uzul exclusiv al persoanei
beneficiare sau al realizării, de către o entitate autorizată, a unui exemplar în
format accesibil al unei opere sau al unui obiect protejat prin drept de autor sau
drepturi conexe, la care persoana beneficiară are acces în mod legal sau comu-
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nicarea publică, punerea la dispoziţie, distribuirea sau împrumutul, fără scop
lucrativ, al unui exemplar în format accesibil către o persoană beneficiară sau o altă
entitate autorizată în scopul utilizării exclusive de către o persoană beneficiară.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe:
Art. 1 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introdus Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 1, după alin. (2), se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Dispoziţiile prezentei legi se aplică numai în condiţiile respectării prevederilor
legislaţiei naţionale în materia prelucrării datelor cu caracter personal”.
Art. 35^1-35^2 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introdus Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 35, se introduc două noi articole,
art. 35^1-35^2, cu următorul conţinut:
„Art. 35^1
(1) Sunt permise, fără consimţământul titularului oricărui drept de autor sau al
oricărui drept conex şi fără plata vreunei remuneraţii, reproducerea, distribuirea, comunicarea către public, punerea la dispoziţia publicului, radiodifuzarea, închirierea şi împrumutul unei opere sau altui obiect protejat, cu condiţia ca acestea să nu contravină exploatării normale a operei şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor, în scopul:
a) realizării, de către o persoană beneficiară sau o persoană care acţionează în numele
acesteia, a unui exemplar în format accesibil al unei opere sau al unui alt obiect protejat
prin drept de autor sau drepturi conexe, la care persoana beneficiară are acces în mod legal,
pentru uzul exclusiv al persoanei beneficiare;
b) realizării, de către o entitate autorizată, a unui exemplar în format accesibil al unei
opere sau al unui alt obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe, la care
persoana beneficiară are acces în mod legal sau comunicarea publică, punerea la dispoziţie,
distribuirea sau împrumutul, fără scop lucrativ, al unui exemplar în format accesibil către o
persoană beneficiară sau o altă entitate autorizată în scopul utilizării exclusive de către o
persoană beneficiară.
(2) Expresia persoană beneficiară prevăzută la alin. (1) înseamnă, indiferent de orice
alte dizabilităţi, o persoană care:
a) este nevăzătoare;
b) are deficienţe de vedere ce nu pot fi corectate pentru a obţine o funcţie vizuală
echivalentă, în esenţă, cu cea a unei persoane fără astfel de deficienţe şi care, drept urmare,
nu poate citi opere tipărite în aceeaşi măsură, în esenţă, ca o persoană care nu este afectată
de o astfel de deficienţă;
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c) are un handicap de percepţie sau dificultăţi de citire şi, în consecinţă, nu poate să
citească opere imprimate în aceeaşi măsură, în esenţă, ca o persoană care nu suferă de un
astfel de handicap;
d) suferă de un handicap fizic ce o împiedică să ţină în mână ori să manipuleze o carte
sau să îşi concentreze privirea ori să îşi mişte ochii într-o măsură care ar fi acceptabilă în
mod obişnuit pentru citire.
(3) În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos, prevăzute la alin. (1), au
următoarele semnificaţii:
a) operă sau alt obiect protejat înseamnă o operă care se prezintă sub formă de carte,
publicaţie periodică, ziar, revistă sau alte tipuri de scrieri, notaţii, inclusiv partituri,
precum şi ilustraţiile aferente acestora, pe orice tip de suport, inclusiv în format audio, cum
ar fi cărţile audio, şi în format digital, care este protejată prin drept de autor sau drepturi
conexe şi care este publicată sau pusă sub o altă formă la dispoziţia publicului în mod legal;
b) exemplar în format accesibil înseamnă un exemplar al unei opere sau al unui alt
obiect protejat, care este realizat într-un mod sau o formă alternativă şi care îi permite
persoanei beneficiare să aibă acces la opere sau alte obiecte protejate, inclusiv acces în
condiţii la fel de viabile şi confortabile ca cele de care se bucură o persoană care nu suferă de
niciuna dintre deficienţele sau de niciunul dintre handicapurile prevăzute la alin. (2);
c) entitate autorizată înseamnă o entitate care este autorizată sau recunoscută de un
stat membru în vederea furnizării, fără scop lucrativ, către persoane beneficiare, de servicii
de educaţie, formare pedagogică, citire adaptativă sau acces la informaţii, incluzând şi instituţiile publice sau organizaţiile fără scop lucrativ, care oferă aceleaşi servicii persoanelor
beneficiare ca una dintre activităţile lor de bază sau dintre obligaţiile lor instituţionale, sau
ca parte a misiunilor acestora de interes public. În scopul luării în evidenţă, entităţile
autorizate au obligaţia să notifice Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, care urmează
să comunice informaţiile către punctul central de acces al Uniunii Europene şi către
punctul de acces la informaţii instituit de Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale
pentru Proprietate Intelectuală.
(4) În vederea realizării unui exemplar în format accesibil în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt exceptate de la dreptul de reproducere:
a) orice acte necesare pentru a modifica, a converti sau a adapta o operă sau alt obiect
protejat prin drept de autor sau drepturi conexe;
b) furnizarea mijloacelor necesare pentru a parcurge informaţiile într-un exemplar în
format accesibil;
c) modificările care ar putea fi necesare atunci când formatul unei opere sau al unui alt
obiect protejat este deja accesibil pentru anumite persoane beneficiare, în timp ce ar putea să
nu fie accesibil pentru alte persoane beneficiare, din cauza diferitelor deficienţe sau
handicapuri sau a diferitelor grade ale respectivelor deficienţe sau handicapuri.
(5) Utilizările prevăzute la alin. (1) trebuie să asigure şi să respecte integritatea operei
sau obiectelor protejate prin drept de autor sau prin drepturi conexe, ţinând seama în mod
corespunzător de modificările necesare pentru ca opera sau alt obiect al protecţiei să devină
utilizabile în formatul accesibil.
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(6) Orice dispoziţie contractuală care are drept scop înlăturarea sau limitarea în orice
mod a utilizărilor permise conform alin. (1) este nulă de drept.
Art. 35^2
(1) Entităţile autorizate care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 35^1 alin. (1)
lit. b) au obligaţia stabilirii şi respectării unor proceduri clare şi transparente cu ocazia
îndeplinirii următoarelor obligaţii:
a) distribuie, comunică şi pun la dispoziţie exemplare în format accesibil numai către
persoanele beneficiare sau alte entităţi autorizate;
b) adoptă măsurile corespunzătoare pentru a descuraja reproducerea, distribuţia,
comunicarea către public sau punerea la dispoziţia publicului în mod neautorizat a
exemplarelor în format accesibil;
c) dă dovadă de grija cuvenită atunci când tratează operele sau alte obiecte protejate,
precum şi exemplarele în format accesibil ale acestora şi ţine evidenţa acestor operaţiuni;
d) publică şi actualizează, pe site-ul propriu, dacă este cazul, sau prin intermediul altor
canale online sau offline, informaţii cu privire la modul în care îşi respectă obligaţiile
prevăzute la lit. a) – c);
e) respectă dispoziţiile legale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale
persoanelor beneficiare.
(2) Orice persoană beneficiară sau entitate autorizată, din România sau din alt stat
membru al Uniunii Europene, are dreptul să obţină, de la o entitate autorizată care
desfăşoară activitatea prevăzută la art. 35^1 alin. (1) lit. b) şi care are sediul în România,
un exemplar în format accesibil al unei opere sau alt obiect protejat, dacă acesta este
disponibil.
(3) Entităţile autorizate din România au posibilitatea să solicite şi să obţină de la o
entitate autorizată din alt stat membru al Uniunii Europene un exemplar în format
accesibil al unei opere sau al altui obiect protejat prin drept de autor sau drepturi conexe
sau accesul la un astfel de exemplar, în condiţiile legii naţionale a statului respectiv.
(4) La cererea persoanelor beneficiare, a altor entităţi autorizate sau a titularilor de
drepturi de autor, entitatea autorizată care desfăşoară activitatea prevăzută la art. 35^1
alin. (1) lit. b) este obligată să pună la dispoziţie, într-o formă accesibilă, următoarele
informaţii:
a) lista operelor sau a altor obiecte protejate prin drept de autor sau drepturi conexe,
pentru care dispune de exemplare în format accesibil, precizând formatele disponibile;
b) numele şi datele de contact referitoare la entităţile autorizate cu care a efectuat
schimburi de exemplare în format accesibil.
(5) Exportul de exemplar în format accesibil, efectuat de o entitate autorizată stabilită
într-un stat membru către o ţară terţă, care este parte la Tratatul de la Marrakesh, precum
şi importul de asemenea exemplare, dintr-o ţară terţă, membră a Tratatului de la
Marrakesh, efectuat de o persoană beneficiară sau de o entitate autorizată dintr-un stat
membru, se efectuează în condiţiile Regulamentului (UE) 2017/1.563 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 13 septembrie 2017 privind schimbul transfrontalier între
Uniune şi ţările terţe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere şi ale altor obiecte
ale protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare,
cu deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate”.
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Art. 142 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (introdus Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 142 alin. (4), după lit. c), se introduce o nouă
literă, lit. d), cu următorul conţinut:
„(4) Utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispoziţia publicului
prin orice modalitate, poate, fără autorizarea fabricantului bazei de date, să extragă sau să
reutilizeze o parte substanţială a conţinutului acesteia:
(…)
d) în cazul în care orice act de reproducere, distribuire, transformare, extragere sau
reutilizare se face în scopul prevederilor art. 35^1”.
Art. 145 alin. (1) lit. e) şi lit. i) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (abrogat Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 145 alin. (1), lit. e) şi lit. i), se abrogă.
Art. 145 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introdus Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 145, după alin. (2), se introduce un nou
alineat, alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Dreptul de comunicare publică a operelor muzicale este supus gestiunii colective
extinse. În acest caz, organismul de gestiune colectivă reprezentativ îi reprezintă şi pe
autorii şi titularii de drepturi care nu au acordat mandat. Autorul sau titularul de drepturi
are libertatea să înlăture producerea efectelor gestiunii colective extinse printr-o notificare
transmisă cu 30 de zile înainte organismului de gestiune colectivă reprezentativ”.
Art. 146 alin. (1) lit. d^1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (introdus Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 146 alin. (1), după lit. d), se introduce o nouă
literă, lit. d^1), cu următorul conţinut:
„(1) Pot fi gestionate colectiv următoarele drepturi:
(…)
d^1) drepturile online asupra operelor muzicale, prevăzute la art. 173;”.
Art. 162 lit. f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (modificat Legea nr. 15/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 162, lit. f) prevedea:
„Organismele de gestiune colectivă au următoarele drepturi şi obligaţii:
(…)
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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;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 146, lit. f) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Organismele de gestiune colectivă au următoarele drepturi şi obligaţii:
(…)
f) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora să furnizeze, în format scris şi
electronic, în termen de 30 de zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate
pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţii privind operele
utilizate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal;”.
Art. 181 alin. (1) lit. m^1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi
drepturile conexe (introdus Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 181 alin. (1), după lit. m), se introduce o nouă
literă, lit. m^1), cu următorul conţinut:
„(1) Principalele atribuţii ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sunt
următoarele:
(…)
m^1) ţine evidenţa entităţilor autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute la
art. 35^1 alin. (1) lit. b) şi furnizează atât Comisiei Europene, cât şi punctului de acces la
informaţii instituit de Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate
Intelectuală denumirea şi datele de contact ale entităţilor autorizate, precum şi orice alte
date colectate în urma comunicării voluntare a acestora, de către entităţile autorizate;”.
Art. 185 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (modificat Legea nr. 15/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 185, alin. (4) prevedea:
„(4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecţie au
obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarilor excepţiilor prevăzute la art. 35
alin. (1) lit. a), c) şi e), art. 35 alin. (2) lit. d) şi e) şi la art. 39 mijloacele necesare
pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protecţiei. Totodată aceştia
au dreptul să limiteze numărul copiilor realizate în condiţiile de mai sus”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 185, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecţie au obligaţia de a
pune la dispoziţia beneficiarilor excepţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a), c) şi e),
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art. 35 alin. (2) lit. d) şi e), art. 35^1 şi 39 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera
sau la oricare alt obiect al protecţiei. Totodată, aceştia au dreptul să limiteze numărul
copiilor realizate în condiţiile de mai sus”.
Art. 190 lit. h) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introdus Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 190, după lit. g), se introduce o nouă literă,
lit. h), cu următorul conţinut:
„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei
următoarele fapte:
(…)
h) încălcarea prevederilor art. 35^2 alin. (2) şi, de către utilizatori, a prevederilor art.
162 lit. f)”.
Art. 209 lit. l) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile
conexe (introdus Legea nr. 15/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 209, după lit. k), se introduce o nouă literă,
lit. l), cu următorul conţinut:
„Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei
următoarele fapte:
(…)
l) Directiva (UE) nr. 2017/1.564 a Parlamentului European şi a Consiliului din 13
septembrie 2017 privind anumite utilizări permise ale anumitor opere şi ale altor obiecte ale
protecţiei prin drept de autor şi drepturi conexe în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu
deficienţe de vedere sau cu dificultăţi de citire a materialelor imprimate şi de modificare a
Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi
drepturilor conexe în societatea informaţională, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene (JOUE), seria L, nr. 242 din data de 20 septembrie 2017”.
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STATUTUL FUNCŢIONARILOR PUBLICI – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 24/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea nr. 188/1999
privind Statutul
funcţionarilor
publici(rep. M. Of.
nr. 365 din 29 mai 2007;
cu modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 24/2019
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
188/1999 privind
Statutul
funcţionarilor
publici, precum şi
pentru stabilirea unor
măsuri privind
evaluarea
funcţionarilor publici
pentru anul 2018
(M. Of. nr. 36 din 14
ianuarie 2019)

Sumar
– modifică: art. 2 alin. (4),
Cap. VI titlul secţ a 4-a „
SECŢIUNEA 4: Promovarea
funcţionarilor publici”, anexa
nr. 1, sintagma „Ministerul
Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice”, art.
5 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) –
denumirea „ Ministerul
Afacerilor Interne”,
denumirea „ ministrul
dezvoltării regionale şi
administraţiei publice” – art.
5 alin. (1) lit. f) şi alin. (3)
– introduce: art. 20 alin. (5),
art. 20^1-20^10, art. 60 alin.
(3), art. 60^1-60^4, Secţ a
3^1-a „Evaluarea
performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor
publici” – art. 62^1-62^13,
art. 117^1, anexa nr. 2
– abrogă: art. 69

În M. Of. nr. 36 din 14 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 24/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (rep. M. Of. nr. 365 din 29 mai 2007; cu modif. ult.).
Una dintre cele mai importante completări aduse Statutul funcţionarilor
publici, este reprezentată de introducerea secţ. a 3^1-a „Evaluarea performanţelor
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profesionale individuale ale funcţionarilor publici”. Astfel, evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici,
prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi
a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către
funcţionarul public pe parcursul unui an calendaristic şi urmăreşte: corelarea
obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei publice, prin
raportare la nivelul funcţiei publice deţinute; asigurarea unui sistem motivaţional,
astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale;
identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.
Art. 2 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat Legea nr. 22/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 2, alin. (4) prevedea:
„(4) Funcţiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) Funcţiile publice sunt prevăzute în anexa nr. 1”.
Art. 20 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(introdus Legea nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 20, după alin. (4), se introduce un nou alineat,
alin. (5), cu următorul conţinut:
„(5) Comisia de evaluare, prevăzută la alin. (4), este formată din 5 membri, numiţi
pentru un mandat de 3 ani. Îndeplinirea atribuţiilor comisiei de evaluare se realizează cu
respectarea principiilor independenţei, integrităţii, obiectivităţii şi imparţialităţii în luarea
deciziilor”.
Art. 20^1-20^10 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (introdus Legea nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 20, se introduc zece noi articole,
art. 20^1-20^10, cu următorul conţinut:
„Art. 20^1
(1) Evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) se realizează în scopul aprecierii performanţelor obţinute, prin raportarea rezultatelor obţinute în mod efectiv la obiectivele
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operaţionale stabilite, pentru înalţii funcţionari publici care au desfăşurat efectiv activitate
minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. Perioada
evaluată este 1 ianuarie – 31 decembrie a fiecărui an, iar perioada de evaluare este 1
ianuarie – 31 martie a anului următor perioadei evaluate.
(2) Evaluarea generală prevăzută la art. 20 alin. (2) se realizează prin raportarea
rezultatelor obţinute în ultimii 2 ani şi a criteriilor de performanţă la obiectivele strategice
stabilite. Perioada evaluată este de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie a primului an de
activitate şi până la data de 31 decembrie a anului următor, iar perioada de evaluare este 1
ianuarie – 31 martie din anul următor perioadei evaluate.
(3) În anul în care se face evaluarea generală, evaluarea performanţelor profesionale
individuale face parte din aceasta.
(4) Evaluarea anuală prevăzută la art. 20 alin. (1) şi evaluarea generală prevăzută la
art. 20 alin. (2) se realizează şi pentru funcţionarii publici care exercită cu caracter
temporar o funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici.
Art. 20^2
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale şi evaluarea generală prevăzute
la art. 20 alin. (1) şi (2) se realizează pe baza următoarelor documente:
a) raportul de activitate întocmit de înaltul funcţionar public;
b) referatul de evaluare întocmit de prim-ministru pentru înalţii funcţionari publici
care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. a), de conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află funcţia publică pentru înalţii funcţionari
publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. b) şi d), de către ministrul
afacerilor interne pentru înalţii funcţionari publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la
art. 12 lit. c) şi e), respectiv de către secretarul general al Guvernului pentru înalţii
funcţionari publici care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. f);
c) fişa postului înaltului funcţionar public evaluat;
d) documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face
evaluarea şi indicatorii de performanţă.
(2) Competenţa de întocmire a referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) poate
fi delegată prin act administrativ către secretarul de stat care coordonează activitatea
înaltului funcţionar public, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării.
Art. 20^3
(1) Obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea sunt obiective strategice şi
obiective operaţionale.
(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc la începutul perioadei pentru care se
face evaluarea de către:
a) prim-ministru, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. a);
b) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice în al cărei stat de funcţii se află
funcţia publică, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. b) şi d);
c) ministrul afacerilor interne, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. c) şi e);
d) secretarul general al Guvernului, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12 lit. f).
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(3) Competenţa de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea
poate fi delegată prin act administrativ către secretarul de stat care coordonează activitatea
înaltului funcţionar public, cu precizarea condiţiilor şi limitelor delegării.
(4) Obiectivele se consemnează într-un document datat şi semnat de persoana care are
competenţa de a stabili obiectivele potrivit alin. (2), respectiv alin. (3) şi de înaltul
funcţionar public.
(5) Obiectivele operaţionale, împreună cu termenele de realizare şi indicatorii de performanţă corespunzători, se stabilesc pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului
pentru care se face evaluarea.
(6) Obiectivele strategice, împreună cu termenele de realizare şi indicatorii de performanţă corespunzători, se stabilesc pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de
1 ianuarie a primului an şi până la data de 31 decembrie a anului următor.
(7) Obiectivele operaţionale şi obiectivele strategice, precum şi termenele de realizare şi
indicatorii de performanţă corespunzători pot fi revizuiţi trimestrial sau ori de câte ori
intervin modificări în activitatea sau structura organizatorică a autorităţii ori instituţiei
publice. În acest caz, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
(8) Indicatorii de performanţă prevăzuţi la alin. (5) şi (6) se stabilesc pentru fiecare
obiectiv în conformitate cu nivelul atribuţiilor, prin raportare la cerinţele privind cantitatea
şi calitatea muncii prestate.
Art. 20^4
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale înalţilor funcţionari publici,
prevăzută la art. 20 alin. (1), se face cu parcurgerea următoarelor etape:
a) analizarea documentelor prevăzute la art. 20^2 alin. (1) de către fiecare membru al
Comisiei de evaluare;
b) aprecierea îndeplinirii fiecărui obiectiv operaţional de către fiecare membru al
Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu termenele de realizare şi cu indicatorii de performanţă.
(2) În cadrul etapei de analizare a documentelor, prevăzută la alin. (1) lit. a), Comisia
de evaluare poate solicita completarea raportului de activitate sau/şi a referatului de
evaluare, în măsura în care consideră că sunt incomplete sau conţin date eronate, stabilind
şi un termen pentru transmiterea raportului de activitate sau/şi a referatului de evaluare
modificat(e).
(3) Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor operaţionale reprezintă media
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor
operaţionale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(4) Nota finală a evaluării performanţelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor acordate pentru obiectivele operaţionale potrivit alin. (1) lit. b).
(5) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (1) lit. b) este următoarea: nota 1 – nivel
minim şi nota 5 – nivel maxim.
Art. 20^5
(1) Evaluarea generală a înalţilor funcţionari publici, prevăzută la art. 20 alin. (2), are
următoarele componente:
a) evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru ultimul an din perioada
evaluată, realizată potrivit dispoziţiilor art. 20^4;
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b) evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice pentru ultimii 2 ani din
perioada evaluată.
(2) Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice se realizează astfel:
a) îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic se apreciază de către fiecare membru al
Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului strategic respectiv, în raport cu termenele de realizare şi indicatorii de performanţă;
b) îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă se notează de către fiecare membru al
Comisiei de evaluare de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de
performanţă în realizarea obiectivelor strategice stabilite.
(3) Criteriile de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale
înalţilor funcţionari publici sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.
(4) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic.
(5) Pentru a obţine nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă se face
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu.
(6) Nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor
obţinute prin aplicarea prevederilor alin. (4) şi (5).
(7) Nota finală a evaluării generale este media aritmetică a notelor obţinute prin
aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi alin. (6).
(8) Semnificaţia notelor prevăzute la alin. (2) este următoarea: nota 1 – nivel minim şi
nota 5 – nivel maxim.
Art. 20^6
(1) În mod excepţional, evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) şi (2) se poate face şi în
cursul perioadei evaluate, caz în care reprezintă evaluare parţială, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 20^2-20^5, în următoarele cazuri:
a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul de serviciu al înaltului
funcţionar public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condiţiile legii. În
aceste situaţii, înaltul funcţionar public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea,
suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz;
b) la expirarea perioadei pentru care un funcţionar public a exercitat cu caracter temporar o funcţie publică din categoria înalţilor funcţionari publici;
c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul juridic în baza căruia este
exercitată funcţia de către persoanele care au competenţa de întocmire a referatului de
evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) încetează, se suspendă sau se modifică, în
condiţiile legii. În aceste situaţii, referatul de evaluare se întocmeşte în termen de 10 zile
lucrătoare de la data încetării, suspendării sau modificării, după caz.
(2) Pe baza documentelor transmise, Comisia de evaluare realizează evaluarea parţială
a performanţelor profesionale ale înaltului funcţionar public. Nota finală a evaluării
parţiale, respectiv nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a
notelor finale acordate pentru evaluarea parţială. Calificativul acordat la evaluarea parţială
se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale,
respectiv la evaluarea generală, prevăzute la art. 20 alin. (1), respectiv alin. (2).
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Art. 20^7
Calificativul final al evaluării se stabileşte pe baza notei finale, după cum urmează:
a) între 1,00 şi 2,00 – nesatisfăcător;
b) între 2,01 şi 3,50 – satisfăcător;
c) între 3,51 şi 4,50 – bine;
d) între 4,51 şi 5,00 – foarte bine.
Art. 20^8
(1) În situaţia în care există diferenţe între informaţiile cuprinse în raportul de
activitate al înaltului funcţionar public şi referatul de evaluare, este obligatorie organizarea
unui interviu cu înaltul funcţionar public, care are rolul de a furniza informaţiile necesare
finalizării evaluării.
(2) Interviul prevăzut la alin. (1) se desfăşoară anterior completării raportului de
evaluare de către Comisia de evaluare.
(3) Înaltul funcţionar public este convocat în faţa Comisiei de evaluare prin adresă
transmisă de preşedintele Comisiei de evaluare, prin intermediul secretariatului acesteia, la
sediul autorităţii sau instituţiei publice unde îşi desfăşoară activitatea, cu cel puţin 5 zile
lucrătoare înainte de data stabilită pentru interviu. La adresa de convocare se anexează o
copie a documentelor prevăzute la art. 20^2 alin. (1).
(4) Interviul poate fi reprogramat, la cererea motivată a înaltului funcţionar public, cu
aprobarea preşedintelui Comisiei de evaluare. Convocarea în faţa Comisiei de evaluare la o
dată ulterioară stabilită de către aceasta se face cu respectarea prevederilor alin. (3).
(5) În situaţia neprezentării la interviu a înaltului funcţionar public, convocat în
condiţiile alin. (3) şi, după caz, ale alin. (4), la evaluare sunt luate în considerare consemnările din referatul de evaluare.
(6) Întrebările şi răspunsurile la interviu se consemnează de către secretariatul
Comisiei de evaluare într-o anexă la procesul-verbal de şedinţă, semnată de înaltul
funcţionar public intervievat, de membrii Comisiei de evaluare şi de secretariatul acesteia.
Art. 20^9
Fiecare evaluare realizată de Comisia de evaluare se consemnează în raportul de
evaluare a înaltului funcţionar public, încheiat în două exemplare originale. În termen de
15 zile de la finalizare, un exemplar se arhivează la secretariatul Comisiei de evaluare şi un
exemplar se comunică autorităţii sau instituţiei publice unde este încadrat înaltul funcţionar public, pentru a fi depus la dosarul profesional, iar o copie a raportului de evaluare
certificată pentru conformitate cu originalul de către secretariatul Comisiei de evaluare se
transmite persoanei care are competenţa numirii în funcţia publică a acestuia, spre
informare şi pentru a asigura, atunci când este cazul, aplicarea prevederilor art. 99 alin. (1)
lit. d). În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, autoritatea sau instituţia
publică unde este încadrat înaltul funcţionar public îi transmite acestuia o copie a
raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu
atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de resurse umane.
Art. 20^10
(1) Înaltul funcţionar public nemulţumit de rezultatele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală, prevăzute la art. 20
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alin. (1) şi (2), se poate adresa Comisiei de evaluare, care va răspunde contestaţiei în termen
de 15 zile de la depunerea acesteia.
(2) Înaltul funcţionar public nemulţumit de rezultatele obţinute în urma deciziei
Comisiei de evaluare, potrivit alin. (1), se poate adresa instanţei de contencios administrativ
competente, în condiţiile legii”.
Art. 60 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(introdus Legea nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 60, după alin. (2), se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Pe parcursul perioadei de stagiu, funcţionarul public debutant are un îndrumător,
funcţionar public definitiv desemnat de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, de
regulă, din cadrul compartimentului în cadrul căruia urmează să îşi desfăşoare activitatea,
cu atribuţii în stabilirea programului de desfăşurare a perioadei de stagiu şi în coordonarea
activităţii funcţionarului public debutant pe parcursul acestei perioade”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 60, se introduc patru noi articole,
art. 60^1-60^4, cu următorul conţinut:
„Art. 60^1
(1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant reprezintă aprecierea obiectivă
a nivelului cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice dobândite, necesare îndeplinirii
atribuţiilor aferente unei funcţii publice, a cunoaşterii specificului activităţii autorităţii sau
instituţiei publice şi a exigenţelor administraţiei publice, pe baza criteriilor de evaluare
prevăzute de lege.
(2) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face în termen de 5 zile
lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regulă, de către conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea, denumit în continuare evaluator. Evaluatorul
nu poate avea şi calitatea de îndrumător. În mod excepţional, în cazul autorităţilor sau
instituţiilor publice a căror structură nu este detaliată pe compartimente ori în cadrul
cărora nu există un funcţionar public de conducere care să coordoneze compartimentul,
evaluator este:
a) un funcţionar public de conducere, desemnat de conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice;
b) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, dacă nu există un funcţionar public
de conducere care să fie desemnat potrivit lit. a).
(3) În cazul modificării raporturilor de serviciu prin mutare în cadrul altui compartiment ori al altei structuri fără personalitate juridică a autorităţii sau instituţiei publice ori
în cazul suspendării raportului de serviciu al funcţionarului public debutant, evaluatorul
are obligaţia de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă de
funcţionarul public debutant până în acel moment, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 60^2 alin. (1). În acest caz, evaluarea este parţialăşi va fi luată în considerare la
evaluarea funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
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(4) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al evaluatorului, acesta are obligaţia de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu
parcursă de funcţionarul public debutant până în acel moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 60^2 alin. (1). În acest caz, evaluarea este parţială şi va fi luată în
considerare la evaluarea funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
Art. 60^2
(1) Evaluarea activităţii funcţionarului public debutant se face de către evaluator pe
baza:
a) raportului de stagiu întocmit de funcţionarul public debutant;
b) referatului întocmit de îndrumător;
c) analizei gradului şi modului de aplicare a fiecărui criteriu de evaluare în exercitarea
atribuţiilor de serviciu de către funcţionarul public debutant;
d) interviului cu funcţionarul public debutant.
(2) Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, funcţionarul
public debutant întocmeşte un document denumit raport de stagiu, pe care îl înaintează
evaluatorului şi care cuprinde descrierea activităţii desfăşurate pe parcursul acestei perioade, prin prezentarea atribuţiilor, a modalităţilor de îndeplinire a acestora, precum şi a
eventualelor dificultăţi întâmpinate.
(3) Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, îndrumătorul întocmeşte un document denumit referat, pe care îl înaintează evaluatorului şi care
cuprinde următoarele elemente:
a) descrierea activităţii desfăşurate de funcţionarul public debutant;
b) aptitudinile pe care le-a dovedit funcţionarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu;
c) conduita funcţionarului public debutant în timpul serviciului;
d) concluzii privind desfăşurarea perioadei de stagiu şi recomandări privind definitivarea acesteia.
(4) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu ori în situaţia
aplicării unei sancţiuni disciplinare îndrumătorului, acesta întocmeşte referatul prevăzut la
alin. (3) pentru perioada de stagiu parcursă de funcţionarul public debutant până în acel
moment, iar conducătorul autorităţii sau instituţiei publice numeşte un alt funcţionar
public definitiv, în calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată.
Referatul astfel întocmit se înaintează evaluatorului şi este avut în vedere la evaluarea
funcţionarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu.
(5) Criteriile de evaluare a activităţii funcţionarului public debutant sunt prevăzute la
pct. II din anexa nr. 2.
(6) Interviul reprezintă un schimb de informaţii care are loc între evaluator şi funcţionarul public debutant, anterior finalizării raportului de evaluare, în cadrul căruia:
a) se aduc la cunoştinţa funcţionarului public debutant evaluat consemnările făcute de
evaluator în raportul de evaluare;
b) se semnează şi se datează raportul de evaluare de către evaluator şi de către funcţionarul public debutant evaluat.
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Art. 60^3
(1) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul
efectuează următoarele:
a) analizează raportul de stagiu completat de către funcţionarul public debutant şi
referatul întocmit de către îndrumător;
b) notează îndeplinirea criteriilor de evaluare în funcţie de gradul de îndeplinire a
atribuţiilor de serviciu;
c) stabileşte calificativul de evaluare;
d) formulează propuneri cu privire la numirea într-o funcţie publică definitivă sau la
eliberarea din funcţia publică.
(2) Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea
atribuţiilor de serviciu. Notarea criteriilor de evaluare şi stabilirea calificativului de
evaluare se fac astfel:
a) fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota
5 fiind cea mai mare;
b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare şi se
obţine o notă finală;
c) calificativul de evaluare se acordă în funcţie de nota finală obţinută, după cum
urmează: între 1,00 şi 3,00 se acordă calificativul necorespunzător, iar între 3,01 şi 5,00 se
acordă calificativul corespunzător.
(3) Semnificaţia calificativelor de evaluare este următoarea:
a) necorespunzător – funcţionarul public debutant nu a făcut dovada că deţine
cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice;
b) corespunzător – funcţionarul public debutant a făcut dovada că deţine cunoştinţele
teoretice şi deprinderile practice necesare exercitării funcţiei publice.
(4) Evaluatorul formulează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu, după caz:
a) propunerea privind numirea funcţionarului public debutant într-o funcţie publică
definitivă, în situaţia în care calificativul de evaluare este corespunzător;
b) propunerea de eliberare din funcţie, în condiţiile legii, în situaţia în care funcţionarul public debutant a obţinut calificativul necorespunzător.
(5) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoştinţa funcţionarului
public debutant în cadrul interviului prevăzut la art. 60^2 alin. (6).
(6) În cazul în care între funcţionarul public debutant şi evaluator există diferenţe de
opinie asupra conţinutului raportului de evaluare se procedează astfel:
a) în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate
modifica raportul de evaluare;
b) în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public
debutant consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată.
(7) În situaţia în care funcţionarul public debutant evaluat refuză să semneze raportul
de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator
şi semnat de către acesta şi un martor. Refuzul funcţionarului public debutant de a semna
raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
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(8) La finalizarea evaluării, o copie a raportului de evaluare se comunică funcţionarului public debutant.
Art. 60^4
(1) Funcţionarul public debutant nemulţumit de evaluarea comunicată potrivit
art. 60^3 alin. (8) o poate contesta, în cadrul procedurii de evaluare, în termen de 5 zile
lucrătoare de la data luării la cunoştinţă, la conducătorul autorităţii sau instituţiei publice.
(2) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza
raportului de evaluare a perioadei de stagiu, a referatului întocmit de îndrumător şi a
raportului de stagiu redactat de funcţionarul public debutant, în termen de 10 zile
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare
în mod corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public debutant
în termen de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul
public debutant nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului
prevăzut la alin. (3), raportul de evaluare se comunică compartimentului de resurse umane
pentru a fi depus la dosarul profesional, precum şi pentru a asigura aplicarea de către
conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a dispoziţiilor art. 6213 alin. (1) lit. b) şi
alin. (2). O copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de
către persoana cu atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de
resurse umane, se comunică funcţionarului public debutant.
(5) Numai funcţionarul public debutant nemulţumit de rezultatul evaluării activităţii
sale, pe care l-a contestat în condiţiile alin. (1), se poate adresa instanţei de contencios
administrativ, în condiţiile legii”.
Secţ. a 3^1-6 „Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale
funcţionarilor publici” – art. 62^1-62^13 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici (introdus Legea nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 62, se introduce o nouă secţiune, secţ.
a 3^1-a „Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici” – art. 62^1-62^13, cu următorul conţinut:
„SECŢIUNEA 3^1: Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici
Art. 62^1
Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici reprezintă
aprecierea obiectivă a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici,
prin compararea gradului şi a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale şi a criteriilor de performanţă stabilite cu rezultatele obţinute în mod efectiv de către funcţionarul
public pe parcursul unui an calendaristic şiurmăreşte:
a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcţionarului public şi cerinţele funcţiei
publice, prin raportare la nivelul funcţiei publice deţinute;
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b) asigurarea unui sistem motivaţional, astfel încât să fie determinată creşterea performanţelor profesionale individuale;
c) identificarea necesităţilor de instruire a funcţionarilor publici, pentru îmbunătăţirea
rezultatelor activităţii desfăşurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite.
Art. 62^2
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici are
următoarele componente:
a) evaluarea gradului şi modului de atingere a obiectivelor individuale;
b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanţă.
(2) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarului public se
consemnează în raportul de evaluare întocmit de către persoana care coordonează activitatea respectivului funcţionar public şi se contrasemnează de către conducătorul autorităţii
sau instituţiei publice sau, după caz, de către persoana care coordonează activitatea evaluatorului în condiţiile prezentei legi. În realizarea activităţilor specifice, evaluatorul şi contrasemnatarul au obligaţia asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită
profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum şi a respectării regimului juridic al
incompatibilităţilor şi al conflictului de interese.
Art. 62^3
(1) În înţelesul prezentei legi, are calitatea de evaluator:
a) funcţionarul public de conducere pentru funcţionarul public de execuţie din
subordine, respectiv funcţionarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii
organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarul public de conducere;
b) înaltul funcţionar public, pentru funcţionarii publici de conducere din subordinea
directă sau pentru funcţionarii publici de execuţie, atunci când aceştia îşi desfăşoară
activitatea în cadrul unor compartimente din subordinea directă, care nu sunt coordonate
de un funcţionar public de conducere;
c) persoana care ocupă funcţia de conducere imediat inferioară celei de conducător al
autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în coordonarea ori în
subordinea directă;
d) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici aflaţi în
subordinea directă, precum şi pentru funcţionarii publici care au calitatea de conducători ai
autorităţilor ori instituţiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea
acesteia, precum şi pentru adjuncţii acestora;
e) primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean, pentru secretarul unităţii
administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe baza
propunerii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean;
f) persoana care are competenţa de numire expres stabilită prin legea specială, pentru
funcţionarii publici care au calitatea de conducători sau fac parte din organele colective de
conducere ale unor autorităţi ori instituţii publice care nu se află în subordinea, în
coordonarea sau sub autoritatea altor autorităţi sau instituţii publice.
(2) În cazul funcţionarilor publici de conducere care conduc structuri a căror activitate
este coordonată de persoane diferite, potrivit atribuţiilor stabilite prin acte administrative,
evaluarea se face în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), cu luarea în considerare
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a unui referat întocmit de persoana căreia i-au fost delegate parţial atribuţiile de
coordonare. Prin referat se evaluează gradul şi modul de atingere a obiectivelor individuale,
precum şi gradul de îndeplinire a criteriilor de performanţă pentru atribuţiile pe care le
îndeplineşte în coordonarea persoanelor prevăzute în prezentul alineat.
(3) În cazul autorităţilor administraţiei publice locale, la întocmirea raportului de
evaluare în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. d) şi e), pentru funcţionarii publici numiţi
prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, precum şi pentru secretarul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, se ia în considerare propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judeţean.
(4) Propunerea consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, prevăzută la alin. (3),
se transmite primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean cel târziu până la data
de 15 ianuarie a anului în care se realizează evaluarea, sub sancţiunea neluării ei în seamă
la realizarea evaluării.
(5) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate delega prin act administrativ
competenţa de realizare a evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) către persoana care ocupă
funcţia de conducere imediat inferioară şi care coordonează activitatea structurii
funcţionale respective, cu precizarea condiţiilorşi limitelor delegării.
Art. 62^4
(1) În înţelesul prezentei legi, are calitatea de contrasemnatar:
a) conducătorul autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de
conducere care ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) şi d), pentru
care nu are calitatea de evaluator;
b) funcţionarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei publice, pentru funcţionarii publici de conducere care
ocupă funcţiile publice prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. e) şi f), precum şi pentru
funcţionarii publici de execuţie pentru care calitatea de evaluator aparţinefuncţionarului
public de conducere direct subordonat contrasemnatarului;
c) înaltul funcţionar public, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a
autorităţii ori instituţiei publice, nu există un funcţionar public ierarhic superior evaluatorului şi activitatea compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public
evaluat este coordonată de înaltul funcţionar public, cu excepţia situaţiei funcţionarilor
publici prevăzuţi la lit. a).
(2) În situaţia în care, potrivit structurii organizatorice a autorităţii sau instituţiei
publice, nu există o persoană care să aibă calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (1),
raportul de evaluare nu se contrasemnează.
Art. 62^5
(1) În situaţia în care instanţa judecătorească dispune refacerea evaluării performanţelor profesionale individuale ale unui funcţionar public, prin hotărâre judecătorească
definitivă, pronunţată în urma contestării rezultatelor evaluării la instanţele de contencios
administrativ în condiţiile legii, calitatea de evaluator se exercită în următoarea ordine:
a) de către persoana care a realizat evaluarea ce urmează a fi refăcută, dacă îşi desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective;
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b) de către persoana care avea calitatea de contrasemnatar la data realizării evaluării ce
urmează a fi refăcută, în situaţia în care nu se aplică prevederile lit. a);
c) de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice care are obligaţia punerii în
executare a hotărârii judecătoreşti definitive ori de către persoana desemnată de acesta prin
act administrativ, în situaţia în care persoanele prevăzute la lit. a), respectiv lit. b) nu îşi
mai desfăşoară activitatea în cadrul autorităţii sau instituţiei publice respective.
(2) În urma refacerii evaluării performanţelor profesionale individuale potrivit
alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemnează.
Art. 62^6
(1) Evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 şi 31 ianuarie
din anul următor perioadei evaluate, pentru toţi funcţionarii publici care au desfăşurat
efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea parţială a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici se realizează pentru o altă perioadă decât
cea prevăzută la alin. (1), în oricare dintre următoarele situaţii:
a) la modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor
publici în condiţiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puţin 30 de zile consecutive;
b) la modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu ori, după caz, a
raportului de muncă al evaluatorului în condiţiile legii, dacă perioada efectiv coordonată
este de cel puţin 30 de zile consecutive. În cazul în care evaluatorul se află în imposibilitatea
de drept sau de fapt constatată prin act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, calitatea
de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare
la data încetării, suspendării sau modificării, în condiţiile legii, a raportului de serviciu ori,
după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor legale în ceea ce priveşte desemnarea unui alt contrasemnatar, atunci când este
posibil potrivit structurii organizatorice;
c) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcţionarul public este promovat în
clasă sau în grad profesional.
(3) Evaluarea parţială se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii situaţiilor prevăzute la alin. (2) şi va fi luată în considerare la evaluarea anuală, în
condiţiile legii.
(4) Evaluarea parţială a funcţionarilor publici nu este necesară în situaţia în care
raportul de serviciu al funcţionarului public se modifică prin delegare, se suspendă în
condiţiile art. 94 alin. (1) lit. f), h), k) şi l) sau, după caz, încetează în condiţiile art. 98
alin. (1) lit. a) şi b).
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici se poate realiza şi ulterior perioadei cuprinse
între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în care raportul de
serviciu al funcţionarului public este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare.
În acest caz, evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la reluarea activităţii,
în condiţiile prezentei legi.
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(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanţelor
profesionale individuale ale funcţionarilor publici se poate realiza şi ulterior perioadei
cuprinse între 1 şi 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situaţia în care
raportul de serviciu ori, după caz, raportul de muncă al evaluatorului este suspendat pe
parcursul întregii perioade de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizează în termen de
5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de evaluare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2) lit. b).
Art. 62^7
(1) În vederea realizării componentei evaluării performanţelor profesionale individuale
ale funcţionarilor publici prevăzute la art. 62^2 alin. (1) lit. a), la începutul perioadei
evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabileşte obiectivele individuale pentru
funcţionarii publici a căror activitate o coordonează şi indicatorii de performanţă utilizaţi în
evaluarea gradului şi a modului de atingere a acestora.
(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu atribuţiile din fişa
postului, prin raportare la funcţia publică deţinută, gradul profesional al acesteia, cunoştinţele teoretice şi practice şi abilităţile necesare exercitării funcţiei publice deţinute de
funcţionarul public, şi corespund obiectivelor compartimentului în care îşi desfăşoară
activitatea funcţionarul public.
(3) Indicatorii de performanţă prevăzuţi la alin. (1) se stabilesc pentru fiecare obiectiv
individual, în conformitate cu nivelul atribuţiilor titularului funcţiei publice, prin raportare la cerinţele privind cantitatea şi calitatea muncii prestate.
(4) În toate situaţiile, obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă se aduc la
cunoştinţa funcţionarului public la începutul perioadei evaluate.
(5) Obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă pot fi revizuiţi trimestrial sau
ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorităţii
sau instituţiei publice. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător.
Art. 62^8
Criteriile de performanţă utilizate pentru realizarea componentei evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici potrivit art. 622 alin. (1) lit. b) sunt
prevăzute la pct. III din anexa nr. 2.
Art. 62^9
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale se realizează în următoarele
etape:
a) completarea raportului de evaluare a performanţelor profesionale individuale de
către evaluator;
b) interviul;
c) contrasemnarea raportului de evaluare.
(2) Raportul de evaluare a performanţelor profesionale individuale este un document
distinct, denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul:
a) acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, stabileşte punctajul final şi
calificativul acordat;
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b) consemnează rezultatele deosebite ale funcţionarului public, dificultăţile obiective
întâmpinate de acesta în perioada evaluată şi orice alte observaţii pe care le consideră
relevante;
c) stabileşte necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei
evaluate;
d) stabileşte obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.
(3) Interviul este o discuţie între evaluator şi funcţionarul public evaluat în cadrul
căreia se aduce la cunoştinţa funcţionarului public evaluat conţinutul raportului de
evaluare şi se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea şi datarea
raportului de evaluare de către evaluator şi de către funcţionarul public evaluat.
(4) În cazul în care între funcţionarul public evaluat şi evaluator există diferenţe de
opinie asupra conţinutului raportului de evaluare, se procedează astfel:
a) în situaţia în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate
modifica raportul de evaluare;
b) în situaţia în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcţionarul public
consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secţiunea dedicată.
(5) În situaţia în care funcţionarul public evaluat refuză să semneze raportul de
evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator şi
semnat de către acesta şi un martor. Refuzul funcţionarului public evaluat de a semna
raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia.
Art. 62^10
(1) În aplicarea prevederilor art. 622 alin. (1), pentru fiecare dintre componentele
evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici, evaluatorul
acordă note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre
obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanţă şi, respectiv, nivelul minim
apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanţă, iar nota 5 reprezintă
nivelul maxim.
(2) Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media
aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a
celor revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate.
(3) Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanţă reprezintă
media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanţă.
(4) Punctajul final al evaluării performanţelor profesionale individuale este media
aritmetică a notelor obţinute pentru obiectivele individuale şi criteriile de performanţă,
potrivit alin. (2) şi (3).
(5) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului public i
se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător.
(6) Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanţelor profesionale individuale, după cum urmează:
a) pentru un punctaj între 1,00 şi 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător;
b) pentru un punctaj între 2,01 şi 3,50 se acordă calificativul satisfăcător;
c) pentru un punctaj între 3,51 şi 4,50 se acordă calificativul bine;
d) pentru un punctaj între 4,51 şi 5,00 se acordă calificativul foarte bine.
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Art. 62^11
(1) Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează contrasemnatarului, care semnează raportul aşa cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl
modifică, cu obligaţia de motivare şi de înştiinţare a funcţionarului public evaluat. În acest
caz, funcţionarul public evaluat semnează raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnării observaţiilor sale, dacă este cazul.
(2) La finalizarea evaluării potrivit alin. (1), o copie a raportului de evaluare se
comunică funcţionarului public evaluat.
Art. 62^12
(1) Funcţionarii publici nemulţumiţi de evaluarea comunicată potrivit art. 6211
alin. (2) o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducătorul autorităţii sau
instituţiei publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă.
(2) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice soluţionează contestaţia pe baza
raportului de evaluare şi a referatelor întocmite de către funcţionarul public evaluat, de
către evaluator şi de către contrasemnatar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data
expirării termenului de depunere a contestaţiei.
(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorităţii sau instituţiei
publice respinge motivat contestaţia sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare
în mod corespunzător. Rezultatul contestaţiei se comunică funcţionarului public în termen
de 5 zile lucrătoare de la soluţionarea acesteia.
(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condiţiile în care funcţionarul
public nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la
alin. (3), o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de
către persoana cu atribuţii privind evidenţa personalului din cadrul compartimentului de
resurse umane, se comunică funcţionarului public.
(5) Funcţionarul public nemulţumit de rezultatul evaluării performanţelor profesionale individuale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
Art. 62^13
(1) Calificativele obţinute la evaluarea performanţelor profesionale individuale sunt
avute în vedere la:
a) promovarea într-o funcţie publică superioară;
b) eliberarea din funcţia publică.
(2) Necesităţile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate,
stabilite în cadrul evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici, se au în vedere la elaborarea planului de perfecţionare profesională a funcţionarilor
publici prevăzut la art. 53”.
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la Cap. VI, titlul secţ. a 4-a prevedea:
„Secţiunea a 4-a Promovarea funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor
profesionale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la Cap. VI, titlul secţ. a 4-a se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„SECŢIUNEA 4: Promovarea funcţionarilor publici”.
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Art. 69 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(abrogat Legea nr. 22/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 69 prevedea:
„Art. 69
(1) Evaluarea performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor
publici se face anual.
(2) În urma evaluării performanţelor profesionale individuale, funcţionarului
public i se acordă unul dintre următoarele calificative: «foarte bine», «bine»,
«satisfăcător», «nesatisfăcător”.
(3) Calificativele obţinute la evaluarea profesională sunt avute în vedere la:
(…)
b) promovarea într-o funcţie publică superioară;
c) eliberarea din funcţia publică.
(4) În cadrul procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale funcţionarilor publici se stabilesc cerinţele de formare profesională a funcţionarilor
publici”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 69 se abrogă.
Art. 117^1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(introdus Legea nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 117, se introduce un nou articol, art. 117^1,
cu următorul conţinut:
„Art. 117^1
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege”.
Anexa nr. 1 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(modificat Legea nr. 22/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, anexa nr. 1 prevedea:
„LISTA
cuprinzând funcţiile publice
I. Funcţii publice generale
A. Funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici
1. secretar general al Guvernului;
2.secretar general adjunct al Guvernului;
3. secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale;
4. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
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5. prefect;
6. subprefect;
7. inspector guvernamental.
B. Funcţii publice de conducere
1. director general din cadrul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome,
din aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale;
3. secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti;
4. director din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul
ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, director executiv în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi
în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice
subordonate acestora;
5. director adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din
aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale, director executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;
6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi
comunei;
7. şef serviciu;
8. şef birou.
C. Funcţii publice de execuţie
1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;
2. referent de specialitate;
3. referent.
A. Funcţii publice de conducere
1. arhitect-şef.
B. Funcţii publice de execuţie
1. inspector de concurenţă;
2. inspector vamal;
3. inspector de muncă;
4. controlor delegat;
5. expert în tehnologia informaţiilor şi a telecomunicaţiilor;
6. comisar.
C. Alte funcţii publice specifice
1. manager public”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa la Legea
nr. 22/2019, cu următorul conţinut:
„ LISTA
cuprinzând funcţiile publice
I. Funcţii publice generale
A. Funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici:
1. secretar general al Guvernului;
2. secretar general adjunct al Guvernului;
3. secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice
centrale;
4.secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei
publice centrale;
5. prefect;
6. subprefect;
7. inspector guvernamental.
B. Funcţii publice de conducere:
1. director general din cadrul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi
al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
2. director general adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din
aparatul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
3. secretar al judeţului şi al municipiului Bucureşti;
4. director din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul ministerelor
şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director executiv în
cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor organe de specialitate ale
administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor administraţiei publice
locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;
5. director adjunct din cadrul autorităţilor administrative autonome, din aparatul
ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, director
executiv adjunct în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul autorităţilor
administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora;
6. secretar al municipiului, al sectorului municipiului Bucureşti, al oraşului şi
comunei;
7. şef serviciu;
8. şef birou.
C. Funcţii publice de execuţie:
1. consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector;
2. referent de specialitate;
3. referent.
NOTE:
1. Funcţiile publice generale, altele decât cele prevăzute la pct. I, se stabilesc cu avizul
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Actualitatea legislativă

99

2. Funcţiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 se pot stabili şi în cadrul
autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică locală care au un număr de
minimum 150 de posturi.
3. Funcţiile publice de conducere prevăzute la lit. B pct. 7 şi 8, precum şi funcţiile
publice de execuţie prevăzute la lit. C pot fi funcţii publice de stat, teritoriale sau locale.
II. Funcţii publice specifice
A. Funcţii publice de conducere:
1.arhitect-şef.
2. Funcţii publice de execuţie:
3. inspector de concurenţă;
4. inspector vamal;
5. inspector de muncă;
6. controlor delegat;
7. expert în tehnologia informaţiilor şi a telecomunicaţiilor;
comisar.
C. Alte funcţii publice specifice:
1. manager public.”.
Anexa nr. 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici
(introdus Legea nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 2, cu următorul conţinut:
„I. Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale
înalţilor funcţionari publici
Nr.
crt.
1.
2.

3.
4.

5.

Criterii de performanţă pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice
ale înalţilor funcţionari publici
Acţionează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung,
precum şi priorităţile Guvernului
Promovează valorile etice ale serviciului public, acţionează pentru prevenirea
oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupţie, asigură încrederea publică în
serviciul public printr-o conduită onestă, imparţială şi transparentă
Respectă legea în planificarea şi gestionarea activităţilor şi resurselor în domeniul
său de responsabilitate
Motivează personalul din subordinea sa şi contribuie la dezvoltarea profesională a
acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanţă şi cele mai bune
rezultate
Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a
atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele şi resursele alocate
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6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
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Monitorizează şi verifică progresele şi realizările înregistrate în domeniul său de
responsabilitate
Elaborează şi evaluează opţiunile strategice şi în materie de politici publice,
ţinând cont de impactul social, financiar, cultural şi asupra mediului pentru
România, pe termen mediu
Ia decizii bazate pe expertiză şi cunoştinţe aprofundate şi îşi asumă
responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize şi evaluări
fundamentate a impactului propunerilor sale
Îşi fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
Aplică experienţa proprie, precum şi cunoştinţele acumulate din experienţa
altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătăţirea rezultatelor
Participă activ la dezvoltarea instituţională şi la implementarea de noi metode de
lucru
Îşi asumă şi demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de
rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de
conduită profesională şi etică
Construieşte şi dezvoltă relaţii de încredere cu colegii şi personalul din subordinea
sa, în vederea atingerii obiectivelor
Comunică în mod proactiv cu factorii interesaţi şi experţi, pentru a asigura
sprijinul în vederea elaborării şi implementării deciziilor în materie de politici
publice

1. Criteriile de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi
Nr.
Criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi clasa I
crt.
1.
Gradul de cunoaştere a reglementărilor specifice domeniului de activitate
2.
Gradul de cunoaştere a specificului şi a principiilor care guvernează
administraţia publică şi a raporturilor administrative din cadrul autorităţii sau
instituţiei publice
3.
Capacitatea de îndeplinire a atribuţiilor
4.
Gradul de adaptabilitate şi flexibilitate în îndeplinirea atribuţiilor
5.
Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opţiuni în
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi de a identifica cea mai bună variantă de
acţiune
6.
Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris şi verbal, fluenţă în scris, incluzând
capacitatea de a scrie clar şi concis
7.
Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o
echipă, de a-şi aduce contribuţia prin participare efectivă, de a sprijini activitatea
echipei în realizarea obiectivelor acesteia
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
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Criterii de evaluare pentru funcţionarii publici debutanţi clasele a II-a şi a III-a
Cunoaşterea specificului administraţiei publice
Rapiditatea şi calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate
Iniţiativă
Capacitatea de relaţionare cu publicul
Punctualitate, disciplină şi responsabilitate

III. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie şi de conducereA.
Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie
Definirea
Definirea
Nr.
Criteriul de
Definirea criteriului
crt.
performanţă
pentru funcţionarii criteriului pentru criteriului pentru
funcţionarii
funcţionarii
publici din clasa I
publici din clasa a publici din clasa
a III-a
II-a
Capacitatea de a
Capacitatea de a
1.
Capacitatea de
Capacitatea de a
pune eficient în
pune eficient în
implementare
pune eficient în
practică soluţiile
practică soluţiile
practică soluţiile
proprii şi pe cele
proprii şi pe cele
proprii şi pe cele
dispuse pentru
dispuse pentru
dispuse pentru
desfăşurarea în
desfăşurarea în mod desfăşurarea în
mod
mod
corespunzător a
corespunzător a
corespunzător a
activităţilor, în
activităţilor, în
activităţilor, în
scopul realizării
scopul realizării
scopul realizării
obiectivelor
obiectivelor
obiectivelor
Capacitatea de a
2.
Capacitatea de a
Capacitatea de a
Capacitatea de a
depăşi obstacolele depăşi obstacolele
rezolva eficient
depăşi obstacolele
sau dificultăţile
sau dificultăţile
problemele
sau dificultăţile
intervenite în
intervenite în
intervenite în
activitatea
activitatea curentă, activitatea
curentă, prin
curentă, prin
prin identificarea
identificarea
soluţiilor adecvate
identificarea
soluţiilor adecvate soluţiilor
de rezolvare şi
asumarea riscurilor de rezolvare şi
adecvate de
rezolvare
identificate
asumarea
riscurilor
identificate
3.
Capacitatea de
Capacitatea de a
Capacitatea de a
Capacitatea de a
asumare a
desfăşura în mod
accepta erorile
accepta erorile
responsabilităţilor curent, la solicitarea sau, după caz,
sau, după caz,
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4.

Capacitatea de
autoperfecţionare
şi de valorificare a
experienţei
dobândite

5.

Capacitatea de
analiză şi sinteză

superiorilor
ierarhici, activităţi
care depăşesc cadrul
de responsabilitate
definit conform fişei
postului;
capacitatea de a
accepta erorile sau,
după caz,
deficienţele propriei
activităţi şi de a
răspunde pentru
acestea; capacitatea
de a învăţa din
propriile greşeli
Capacitatea de
creştere permanentă
a performanţelor
profesionale, de
îmbunătăţire a
rezultatelor
activităţii curente
prin punerea în
practică a
cunoştinţelor şi
abilităţilor
dobândite

deficienţele
propriei activităţi
şi de a răspunde
pentru acestea;
capacitatea de a
învăţa din
propriile greşeli

deficienţele
propriei activităţi
şi de a răspunde
pentru acestea;
capacitatea de a
învăţa din
propriile greşeli

Capacitatea de
creştere
permanentă a
performanţelor
profesionale, de
îmbunătăţire a
rezultatelor
activităţii curente
prin punerea în
practică a
cunoştinţelor şi
abilităţilor
dobândite

Capacitatea de
creştere
permanentă a
performanţelor
profesionale, de
îmbunătăţire a
rezultatelor
activităţii
curente prin
punerea în
practică a
cunoştinţelor şi
abilităţilor
dobândite

Capacitatea de a
interpreta un volum
mare de informaţii,
de a identifica şi
valorifica elementele
comune, precum şi
pe cele noi şi de a
selecta aspectele
esenţiale pentru
domeniul analizat

Capacitatea de a
interpreta un
volum mare de
informaţii, de a
identifica şi
valorifica
elementele
comune, precum
şi pe cele noi şi de
a selecta aspectele
esenţiale pentru
domeniul analizat
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Creativitate şi
spirit de iniţiativă

Atitudine activă în
soluţionarea
problemelor şi
realizarea
obiectivelor prin
identificarea unor
moduri alternative
de rezolvare a
acestor probleme;
inventivitate în
găsirea unor căi de
optimizare a
activităţii; atitudine
pozitivă faţă de idei
noi

7.

Capacitatea de
planificare şi de a
acţiona strategic

8.

Capacitatea de a
lucra independent

Capacitatea de a
previziona cerinţele,
oportunităţile şi
posibilele riscuri şi
consecinţele
acestora; capacitatea
de a anticipa soluţii
şi de a-şi organiza
timpul propriu sau,
după caz, al
celorlalţi (în funcţie
de nivelul de
competenţă), pentru
îndeplinirea
eficientă a
atribuţiilor de
serviciu
Capacitatea de a
desfăşura activităţi
pentru îndeplinirea
atribuţiilor de
serviciu fără a
solicita coordonare,
cu excepţia
cazurilor în care
activităţile implică

Atitudine activă
în soluţionarea
problemelor şi
realizarea
obiectivelor prin
identificarea unor
moduri
alternative de
rezolvare a acestor
probleme;
inventivitate în
găsirea unor căi
de optimizare a
activităţii;
atitudine pozitivă
faţă de idei noi
Capacitatea de a
previziona
cerinţele,
oportunităţile şi
posibilele riscuri
şi consecinţele
acestora;
capacitatea de a
anticipa soluţii şi
de a-şi organiza
timpul propriu
pentru
îndeplinirea
eficientă a
atribuţiilor de
serviciu

Atitudine activă
în soluţionarea
problemelor şi
realizarea
obiectivelor prin
identificarea unor
moduri
alternative de
rezolvare a
acestor probleme;
atitudine pozitivă
faţă de idei noi;
spirit inventiv

Capacitatea de
a-şi organiza
timpul propriu
pentru
îndeplinirea
eficientă a
atribuţiilor de
serviciu
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9.

Capacitatea de a
lucra în echipă

10.

Competenţa în
gestionarea
resurselor alocate

luarea unor decizii
care depăşesc
limitele de
competenţă
Capacitatea de a se
integra într-o
echipă, de a-şi aduce
contribuţia prin
participare efectivă,
de a transmite
eficient şi de a
permite dezvoltarea
ideilor noi, pentru
realizarea
obiectivelor echipei
Capacitatea de a
utiliza eficient
resursele materiale
şi financiare alocate
fără a prejudicia
activitatea
instituţiei

Capacitatea de a
se integra într-o
echipă, de a-şi
aduce contribuţia
prin participare
efectivă, de a
transmite eficient
şi de a permite
dezvoltarea ideilor
noi, pentru
realizarea
obiectivelor
echipei
Capacitatea de a
utiliza eficient
resursele
materiale şi
financiare alocate
fără a prejudicia
activitatea
instituţiei

Capacitatea de a
se integra într-o
echipă, de a-şi
aduce contribuţia
prin participare
efectivă, de a
transmite eficient
idei, pentru
realizarea
obiectivelor
echipei
Capacitatea de a
utiliza eficient
resursele
materiale şi
financiare alocate
fără a prejudicia
activitatea
instituţiei

1. Criterii de performanţă pentru funcţionarii publici de conducere
Nr.
Criterii de
Definirea criteriului
crt.
performanţă
1.
Capacitatea de a
Capacitatea de a identifica activităţile care trebuie desfăşurate
organiza
de structura condusă, delimitarea lor în atribuţii, stabilirea pe
baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată şi
echitabilă a atribuţiilor şi a obiectivelor în funcţie de nivelul,
categoria, clasa şi gradul profesional al personalului din
subordine
2.
Capacitatea de a
Abilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în
conduce
practică şi de a o susţine; abilitatea de a planifica şi de a
administra activitatea unei echipe formate din personalităţi
diferite, cu nivel diferit al capacităţii de a colabora la
îndeplinirea unei atribuţii; capacitatea de a adapta stilul de
conducere la situaţii diferite, precum şi de a acţiona pentru
gestionarea şi rezolvarea conflictelor
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Capacitatea de
coordonare
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Armonizarea deciziilor şi acţiunilor personalului, precum şi a
activităţilor din cadrul unui compartiment, în vederea
realizării obiectivelor acestuia
Capacitatea de
Capacitatea de supraveghere a modului de transformare a
control
deciziilor în soluţii realiste, depistarea deficienţelor şi luarea
măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
Capacitatea de a
Capacitatea de a motiva şi de a încuraja dezvoltarea
obţine cele mai
performanţelor personalului prin: cunoaşterea aspiraţiilor
bune rezultate
colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare şi a
unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta şi de a lua
în considerare diferite opinii, precum şi de a oferi sprijin
pentru obţinerea unor rezultate pozitive pentru colectiv;
recunoaşterea meritelor şi cultivarea performanţelor
Competenţa
Capacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simţ de răspundere şi
decizională
conform competenţei legale, cu privire la desfăşurarea
activităţii structurii conduse
Capacitatea de a
Capacitatea de a transfera atribuţii personalului din subordine
delega
care corespunde din punct de vedere legal şi al competenţelor
proprii, în scopul realizării la timp şi în mod corespunzător a
obiectivelor structurii conduse
Capacitatea de a planifica şi de a administra eficient
Abilităţi în
activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul şi
gestionarea
resurselor umane motivarea corespunzătoare
Cunoaşterea aptitudinilor personalului din subordine,
Capacitatea de a
inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa şi de a
dezvolta
menţine politici de personal eficiente, în scopul motivării
abilităţile
acestuia; capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale
personalului
personalului din subordine şi de a forma propuneri privind
tematica şi formele concrete de realizare a instruirii
Abilităţi de
Capacitatea de a organiza şi de a conduce o întâlnire, precum
mediere şi
şi de a o orienta către o soluţie comun acceptată, ţinând seama
negociere
de poziţiile diferite ale părţilor; capacitatea de a planifica şi de
a desfăşură interviuri
Obiectivitate în
Corectitudine în luarea deciziilor; imparţialitate în evaluarea
apreciere
personalului din subordine şi în modul de acordare a
recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate
Criteriile de performanţă pentru funcţionarii publici de execuţie din clasa”.
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Denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice” din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (modificat Legea
nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, denumirea „Ministerul Internelor şi Reformei
Administrative” şi se înlocuieşte cu denumirea:
„Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice”.
Denumirea „Ministerul Afacerilor Interne” – art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (modificat Legea
nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (3), denumirea
„Ministerul Internelor şi Reformei Administrative” şi se înlocuieşte cu denumirea:
„Ministerul Afacerilor Interne”.
Denumirea „ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice” – art. 5
alin. (1) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici (modificat Legea nr. 22/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (1) lit. f) şi alin. (3), denumirea
„ministrul internelor şi reformei administrative” şi se înlocuieşte cu denumirea:
„ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice”.
Alte dispoziţii
Conform art. II, rapoartele de evaluare anuală a performanţelor profesionale
individuale ale funcţionarilor publici pentru anul 2017 întocmite cu respectarea
dispoziţiilor legale în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt şi rămân valabile şi îşi
produc efectele juridice potrivit legislaţiei în vigoare la data finalizării acestora.
De asemenea, obiectivele individuale stabilite cu respectarea dispoziţiilor legale
în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt şi rămân valabile şi stau la baza evaluării
performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici pentru anul
2018.
Art. III stabileşte faptul că în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în
vigoare a legii, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a stabili calitatea de
evaluator, respectiv de contrasemnatar. De asemenea, conform art. IV, în termen
de 6 luni de la data intrării în vigoare a aceluiaşi act normativ, prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea ANFP, se aprobă procedura de organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare a înalţilor funcţionari publici, precum şi formatul
standard al documentelor necesare evaluării performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici.
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În cele din urmă, odată cu intrarea în vigoare a legii, următoarele dispoziţii se
abrogă:
– art. 48-49^1, art. 50 alin. (1)-(2), art. 60, art. 61 alin. (1), art. 61^1, art. 61^2,
art. 62-62^4 şi art. 64 din H.G. nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor
funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari
publici (M. Of. nr. 247 din 12 aprilie 2007; cu modif. ult.);
– art. 86-101 şi art. 106-120 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici (M. Of. nr. 530 din
14 iulie 2008; cu modif. ult.).
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LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 19/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011

Actul modificator
Legea nr. 19/2019
(M. Of. nr. 28 din 10
ianuarie 2019)

Sumar
– introduce: art. 168 alin.
(10)

(M. Of. nr. 18 din 10
ianuarie 2011; cu modif.
ult.)
În M. Of. nr. 28 din 10 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 19/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 87/2018 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 833 din 28 septembrie 2018).
Astfel, Legea nr. 19/2019 modifică, în mod indirect, Legea educaţiei naţionale
nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din 10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, respectiva modificare:
Art. 168 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin Legea
nr. 19/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 168, după alin. (9) se introduce un nou alineat,
alin. (10), cu următorul conţinut:
„(10) După acordarea titlului de doctor, în termen de maximum 180 de zile, IOSUD
are obligaţia transmiterii către Biblioteca Naţională a României a unui exemplar tipărit al
tezei de doctorat şi al anexelor acesteia, conform Legii nr. 111/1995 privind Depozitul legal
de documente, republicată, exemplar destinat Fondului intangibil, precum şi a unui
exemplar digital al acestora, pe suport electronic, destinat consultării la cerere, la sediul
Bibliotecii Naţionale a României, de către orice persoană interesată, în condiţiile respectării
reglementărilor legale în vigoare”.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 30/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Codul fiscal

Actul modificator
Legea nr. 30/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr.
25/2018 privind
modificarea şi
completarea unor acte
normative, precum şi
pentru aprobarea unor
măsuri fiscal-bugetare
(M. Of. nr. 44 din 17
ianuarie 2019)

Sumar
– modifică: art. 25 alin.
(3) lit. b) pct. 3, art. 25
alin. (4) lit. i), art. 40^2
alin. (1), alin. (3)-(4) şi
alin. (7), art. 40^5 lin. (4),
art. 41 alin. (7), art. 56
alin. (1^1), art. 56 alin.
(1^4) lit. b), art. 68^1 alin.
(7), art. 72 alin. (8), art. 82
alin. (6), art. 115 alin. (1),
art. 116 alin. (1), art. 116
alin. (2) lit. a), art. 123
alin. (3)-(4), art. 287 lit. d),
art. 291 alin. (3) lit. c) pct.
3, art. 348 alin. (1)
– introduce: art. 25 alin.
(4^1), art. 53 alin. (1) lit.
e^1), art. 78 alin. (6), art.
101 alin. (12), art. 114
alin. (2) lit. m), art. 116
alin. (2) lit. c), art. 116
alin. (3^1), art. 123^1, art.
130 alin. (7)-(10)
– abrogă: art. 68^1 alin.
(8)-(11), art. 72 alin.
(9)-(12), art . 79 alin.
(1)-(5), art. 82 alin. (7), art.
102 alin. (1)-(3), art. 123
alin. (5)-(6)
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În M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 30/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar şi completări Codului fiscal
(M. Of. nr. 688 din 10 septembrie 2015; cu modif. ult.).
Potrivit uneia dintre completările aduse Codului fiscal, Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează
de ANAF, este public şi se afişează pe site-ul ANAF. Înscrierea entităţilor sau
unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza
solicitării entităţii, dacă aceasta îndeplineşte cumulativ, la data depunerii cererii,
următoarele condiţii: desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost
constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere; şi-a îndeplinit toate
obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege; nu are obligaţii fiscale restante la
bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; a depus situaţiile financiare
anuale, prevăzute de lege şi nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul
de procedură fiscală.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Codului
fiscal.
Art. 25 alin. (3) lit. b) pct. 3 din Codul fiscal (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 25 alin. (3) lit. b), pct. 3 prevedea:
„(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
(…)
b) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii
cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intră sub incidenţa
acestei limite următoarele:
(…)
3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete
cadou oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate
în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o
unitate sanitară, tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia
în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv
transportul, acordate de angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de
familie, precum şi contribuţia la fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (3) lit. b), pct. 3 se modificăşi va avea
următorul conţinut:
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„(3) Următoarele cheltuieli au deductibilitate limitată:
(…)
b) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intră sub incidenţa acestei limite
următoarele:
(…)
3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou
oferite salariaţilor şi copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor
profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete
culturale şi tichete de creşă acordate de angajator în conformitate cu legislaţia în vigoare,
contravaloarea serviciilor turistice şi/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de
angajator pentru salariaţii proprii şi membrii lor de familie, precum şi contribuţia la
fondurile de intervenţie ale asociaţiilor profesionale ale minerilor;”.
Art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 25 alin. (4), lit. i) prevedea:
„(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
(…)
i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele
private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau
acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu
modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă
burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din impozitul pe profit datorat la
nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în
care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri,
această limită se determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor
prezentei litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor
sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare
termen de plată a impozitului pe profit”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25 alin. (4), lit. i) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(4) Următoarele cheltuieli nu sunt deductibile:
(…)
i) cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private,
acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat,
potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările
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ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad sumele aferente din
impozitul pe profit datorat la nivelul valorii minime dintre următoarele:
1. valoarea calculată prin aplicarea a 0,5% la cifra de afaceri; pentru situaţiile în care
reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul cifra de afaceri, această limită se
determină potrivit normelor;
2. valoarea reprezentând 20% din impozitul pe profit datorat.
În cazul sponsorizărilor efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ,
inclusiv unităţi de cult, sumele aferente acestora se scad din impozitul pe profit datorat, în
limitele prevăzute de prezenta literă, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la
data încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale, potrivit alin. (4^1).
Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit prevederilor prezentei
litere, se reportează în următorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua
în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului
pe profit”.
Art. 25 alin. (4^1) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25, după alin. (4) se introduce un nou alineat,
alin. (4^1), cu următorul conţinut:
„(4^1) Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se
organizează de A.N.A.F., astfel cum se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
Registrul este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza
solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele
condiţii:
a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe
propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală”.
Art. 40^2 alin. (1), alin. (3)-(4) şi alin. (7) din Codul fiscal (modificat prin
Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 40^2, alin. (1), alin. (3)-(4) şi alin. (7) prevedeau:
„Art. 40^2
(1) În sensul prezentului articol, costurile excedentare ale îndatorării, astfel
cum sunt definite potrivit art. 40^1 pct. 2, care depăşesc plafonul deductibil
prevăzut la alin. (4), sunt deduse limitat în perioada fiscală în care sunt suportate,
până la nivelul a 10% din baza de calcul stabilită conform algoritmului prevăzut la
alin. (2).
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(…)
(3) În condiţiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero,
costurile excedentare ale îndatorării sunt nedeductibile în perioada fiscală de
referinţă şi se reportează potrivit alin. (7).
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile
excedentare ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul
în lei al sumei de 200.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de
Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal,
după caz.
(…)
(7) Costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada
fiscală de calcul în conformitate cu alin. (1) se reportează, fără limită de timp, în
anii fiscali următori în aceleaşi condiţii de deducere, conform prezentului articol”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 40^2, alin. (1), alin. (3)-(4) şi alin. (7) se
modifică şi vor avea următorul conţinut:
„Art. 40^2
(1) În sensul prezentului articol, diferenţa dintre costurile excedentare ale îndatorării,
astfel cum sunt definite potrivit art. 40^1 pct. 2, şi plafonul deductibil prevăzut la alin. (4)
este dedusă limitat în perioada fiscală în care este suportată, până la nivelul a 30% din baza
de calcul stabilită conform algoritmului prevăzut la alin. (2).
(…)
(3) În condiţiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero,
diferenţa dintre costurile excedentare ale îndatorării şi plafonul deductibil prevăzut la
alin. (4) este nedeductibilă în perioada fiscală de referinţă şi se reportează potrivit alin. (7).
(4) Contribuabilul are dreptul de a deduce, într-o perioadă fiscală, costurile excedentare
ale îndatorării până la plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de
1.000.000 euro calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României
valabil pentru ultima zi a trimestrului/anului fiscal, după caz.
(…)
(7) Costurile excedentare ale îndatorării care nu pot fi deduse în perioada fiscală de
calcul în conformitate cu alin. (1) se reportează, fără limită de timp, în anii fiscali următori
în aceleaşi condiţii de deducere, conform prezentului articol. Dreptul de reportare al
contribuabililor care îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de fuziune sau
divizare se transferă contribuabililor nou-înfiinţaţi, respectiv celor care preiau patrimoniul
societăţii absorbite sau divizate, după caz, proporţional cu activele transferate persoanelor
juridice beneficiare, potrivit proiectului de fuziune/divizare. Dreptul de reportare al contribuabililor care nu îşi încetează existenţa ca efect al unei operaţiuni de desprindere a unei
părţi din patrimoniul acestora, transferată ca întreg, se împarte între aceşti contribuabili şi
cei care preiau parţial patrimoniul societăţii cedente, după caz, proporţional cu activele
transferate persoanelor juridice beneficiare, potrivit proiectului de divizare, respectiv cu cele
menţinute de persoana juridică cedentă”.
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Art. 40^5 alin. (4) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 40^5, alin. (4) prevedea:
„(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care societatea străină controlată desfăşoară o activitate economică semnificativă, susţinută de personal, echipamente, active şi spaţii, astfel cum o demonstrează faptele şi circumstanţele
relevante, precum şi în cazul în care societatea străină controlată îşi are rezidenţa
fiscală sau este situată într-un stat terţ care este parte la Acordul privind SEE”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 40^5, alin. (4) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care societatea străină controlată îşi
are rezidenţa fiscală sau este situată într-un stat membru/stat terţ care este parte la Acordul
privind SEE şi desfăşoară o activitate economică semnificativă, susţinută de personal,
echipamente, active şi spaţii, astfel cum o demonstrează faptele şi circumstanţele relevant”.
Art. 41 alin. (7) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 41, alin. (7) prevedea:
„(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), contribuabilii prevăzuţi la alin. (4)
nou-înfiinţaţi, înfiinţaţi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal
precedent înregistrează pierdere fiscală, respectiv nu au datorat impozit pe profit
anual, efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei
rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei
pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele
I-III. Definitivarea şi plata impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se
efectuează până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit
prevăzut la art. 42. Nu intră sub incidenţa acestor prevederi contribuabilii care se
dizolvă cu lichidare, pentru perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal
următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41, alin. (7) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), contribuabilii prevăzuţi la alin. (4)
nou-înfiinţaţi, înfiinţaţi în cursul anului precedent sau care la sfârşitul anului fiscal
precedent înregistrează pierdere fiscală, respectiv nu au datorat impozit pe profit anual,
precum şi cei care în anul precedent au fost plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul sumei
rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se
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efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului
pentru care se efectuează plata anticipată, pentru trimestrele I-III. Definitivarea şi plata
impozitului pe profit aferent anului fiscal respectiv se efectuează până la termenul de
depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 42. Nu intră sub
incidenţa acestor prevederi contribuabilii care se dizolvă cu lichidare, pentru perioada
cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura
lichidării şi data închiderii procedurii de lichidare”.
Art. 53 alin. (1) lit e^1) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 53 alin. (1), după lit. e) se introduce o nouă
literă, lit. e^1), cu următorul conţinut:
„(1) Baza impozabilă a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor o constituie
veniturile din orice sursă, din care se scad:
(…)
e^1) veniturile din ajustări pentru pierderi aşteptate aferente activelor financiare
constituite de persoanele juridice române care desfăşoară activităţi în domeniul bancar, în
domeniile asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil sau au fost constituite în perioada în care persoana
juridică română era supusă impozitului pe veniturile microîntreprinderilor”.
Art. 56 alin. (1^1) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 56, alin. (1^1) prevedea:
„(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor
Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea
entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale
acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, potrivit legii, scad sumele
aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii
reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru
trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56, alin. (1^1) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(1^1) Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii
nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, pentru susţinerea entităţilor
nonprofit şi a unităţilor de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale potrivit art. 25
alin. (41), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la
nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat
pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective”.
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Art. 56 alin. (1^4) lit. b) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 56 alin. (1^4), lit. b) prevedea:
„(1^4) Declaraţia informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la
următoarele termene:
(…)
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care
datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile prevăzute la
art. 48 alin. (3^1) şi art. 52;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56 alin. (1^4), lit. b) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1^4) Declaraţia informativă prevăzută la alin. (1^3) se depune până la următoarele
termene:
(…)
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare primului trimestru pentru care
datorează impozit pe profit, în situaţiile prevăzute la art. 48 alin. (3^1) şi art. 52;
microîntreprinderile care exercită opţiunea prevăzută la art. 48 alin. (3^1) sau depăşesc
limita veniturilor, conform art. 52, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligaţia
depunerii declaraţiei informative privind beneficiarii sponsorizărilor;”.
Art. 68^1 alin. (7) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 68^1, alin. (7) prevedea:
„(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2%
sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), după cum urmează:
a) în cotă de 2% 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; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68^1, alin. (7) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(7) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la
3,5% din impozitul stabilit la alin. (3), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1”.
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Art. 68^1 alin. (8)-(11) din Codul fiscal (abrogat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 68^1, alin. (8)-(11) prevedeau:
„(8) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (7) revine organului
fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie
inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(9) Prin excepţie de la alin. (8), contribuabilii pot opta pentru calcularea,
reţinerea şi plata sumei prevăzută la alin. (7) de către plătitorii de astfel de venituri
până la termenul de plată a impozitului.
(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (7) şi (8) se stabileşte prin ordin
al preşedintelui A.N.A.F.
(11) Opţiunea prevăzută la alin. (9) se exercită în scris de către contribuabil şi
se aplică la momentul plăţii impozitului de către plătitorii de venituri. Opţiunea
rămâne valabilă pe perioada derulării contractului de activitate sportivă încheiat
între părţi, începând cu luna exercitării opţiunii, dar nu mai mult de 2 ani fiscali
consecutivi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 68^1, alin. (8)-(11) se abrogă.
Art. 72 alin. (8) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 72, alin. (8) prevedea:
„(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2%
sau 3,5% din impozitul stabilit la alin. (4) pentru veniturile din drepturi de
proprietate intelectuală, după cum urmează:
a) în cotă de 2% 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; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 72, alin. (8) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(8) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la
3,5% din impozitul stabilit la alin. (4), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1”.
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Art. 72 alin. (9)-(12) din Codul fiscal (abrogat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 72, alin. (9)-(12) prevedeau:
„(9) Obligaţia calculării şi plăţii sumei prevăzute la alin. (8) revine organului
fiscal competent, pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice depuse până la data de 15 martie
inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(10) Prin excepţie de la alin. (9), contribuabilii pot opta pentru calcularea,
reţinerea şi plata sumei prevăzute la alin. (8) de către plătitorii de astfel de venituri
până la termenul de plată a 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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 72, alin. (9)-(12) se abrogă.
Art. 78 alin. (6) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 78, după alin. (5) se introduce un nou alineat,
alin. (6), cu următorul conţinut:
„(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la
3,5% din impozitul stabilit la alin. (5), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1”.
Art. 79 alin. (1)-(5) din Codul fiscal (abrogat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 79, alin. (1)-(5) prevedeau:
„(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2%
sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 78 alin. (5), după cum urmează:
a) în cotă de 2% 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; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii.
Persoanele fizice care obţin venituri asimilate salariilor beneficiază de aceleaşi
prevederi.
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(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.
(4) Prin excepţie de la alin. (2), contribuabilii pot opta pentru calcularea,
reţinerea şi plata de către angajator/plătitor a sumei reprezentând 2% sau 3,5% din
impozitul lunar datorat pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, până la
termenul de plată a impozitului, după cum urmează:
a) în cotă de 2% 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; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii.
(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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 79, alin. (1)-(5) se abrogă.
Art. 82 alin. (6) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 82, alin. (6) prevedea:
„(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2%
sau 3,5% din impozitul anual, după cum urmează:
a) în cotă de 2% 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; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 82, alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la
3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează
si funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse
private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1”.
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Art. 82 alin. (7) din Codul fiscal (abrogat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 82, alin. (7) prevedea:
„(7) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (6) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui ANAF”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 82, alin. (7) se abrogă.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 101, după alin. (11) se introduce un nou
alineat, alin. (12), cu următorul conţinut:
„(12) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la
3,5% din impozitul stabilit la alin. (11), pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se
înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1”.
Art. 102 alin. (1)-(3) din Codul fiscal (abrogat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 102, alin. (1)-(3) prevedeau:
„(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2%
sau 3,5% din impozitul stabilit la art. 101 alin. (11), după cum urmează:
a) în cotă de 2% 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; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii.
(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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 102, alin. (1)-(3) se abrogă.
Art. 114 alin. (2) lit. m) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 114 alin. (2), după lit. l) se introduce o nouă
literă, lit. m), cu următorul conţinut:
„(2) În această categorie se includ, însă nu sunt limitate, următoarele venituri:
(…)
m) venituri din transferul de monedă virtuală”.
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Art. 115 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 115, alin. (1) prevedea:
„(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul
acordării veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10%
asupra venitului brut pentru veniturile prevăzute la art. 114, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 114 alin. (2) lit. l)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 115, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării
veniturilor de către plătitorii de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut
pentru veniturile prevăzute la art. 114, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 114
alin. (2) lit. l) şi m)”.
Art. 116 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 116, alin. (1) prevedea:
„(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”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 116, alin. (1) se modifică şi va 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) şi m) 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”.
Art. 116 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la 116 alin. (2), lit. a) prevedea:
„(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
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sociale datorate de persoanele fizice, altele decât cele prevăzute la art. 114 alin. (2)
lit. l);”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la 116 alin. (2), lit. a) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(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) şi m);”.
Art. 116 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 116 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă
literă, lit. c), cu următorul conţinut:
„(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:
(…)
c) câştigului din transferul de monedă virtuală în cazul veniturilor prevăzute la
art. 114 alin. (2) lit. m), determinat ca diferenţă pozitivă între preţul de vânzare şi preţul de
achiziţie, inclusiv costurile directe aferente tranzacţiei. Câştigul sub nivelul a 200
lei/tranzacţie nu se impozitează cu condiţia ca totalul câştigurilor într-un an fiscal să nu
depăşească nivelul de 600 lei”.
Art. 116 alin. (3^1) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 116, după alin. (3) se introduce un nou alineat,
alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. c) se pot emite norme”.
Art. 123 alin. (3)-(4) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 123, alin. (3)-(4) prevedeau:
„(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2%
sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual
impozabil determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119, după cum urmează:
a) în cotă de 2% 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; sau
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b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii.
(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, şi contribuabilii care au realizat
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, potrivit art. 72^1, pot dispune
asupra destinaţiei unei sume din impozitul datorat pe venitul anual, până la data
de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, după cum
urmează:
a) în cotă de 2% 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; sau
b) în cotă de 3,5% pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult,
care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social
licenţiat, în condiţiile legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 123, alin. (3)-(4) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(3) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la
3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câştigul net anual impozabil
determinat potrivit prevederilor art. 118 şi 119 pentru susţinerea entităţilor nonprofit care
se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult, precum şi pentru
acordarea de burse private, potrivit legii, în conformitate cu reglementările art. 123^1.
(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, şi contribuabilii care au realizat venituri din drepturi de proprietate
intelectuală, potrivit art. 7^21, pot dispune asupra destinaţiei unei sume din impozitul
datorat pe venitul anual, a unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul anual
datorat 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, în conformitate cu reglementările art. 123^1, până la data de 15 martie inclusiv a
anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii”.
Art. 123 alin. (5)-(6) din Codul fiscal (abrogat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 123, alin. (5)-(6) prevedeau:
„(5) Organul fiscal competent are obligaţia calculării şi plăţii sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat, pe baza declaraţiei unice privind
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impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depusă
până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor.
(6) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3)-(5) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui ANAF”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 123, alin. (5)-(6) se abrogă.
Art. 123^1 din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 123 se introduce un nou articol, art. 123^1,
cu următorul conţinut:
„Art. 123^1
Acordarea dreptului contribuabilului de a dispune asupra destinaţiei unei sume din
impozit
(1) Contribuabilii pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5%
din impozitul stabilit potrivit art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6), art. 82
alin. (6), art. 101 alin. (12), art. 123 alin. (3) şi (4) 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.
(2) Entităţile nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, precum şi
unităţile de cult beneficiază de sumele prevăzute la alin. (1) dacă la momentul plăţii
acestora de către organul fiscal sau angajatorul/plătitorul devenit figurează în Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25
alin. (4^1).
(3) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 68^1 alin. (7), art. 72 alin. (8), art. 78
alin. (6), art. 82 alin. (6), art. 101 alin. (12) şi art. 123 alin. (4), obligaţia calculării şi plăţii
sumei prevăzute la alin. (1) revine organului fiscal competent, pe baza cererii depuse de
aceştia până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor,
sub sancţiunea decăderii. Distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe
venitul datorat poate fi solicitată prin cerere pentru aceiaşi beneficiari pentru o perioadă de
cel mult 2 ani şi va putea fi reînnoită după expirarea perioadei respective.
(4) Pentru contribuabilii prevăzuţi la art. 123 alin. (3), obligaţia calculării şi plăţii
sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit revine organului fiscal competent,
pe baza declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de
persoanele fizice, depuse de aceştia până la data de 15 martie inclusiv a anului următor
celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii.
(5) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (3) şi (4) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui A.N.A.F.
(6) Prin excepţie de la alin. (3) şi (4), contribuabilii prevăzuţi la art. 68^1 alin. (7),
art. 72 alin. (8), art. 78 alin. (6) şi art. 82 alin. (6), pentru care impozitul pe venitul realizat
se reţine la sursă, pot opta, cu acordul angajatorului/plătitorului de venit, printr-un înscris
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încheiat cu acesta, pentru calcularea, reţinerea, declararea şi plata sumei prevăzute la
alin. (1) către beneficiari, până la termenul de plată a impozitului.
(7) Opţiunea de la alin. (6) rămâne valabilă pe perioada prevăzută în înscrisul încheiat
între părţi, începând cu veniturile realizate în luna exercitării opţiunii, dar nu mat mult de
2 ani fiscali consecutivi, pentru aceiaşi beneficiari prevăzuţi la alin. (1) şi poate fi reînnoită
după expirarea perioadei respective. în acest interval contribuabilul poate renunţa la
opţiunea privind distribuirea sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit sau
poate schimba beneficiarii pentru care a optat anterior.
(8) Contribuabilii care optează pentru distribuirea prin reţinerea la sursă a sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susţinerea beneficiarilor
prevăzuţi la alin. (1) nu mai pot exercita aceeaşi opţiune pentru aceeaşi perioadă si sursă de
venit.
(9) Angajatorul/Plătitorul de venit are obligaţia ca la momentul plăţii sumelor
reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat de persoanele fizice să verifice dacă
entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiară figurează în Registrul entităţilor/unităţilor
de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25 alin. (4^1).
(10) În situaţia în care entitatea nonprofit/unitatea de cult nu figurează în Registrul
entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzute la art. 25
alin. (4^1), angajatorul/plătitorul de venit are obligaţia să refuze efectuarea plăţii sumelor
către aceasta”.
Art. 130 alin. (7)-(10) din Codul fiscal (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 130, după alin. (6) se introduc patru noi
alineate, alin. (7)-(10), cu următorul conţinut:
„(7) Contribuabilii care obţin venituri din străinătate de aceeaşi natură cu cele
obţinute din România pentru care există dreptul de a dispune asupra destinaţiei sumei
reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venitul datorat, prevăzute la art. 123^1
alin. (1), pot dispune şi asupra destinaţiei sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul
pe venitul realizat în străinătate, datorat în România, după deducerea creditului fiscal.
(8) Opţiunea se exercită pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi
funcţionează în condiţiile legii/unităţilor de cult, care figurează în Registrul entităţilor/unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.
(9) Pentru contribuabilii prevăzuţi la alin. (7), obligaţia calculării şi plăţii sumei
prevăzute reprezentând până la 3,5% din impozit pe venit datorat în România, după
deducerea creditului fiscal, revine organului fiscal competent, pe baza declaraţiei unice
privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, depuse de
aceştia până la data de 15 martie inclusiv a anului următor celui de realizarea veniturilor,
sub sancţiunea decăderii.
(10) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (9) se stabileşte prin ordin al
preşedintelui ANAF”.
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Art. 287 lit. d) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 287, lit. d) prevedea:
„Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:
(…)
d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu
se poate încasa ca urmare a falimentului beneficiarului sau ca urmare a punerii în
aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa creditorului este modificată sau eliminată”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 287, lit. d) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Baza de impozitare se reduce în următoarele situaţii:
(…)
d) în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se
poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în
aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească,
prin care creanţa creditorului este modificată sau eliminată. Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de reorganizare,
iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data sentinţei sau, după caz, a
încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment, conform legislaţiei privind insolvenţa.
Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în
care s-a pronunţat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare,
respectiv a celui în care s-a decis, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, intrarea în
faliment. în cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 şi
nu a fost pronunţată hotărârea judecătorească definitivă/definitivă şi irevocabilă de
închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei până la această dată, ajustarea se
efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019. Ajustarea este permisă chiar
dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală. Prin
efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care
a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunea care face obiectul
ajustării. în cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente
creanţelor respective, se anulează corespunzător ajustarea efectuată, corespunzător sumelor
încasate, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate”.
Art. 291 alin. (3) lit. c) pct. 3 din Codul fiscal (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 291 alin. (3) lit. c), pct. 3 prevedea:
„(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări de bunuri şi prestări de servicii:
(…)
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c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care
sunt construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a
locuinţei.
În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se
înţelege:
(…)
3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m², exclusiv
anexele gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite,
nu depăşeşte suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate
de orice persoană necăsătorită sau familie. Suprafaţa utilă a locuinţei este cea
definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care în
momentul vânzării pot fi locuite ca atare şi dacă terenul pe care este construită
locuinţa nu depăşeşte suprafaţa de 250 m², inclusiv amprenta la sol a locuinţei, în
cazul caselor de locuit individuale. În cazul imobilelor care au mai mult de două
locuinţe, cota indiviză a terenului aferent fiecărei locuinţe nu poate depăşi suprafaţa de 250 m², inclusiv amprenta la sol aferentă fiecărei locuinţe. Orice persoană
necăsătorită sau familie poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de 5%,
respectiv:
(i) în cazul persoanelor necăsătorite, să nu fi deţinut şi să nu deţină nicio
locuinţă în proprietate pe care au achiziţionat-o cu cota de 5%;
(ii) în cazul familiilor, soţul sau soţia să nu fi deţinut şi să nu deţină, fiecare sau
împreună, nicio locuinţă în proprietate pe care a/au achiziţionat-o cu cota de 5%;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 291 alin. (3) lit. c), pct. 3 se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(3) Cota redusă de 5% se aplică asupra bazei de impozitare pentru următoarele livrări
de bunuri şi prestări de servicii:
(…)
c) livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt
construite. Terenul pe care este construită locuinţa include şi amprenta la sol a locuinţei.
În sensul prezentului titlu, prin locuinţă livrată ca parte a politicii sociale se înţelege:
(…)
3. livrarea de locuinţe care au o suprafaţă utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele
gospodăreşti, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depăşeşte
suma de 450.000 lei, exclusiv taxa pe valoarea adăugată, achiziţionate de persoane fizice.
Suprafaţa utilă a locuinţei este cea definită prin Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare. Anexele gospodăreşti sunt cele definite prin Legea
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. Cota redusă se aplică numai în cazul locuinţelor care
în momentul vânzării pot fi locuite ca atare”.
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Art. 348 alin. (1) din Codul fiscal (modificat prin Legea nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 348, alin. (1) prevedea:
„(1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat şi
importatorul autorizat au obligaţia depunerii la autoritatea competentă a unei
garanţii, la nivelul stabilit conform prevederilor din normele metodologice, care să
asigure plata accizelor ce pot deveni exigibile”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 348, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Antrepozitarul autorizat, destinatarul înregistrat, expeditorul înregistrat şi
importatorul autorizat au obligaţia depunerii la autoritatea competentă a unei garanţii, la
nivelul stabilit conform prevederilor din normele metodologice, care să asigure plata
accizelor ce pot deveni exigibile. Garanţia poate fi constituită sub formă de:
a) consemnare de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie emisă în condiţiile legii de o
instituţie de credit/societate de asigurare înregistrată în Uniunea Europeană şi Spaţiul
Economic European, autorizată să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul României, în
favoarea autorităţii fiscale teritoriale la care operatorul economic este înregistrat ca plătitor
de impozite şi taxe”.
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CODUL DE PROCEDURĂ FISCALĂ – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 30/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 30/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr.
25/2018 privind
modificarea şi
completarea unor acte
normative, precum şi
pentru aprobarea unor
măsuri fiscal-bugetare
(M. Of. nr. 44 din 17
ianuarie 2019)

Sumar
– modifică: art. 47 alin.
(16),art. 157 alin. (3), art.
162 alin. (1), art. 210 lit. a),
art. 230 alin. (1)-(2), art.
233 alin. (2^1), art. 233
alin. (3), art. 235 alin. (6),
art. 263 alin. (1)
– introduce: art. 7 alin.
(5)-(13), art. 47 alin.
(16^1)-(16^2), art. 157
alin. (2) lit. b^1), art.
230^1

În M. Of. nr. 44 din 17 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 30/2019 pentru
aprobarea O.U.G. nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte
normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.
Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar şi completări Codului de
procedură fiscală (M. Of. nr. 547 din 23 iulie 2015; cu modif. ult.).
Una dintre completările aduse Codului de procedură fiscală, vizează încadrarea contribuabillor într-una dintre următoarele 3 clase principale de risc, astfel:
– contribuabili cu risc fiscal mic;
– contribuabili cu risc fiscal mediu;
– contribuabili cu risc fiscal ridicat.
În vederea încadrării într-una din aceste clase, se vor folosi următoarele criterii
generale:
– criterii cu privire la înregistrarea fiscală;
– criterii cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale;
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– criterii cu privire la nivelul de declarare;
– criterii cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general
consolidat şi către alţi creditori.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Codului
de procedură fiscală.
Art. 7 alin. (5)-(13) pct. 3 din Codul de procedură fiscală (introdus prin Legea
nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, după alin. (4) se introduc nouă noi alineate,
alin. (5)-(13), cu următorul conţinut:
„(5) În cazul creanţelor fiscale administrate de organul fiscal central, procedurile de
administrare se realizează în funcţie de clasa/subclasa de risc fiscal în care sunt încadraţi
contribuabilii ca urmare a analizei de risc efectuate de organul fiscal,
(6) Contribuabilii se încadrează în 3 clase principale de risc, după cum urmează:
a) contribuabili cu risc fiscal mic;
b) contribuabili cu risc fiscal mediu;
c) contribuabili cu risc fiscal ridicat.
(7) Criteriile generale în funcţie de care se stabileşte clasa/subclasa de risc fiscal sunt
următoarele:
a) criterii cu privire la înregistrarea fiscală;
b) criterii cu privire la depunerea declaraţiilor fiscale;
c) criterii cu privire la nivelul de declarare;
d) criterii cu privire la realizarea obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat
şi către alţi creditori.
(8) Dezvoltarea claselor principale de risc în subclase de risc şi dezvoltarea criteriilor
generale în subcriterii, precum şi procedurile de stabilire a subclaselor şi subcriteriilor se
aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF.
(9) Procedura de soluţionare a contestaţiilor nu se realizează în funcţie de
clasa/subclasa de risc.
(10) Analiza de risc se efectuează periodic, caz în care organul fiscal stabileşte şi
clasa/subclasa de risc fiscal a contribuabilului, pe care o publica pe site-ul propriu.
(11) Contribuabilul nu poate face obiecţii cu privire la modul de stabilire a riscului şi a
clasei/subclasei de risc fiscal în care a fost încadrat.
(12) Procedurile de administrare corespunzătoare fiecărei clase/subclase de risc fiscal se
stabilesc prin ordin al preşedintelui ANAF.
(13) Ordinele prevăzute la alin. (8) şi (12) se elaborează în termen de 90 de zile de la
data intrării în vigoare a prezentei legi şi se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I”.
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Art. 47 alin. (16) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 47, alin. (16) prevedea:
„(16) În cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal
central, mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare
a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
precum şi condiţiile în care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului
finanţelor publice, cu avizul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 47, alin. (16) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(16) În cazul actelor administrative fiscale emise de către organul fiscal central,
mijloacele electronice de transmitere la distanţă, procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, precum şi condiţiile în
care aceasta se realizează se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, cu avizul
Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale. Actele administrative fiscale
emise de organul fiscal central care se transmit obligatoriu prin asemenea mijloace se
stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice”.
Art. 47 alin. (16^1)-(16^2) pct. 3 din Codul de procedură fiscală (introdus
prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 47, după alin. (16) se introduc două noi
alineate, alin. (16^1)-(16^2), cu următorul conţinut:
„(16^1) În scopul comunicării actelor administrative prevăzute la alin. (16), organul
fiscal central poate să înregistreze din oficiu contribuabilii/plătitorii în sistemul de
comunicare electronică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Procedura de
înregistrare din oficiu se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(16^2) Comunicarea actelor administrative fiscale prevăzute la art. 46 alin. (6), pentru
contribuabilii/plătitorii care au fost înregistraţi din oficiu potrivit alin. (161) şi nu au
accesat sistemul de comunicare electronică în termen de 15 zile de la comunicarea datelor
referitoare la înregistrare, se realizează doar prin publicitate potrivit alin. (5)-(7)”.
Art. 157 alin. (2) lit. b^1) din Codul de procedură fiscală (introdus prin Legea
nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 157 alin. (2), după lit. b) se introduce o nouă
literă, lit. b^1), cu următorul conţinut:
„(2) Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:
(…)
b^1) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii,
care sunt garantate potrivit art. 210-211 sau art. 235;”.
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Art. 157 alin. (3) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 157, alin. (3) prevedea:
„(3) Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante
în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor este
mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în
curs de soluţionare. În cazul emiterii certificatului de atestare fiscală se face menţiune în acest sens”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 157, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în
situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de contribuabil/plătitor este mai mică sau
egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluţionare şi cu
sumele certe, lichide şi exigibile pe care contribuabilul le are de încasat de la autorităţile
contractante. în cazul emiterii certificatului de atestare fiscală se face menţiune în acest
sens”.
Art. 162 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 162, alin. (1) prevedea:
„(1) Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie
lista debitorilor persoane fizice şi juridice care înregistrează obligaţii fiscale
restante, precum şi cuantumul acestor obligaţi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 162, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Organele fiscale au obligaţia de a publica pe pagina de internet proprie lista
debitorilor persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii”.
Art. 210 lit. a) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 210, lit. a) prevedea:
„Organul fiscal solicită constituirea unei garanţii pentru:
a) suspendarea executării silite în condiţiile art. 233 alin. (8);”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 210, lit. a) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Organul fiscal solicită constituirea unei garanţii pentru:
a) suspendarea executării silite în condiţiile art. 233 alin. (2^1) şi (8)”.
Art. 230 alin. (1)-(2) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 230, alin. (1)-(2) prevedeau:
„(1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15
zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul, se continuă măsurile de
executare silită. Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis de
organul de executare silită.
(2) Somaţia cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, următoarele:
numărul dosarului de executare; suma pentru care se începe executarea silită;
termenul în care cel somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, precum şi indicarea consecinţelor nerespectării acesteia”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 230, alin. (1)-(2) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de
la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la
intenţia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită.
Somaţia este însoţită de un exemplar al titlului executoriu emis de organul de executare
silită.
(2) Somaţia cuprinde, pe lângă elementele prevăzute la art. 46, următoarele: numărul
dosarului de executare, suma pentru care se începe executarea silită, termenul în care cel
somat urmează să plătească suma prevăzută în titlul executoriu, indicarea consecinţelor
nerespectării acesteia, precum şi posibilitatea de a intra într-o procedură de mediere”.
Art. 230^1 din Codul de procedură fiscală (introdus prin Legea nr. 30/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 230, se introduce un noul articol,
art. 230^1, cu următorul conţinut:
„Art. 230^1
Procedura de mediere
(1) În vederea realizării procedurii de mediere debitorul notifică organul fiscal cu
privire la intenţia sa în termen de 15 zile de la primirea somaţiei. La notificare se anexează
documente şi informaţii care să susţină situaţia sa economică şi financiară.
(2) În termen de maximum 10 zile de la primirea notificării prevăzute la alin. (1),
organul fiscal are obligaţia să organizeze întâlnirea cu contribuabilul în vederea procedurii
de mediere.
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(3) Procedura de mediere constă în:
a) clarificarea întinderii obligaţiei fiscale înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor
are obiecţii cu privire la aceasta;
b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi
financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor
fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.
(4) Rezultatul medierii, precum şi soluţiile optime de stingere a obligaţiilor fiscale se
consemnează într-un proces-verbal.
(5) În situaţia în care în termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul
sau nu se solicită înlesnirea la plată, organul fiscal continuă măsurile de executare silită.
(6) Procedura de executare silită nu începe de la data la care debitorul notifică
organului fiscal intenţia de mediere.
(7) Pe parcursul procedurii de mediere organul fiscal poate dispune măsuri asigurătorii
în condiţiile art. 213.
(8) Procedura de mediere, precum şi documentele pe care debitorul trebuie să le
prezinte în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare se aprobă prin ordin al
preşedintelui ANAF”.
Art. 233 alin. (2^1) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 233, alin. (2^1) prevedea:
„(2^1) Executarea silită se suspendă sau nu începe pentru creanţele fiscale
stabilite printr-o decizie de organul fiscal competent dacă debitorul notifică
organul fiscal, ulterior comunicării deciziei, cu privire la depunerea unei scrisori de
garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235. Executarea silită continuă
sau începe dacă debitorul nu depune scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de
garanţie în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt
stabilite creanţele fiscale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 233, alin. (2^1) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2^1) Executarea silită se suspendă sau nu începe în oricare din următoarele situaţii:
a) pentru creanţele fiscale stabilite printr-o decizie de organul fiscal competent, dacă
debitorul notifică organul fiscal, ulterior comunicării deciziei, cu privire la depunerea unei
scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie potrivit art. 235. Executarea silită
continuă sau începe daca debitorul nu depune scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de
garanţie în termen de 45 de zile de la data comunicării deciziei prin care sunt stabilite
creanţele fiscale;
b) pentru creanţele fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii
şi garantate potrivit art. 210-211. Executarea silită continuă sau începe după ce actele
administrative fiscale au rămas definitive în sistemul căilor administrative de atac sau
judiciare”.

Actualitatea legislativă

135

Art. 233 alin. (3) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 233, alin. (3) prevedea:
„(3) Pe perioada suspendării executării silite, actele de executare efectuate
anterior, precum şi orice alte măsuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare
a bunurilor, veniturilor ori sumelor din conturile bancare, rămân în fiinţă”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 233, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Pe perioada suspendării executării silite, actele de executare efectuate anterior,
precum şi orice alte măsuri de executare, inclusiv cele de indisponibilizare a bunurilor,
veniturilor ori sumelor din conturile bancare, rămân în fiinţă, cu excepţia situaţiilor în care
suspendarea executării silite a fost dispusă în condiţiile art. 235. În acest caz, măsurile de
executare aplicate se ridică prin decizie întocmită în cel mult două zile de la data
intervenirii suspendări”.
Art. 235 alin. (6) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 235, alin. (6) prevedea:
„(6) Pe toată perioada suspendării executării silite potrivit prezentului articol,
pentru creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării organul fiscal nu emite şi nu
comunică decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 235, alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) Pe toată perioada suspendării executării silite potrivit art. 233 alin. (21) şi
prezentului articol, pentru creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării, organul fiscal nu
emite şi nu comunică decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii”.
Art. 263 alin. (1) din Codul de procedură fiscală (modificat prin Legea
nr. 30/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 263, alin. (1) prevedea:
„(1) Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepţia celor cu
reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale şi a altor
creanţe transmise spre colectare organului fiscal central, precum şi creanţele fiscale
administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu
acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului sau,
după caz, a unităţii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând
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construcţie şi teren aferent, precum şi terenuri fără construcţii, după caz, chiar dacă
acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent, potrivit
prezentului cod”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 263, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepţia celor cu
reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale şi a altor creanţe
transmise spre colectare organului fiscal central care nu se fac venit la bugetul de stat,
precum şi creanţele fiscale administrate de organul fiscal local pot fi stinse, la cererea
debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a
statului sau, după caz, a unităţii administrativ-teritoriale a bunurilor imobile reprezentând
construcţie şi teren aferent, precum şi terenuri fără construcţii, după caz, chiar dacă acestea
sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent, potrivit prezentului cod”.
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LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE NR. 1/2011 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 38/2019)

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

Actul modificator
Legea nr. 38/2019
pentru modificarea şi
completarea Legii
educaţiei naţionale
nr. 1/2011
(M. Of. nr. 53 din 21
ianuarie 2019)

Sumar
– modifică: art. 25 alin. (3),
art. 82 alin. (1)
– introduce: art. 65 alin. (6^1),
art. 82 alin. (1^1)-(1^2)

În M. Of. nr. 53 din 21 ianuarie 2019, s-a publicat Legea nr. 38/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 (M. Of. nr. 18 din
10 ianuarie 2011; cu modif. ult.).
Una dintre cele mai importante modificări aduse Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, se referă la copiii cu dizabilităţi locomotorii. Astfel, pentru aceştia se vor
achiziţiona elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfăşura într-o sală
de clasă situată la parterul unităţii, în scopul integrării în învăţământul cu
frecvenţă.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
educaţiei naţionale nr. 1/2011.
Art. 25 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin Legea
nr. 38/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 25, alin. (3) prevedea:
„(3) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive
medicale, se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de
asistenţă medicală”.

138

Actualitatea legislativă

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 25, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza învăţământ la domiciliu sau pe lângă unităţile de asistenţă medicală.
Pentru copiii cu dizabilităţi locomotorii, în vederea integrării acestora în învăţământul cu
frecvenţă, se vor achiziţiona elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfăşura
într-o sală de clasă situată la parterul unităţii”.
Art. 65 alin. (6^1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus prin
Legea nr. 38/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 65, după alin. (6), se introduce un nou alineat,
alin. (6^1), cu următorul conţinut:
„(6^1) Ministerul Educaţiei Naţionale în colaborare cu Ministerul Sănătăţii elaborează o strategie privind educaţia pentru sănătate şi nutriţie până la data de 31 decembrie
2019. Strategia va fi transpusă în planurile-cadru de învăţământ începând cu anul şcolar
2020-2021”.
Art. 82 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (modificat prin Legea
nr. 38/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 82, alin. (1) prevedea:
„(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat
pot beneficia de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de
burse de ajutor social”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 82, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat
beneficiază lunar de burse de performanţă, de burse de merit, de burse de studiu şi de burse
de ajutor social”.
Art. 82 alin. (1^1)-(1^2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 (introdus
prin Legea nr. 38/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 82, după alin. (1), se introduc două noi
alineate, alin. (1^1)-(1^2), cu următorul conţinut:
„(1^1) Cuantumul minim al bursei de performanţă, al bursei de merit, al bursei de
studio şi al bursei de ajutor social se stabileşte anual prin hotărâre a Guvernului.
(1^2) Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de
merit sau cu bursa de studiu”.
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STATUTUL PROFESIEI DE AVOCAT – MODIFICĂRI
(HOTĂRÂREA UNBR NR. 428/2018)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Statutul profesiei de
avocat, adoptat prin
Hotărârea Consiliului
Uniunii Naţionale a
Barourilor din
România (UNBR) nr.
64/2011
(M. Of. nr. 898 din 19
decembrie 2011; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Hotărârea Uniunii
Naţionale a
Barourilor din
România (UNBR) nr.
428/2018 privind
modificarea şi
completarea
Statutului profesiei
de avocat, adoptat
prin Hotărârea
Consiliului Uniunii
Naţionale a
Barourilor din
România nr. 64/2011
(M. Of. nr. 64 din 25
ianuarie 2019)

Sumar
– modifică: art. 7 alin. (5), art.
15 alin. (1) lit. f), art. 16 alin.
(3) lit. b), art. 26 alin. (2), art.
29 alin. (1)-(3), art. 39 alin.
(3), art. 41^1 alin. (2), art. 43,
art. 44 alin. (2) lit. c), art. 48
alin. (2), art. 65 alin. (2), art.
73 alin. (3), art. 76, art. 81
alin. (5), art. 83 alin. (2), art.
84, art. 91^1 alin. (2), art. 92
alin. (1)-(2), art. 121 alin. (5),
art. 128 alin. (1), art. 163 alin.
(1), art. 166, art. 186, art. 190,
art. 199 alin. (1)-(2), art. 214
alin. (1), art. 217 alin. (1), art.
239 alin. (2) lit. c) şi alin. (4),
art. 249^1 alin. (2) lit. g), cap.
IV secţ. a 2-a titlul subsecţ. a
3-a, art. 265 alin. (2), art. 266
alin. (2), art. 296 alin. (6), art.
297 alin. (5), art. 304 alin. (2),
art. 317 alin. (1), art. 333 alin.
(3), anexa nr. VII
– introduce: art. 26 alin.
(3^1)-(3^4), art. 26^1-26^7,
art. 41^1 alin. (1^1), art. 44
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alin. (4^1), art. 72 alin. (8),
art. 73 alin. (4)-(6), art. 92
alin. (3), art. 122 alin. (7), art.
227 alin. (3), art. 337 alin. (1)
lit. a^1)
– abrogă: art. 7 alin. (6), art.
32, art. 71 alin. (1^1), art. 180
alin. (3)-(5), art. 318-328

În M. Of. nr. 64 din 25 ianuarie 2019, s-a publicat Hotărârea UNBR
nr. 428/2018 privind modificarea şi completarea Statutului profesiei de avocat,
adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011(M. Of. nr. 898 din 19
decembrie 2011; cu modif. ult.).
Una dintre cele mai importante completări aduse Statutului profesiei de
avocat se referă la verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în
tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei, precum şi pe întreaga durată a
exercitării acesteia. Astfel, verificarea se efectuează de consiliul baroului, care poate
desemna un consilier pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de
nedemnitate. Consilierul desemnat se poate abţine sau poate fi recuzat de avocatul
cercetat, iar cererea de recuzare se formulează în scris şi se judecă de către consiliul
baroului, în absenţa consilierului recuzat.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Statutului
profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64/2011.
Art. 7 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 7, alin. (5) prevedea:
„(5) Avocatul nu răspunde penal pentru susţinerile făcute oral sau în scris în
faţa instanţelor de judecată, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire
penală ori a altor autorităţi, dacă aceste susţineri sunt în legătură cu apărarea şi
sunt necesare stabilirii adevărului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) Avocatul nu răspunde disciplinar pentru susţinerile făcute oral sau în scris în faţa
instanţelor de judecată, a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală ori a
altor autorităţi, dacă ele sunt făcute cu respectarea normelor de deontologie profesională”.
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Art. 7 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat (abrogat prin Hotărârea UNBR
nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 7, alin. (6) prevedea:
„(6) Urmărirea penală şi trimiterea în judecată a avocatului pentru fapte penale
săvârşite în exercitarea profesiei sau în legătură cu aceasta se pot face numai în
cazurile şi în condiţiile prevăzute de Lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, alin. (6) se abrogă.
Art. 15 alin. (1) lit. f) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin
Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 15 alin. (1), lit. f) prevedea:
„(1) Cererea formulată de persoana care doreşte să fie primită în profesie se
adresează decanului baroului unde solicitantul intenţionează să exercite profesia.
Cererea se depune sau, după caz, se comunică în două exemplare şi va cuprinde:
(…)
f) declaraţia solicitantului că nu se află în niciunul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 15 din Lege ori că înţelege să renunţe la orice stare de
incompatibilitate în cel mult două luni de la data emiterii deciziei de primire în
profesia de avocat şi cunoaşte intervenirea sancţiunii caducităţii acesteia în caz de
neconformare în termen;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 15 alin. (1), lit. f) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Cererea formulată de persoana care doreşte să fie primită în profesie se adresează
decanului baroului unde solicitantul intenţionează să exercite profesia. Cererea se depune
sau, după caz, se comunică în două exemplare şi va cuprinde:
(…)
f) indicarea cazului de incompatibilitate în care se află, dacă este cazul;”.
Art. 16 alin. (3) lit. b) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin
Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 16 alin. (3), lit. b) prevedea:
„(3) La cerere se vor ataşa:
(…)
b) declaraţia expresă a solicitantului că nu se află în niciunul dintre cazurile de
nedemnitate şi incompatibilitate prevăzute la art. 14 şi 15 din Lege;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (3), lit. b) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(3) La cerere se vor ataşa:
(…)
b) indicarea cazului de incompatibilitate în care se află, dacă este cazul;”.
Art. 26 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 26, alin. (2) prevedea:
„(2) Persoana care solicită primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în
tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei va înfăţişa consiliului baroului
la care depune cererea înscrisuri din care să rezulte condiţiile de încetare a exerciţiului profesiei din care provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o în perioada
de incompatibilitate. Consiliul baroului va întreprinde cercetări – folosind procedura prevăzută de art. 17 alin. (5), inclusiv în situaţia solicitării reînscrierii în
tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei – pentru a verifica dacă
solicitantul se găseşte în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. b) teza a II-a
din Lege, respectiv dacă a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a
săvârşirii unor abateri disciplinare grave”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 26, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Persoana care solicită primirea în profesia de avocat sau reînscrierea în tabloul
avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei va înfăţişa consiliului baroului la care depune
cererea înscrisuri din care să rezulte condiţiile de încetare a exerciţiului profesiei din care
provine, respectiv a celei pe care a exercitat-o în perioada de incompatibilitate. Consiliul
baroului va întreprinde cercetări, folosind procedura prevăzută de art. 17 alin. (5), inclusiv
în situaţia solicitării reînscrierii în tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei,
pentru a verifica dacă solicitantul se găseşte în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14
lit. b) teza a II-a din Lege, respectiv dacă a fost exclus din profesia din care provine ca
urmare a săvârşirii unor abateri disciplinare grave. Aceeaşi procedură se aplică şi pentru a
verifica dacă solicitantul se găseşte în cazul de nedemnitate prevăzut de art. 14 lit. d) din
Lege, atunci când fapta de a fi exercitat sau sprijinit, sub orice formă, exercitarea fără drept
de către o persoană a profesiei de avocat a fost reţinută prin acte ale organelor profesiei de
avocat”.
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Art. 26 alin. (3^1)-(3^4) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin
Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 26, după alin. (3) se introduc patru noi
alineate, alin. (3^1)-(3^4), cu următorul conţinut:
„(3^1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaţilor
cu drept de exercitare a profesiei, precum şi pe întreaga durată a exercitării acesteia se
realizează la sesizare, prin plângerea oricărei persoanei interesate, sau din oficiu.
(3^2) Plângerea persoanei interesate îndreptată împotriva unui avocat se adresează
consiliului baroului pe al cărui tablou avocatul figurează cu drept de exercitare a profesiei.
Dacă avocatul este pensionar care îşi continuă activitatea în profesie sau este incompatibil,
plângerea se adresează baroului în care avocatul este sau a fost înscris în tabloul avocaţilor.
(3^3) Consiliul baroului poate fi sesizat şi prin modalităţile prevăzute la art. 85
alin. (2) şi (3) din Lege sau se poate sesiza din oficiu, prin hotărâre consemnată în
procesul-verbal de şedinţă.
(3^4) Consiliul baroului procedează cu celeritate la verificarea cazului de nedemnitate
din plângere sau din sesizare. În cel mult 3 zile de la data la care s-a hotărât verificarea se
vor cere relaţii de la UNBR, de la celelalte barouri şi de la alte instituţii, cu privire la
persoana verificată”.
Art. 26^1-26^7 din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 26 se introduc şapte noi articole,
art. 26^1-26^7, cu următorul conţinut:
„Art. 26^1
(1) Verificarea cazurilor de nedemnitate cu ocazia reînscrierii în tabloul avocaţilor cu
drept de exercitare a profesiei, precum şi pe întreaga durată a exercitării acesteia se
efectuează de consiliul baroului. În acest scop, consiliul poate desemna un consilier pentru
efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate.
(2) Consilierul desemnat pentru efectuarea cercetării referitoare la cazul de nedemnitate se poate abţine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se
formulează în scris şi se judecă de către consiliul baroului, în absenţa consilierului recuzat.
(3) În cazul în care decanul este cel verificat pentru un caz de nedemnitate, acesta nu
va participa la şedinţa consiliului baroului, atribuţiile sale din prezenta procedură urmând
a fi preluate de prodecan.
(4) În cazul în care unul dintre membrii consiliului baroului este cel verificat pentru
un caz de nedemnitate, acesta nu va participa la şedinţa consiliului baroului cu privire la
această procedură.
Art. 26^2
(1) În cadrul verificării cazului de nedemnitate, consiliul baroului va examina hotărârile judecătoreşti, respectiv înscrisurile ce privesc condiţiile încetării profesiei practicate
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de către avocatul înscris în tabloul avocaţilor incompatibili şi va aprecia asupra demnităţii
avocatului.
(2) Verificarea se efectuează după convocarea în scris, prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire, a avocatului verificat, trimisă la sediul său profesional. Convocarea
se poate face şi prin înştiinţare în scris, printr-un mijloc de comunicare ce asigură
conservarea dovezii şi a datei la care s-a făcut înştiinţarea, ori prin luarea la cunoştinţă prin
semnătură.
(3) Verificarea se efectuează numai după încunoştinţarea avocatului cu privire la cazul
de nedemnitate prin luarea la cunoştinţă a conţinutului plângerii ori al sesizării. Avocatul
verificat poate da explicaţii scrise.
(4) Refuzul de a da curs convocării sau de a prezenta înscrisurile solicitate de către
organul care anchetează constituie o încălcare a îndatoririlor profesionale şi nu împiedică
desfăşurarea verificării referitoare la cazul de nedemnitate.
(5) În cursul verificărilor, decanul sau consilierul delegat va convoca în vederea ascultării persoana care a formulat plângerea, precum şi orice alte persoane ale căror declaraţii
pot elucida cazul, va face verificări de înscrisuri şi va culege informaţii, prin mijloacele
prevăzute de lege.
(6) După efectuarea verificărilor, consilierul delegat întocmeşte un referat scris în care
va consemna faptele, probele administrate, poziţia celui verificat şi propunerea privind
soluţionarea plângerii sau sesizării.
(7) Referatul astfel întocmit va fi înregistrat la secretariatul decanului baroului, în cel
mult 30 de zile de la primirea însărcinării.
Art. 26^3
(1) În şedinţa imediat următoare datei la care referatul a fost înregistrat, consiliul
baroului procedează la verificarea cazului de nedemnitate, pe baza referatului şi a lucrărilor
care au stat la baza întocmirii acestuia.
(2) Consiliul baroului poate convoca, prin modalităţile prevăzute de art. 26^2 alin. (2),
avocatul verificat, în vederea audierii sale. Refuzul de a da curs convocării nu împiedică
desfăşurarea verificării referitoare la cazul de nedemnitate.
(3) După efectuarea verificărilor, consiliul baroului va hotărî, prin decizie, după caz,
menţinerea în profesie sau încetarea calităţii de avocat, potrivit Legii. Decizia se redactează
în scris, motivat în fapt şi în drept şi se semnează de către decanul baroului.
(4) Soluţia se comunică, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevăzute la
alin. (3), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin remitere directă, cu
luare de semnătură, avocatului verificat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a făcut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum şi, prin adresă de
comunicare, preşedintelui UNBR.
(5) În situaţia în care, în urma verificărilor, se decide excluderea din profesie a
avocatului, consiliul baroului va emite o decizie de excludere.
(6) Decizia consiliului baroului poate fi atacată, prin contestaţie, de preşedintele
UNBR şi/sau de avocatul în cauză, în termen de 15 zile de la comunicare. Consiliul UNBR
va analiza contestaţia şi va hotărî în condiţiile Legii.
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Art. 26^1
(1) În faţa consiliului baroului avocatul se va înfăţişa personal. În cursul şedinţelor
avocatul poate fi asistat de un alt avocat.
(2) Consiliul baroului hotărăşte cu majoritate de voturi.
(3) Decizia consiliului baroului de încetare a calităţii de avocat este executorie. Despre
încetarea calităţii de avocat baroul va face menţiunile corespunzătoare în tabloul avocaţilor.
Art. 26^5
(1) Contestaţia împotriva deciziei consiliului baroului se soluţionează de Consiliul
UNBR Prin contestaţie pot fi invocate orice motive de fapt sau de drept cu privire la nelegalitatea sau netemeinicia deciziei contestate.
(2) Consiliul UNBR va fixa de îndată termen de soluţionare a contestaţiei, cu citarea
avocatului, a consiliului baroului care a emis decizia de excludere şi a celorlalte persoane
indicate în cerere şi care ar putea furniza informaţii despre cazul de nedemnitate în care se
găseşte avocatul.
(3) Procedura de citare în faţa Consiliului UNBR se face prin scrisoare recomandată cu
confirmare de primire cu conţinut declarat, la sediul profesional principal al avocatului.
(4) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (3) nu este posibilă, procedura de citare
şi comunicare se va realiza în conformitate cu regulile privitoare la citarea şi comunicarea
actelor de procedură cuprinse în Codul de procedură civilă.
Art. 26^6
(1) În faţa Consiliului UNBR avocatul se va înfăţişa personal. În cursul şedinţelor
avocatul poate fi asistat de un alt avocat.
(2) Şedinţa Consiliului UNBR nu este publică, atât în etapa cercetării procesului, cât
şi în faza dezbaterilor în fond, iar lucrările şedinţei se consemnează într-o încheiere.
(3) Lipsa părţilor legal citate nu împiedică judecata, Consiliul UNBR putându-se
pronunţa pe baza actelor şi a dovezilor administrate în cauză, fiind admisibil orice mijloc de
probă prevăzut de Codul de procedură civilă.
(4) Consiliul UNBR hotărăşte cu majoritate de voturi.
Art. 26^7
(1) Decizia Consiliului UNBR rămasă definitivă are autoritate de lucru judecat faţă de
părţi şi de organele profesiei.
(2) Decizia de excludere pronunţată de Consiliul UNBR se va comunica avocatului în
cauză la sediul profesional principal al acestuia, baroului în care avocatul este înscris,
precum şi preşedintelui UNBR”.
Art. 29 alin. (1)-(3) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 29, alin. (1)-(3) prevedeau:
„(1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, dacă legi speciale nu
prevăd altfel:
a) faptele personale de comerţ exercitate cu sau fără autorizaţie;
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b) calitatea de asociat într-o societate comercială în nume colectiv, de comanditar într-o societate comercială în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni;
c) calitatea de administrator într-o societate comercială în comandită pe
acţiuni;
d) calitatea de administrator unic sau, în cazul unei pluralităţi de administratori, aceea de administrator cu puteri depline de reprezentare şi administrare, de
preşedinte al consiliului de administraţie ori de membru în comitetul de direcţie al
unei societăţi comerciale cu răspundere limitată;
e) calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie sau al consiliului de
supraveghere ori de membru în comitetul de direcţie sau în directoratul unei
societăţi comerciale pe acţiuni.
(2) Avocatul poate fi asociat sau acţionar la societăţile comerciale cu răspundere limitată sau la cele pe acţiuni.
(3) Avocatul poate îndeplini funcţia de membru în consiliul de administraţie
sau în consiliul de supraveghere al unei societăţi comerciale pe acţiuni ori de
membru al consiliului de administraţie al unei societăţi comerciale cu răspundere
limitată, cu obligaţia de a aduce acest fapt la cunoştinţa decanului baroului în care
îşi exercită profesia. Avocatul va furniza toate explicaţiile asupra condiţiilor în care
exercită funcţia de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de
supraveghere şi va prezenta toate documentele doveditoare în acest sens, cu
respectarea regulilor confidenţialităţii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (1)-(3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de avocat, dacă legi speciale nu prevăd
altfel:
a) faptele personale de comerţ exercitate cu sau fără autorizaţie;
b) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de comanditar într-o societate
în comandită simplă sau în comandită pe acţiuni;
c) calitatea de administrator într-o societate în comandită pe acţiuni;
d) calitatea de administrator unic sau, în cazul unei pluralităţi de administratori, aceea
de administrator cu puteri depline de reprezentare şi administrare, de preşedinte al consiliului de administraţie ori de membru în comitetul de direcţie al unei societăţi cu răspundere limitată;
e) calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere ori de membru în comitetul de direcţie sau în directoratul unei societăţi pe acţiuni.
(2) Avocatul poate fi asociat sau acţionar la societăţile cu răspundere limitată sau la
cele pe acţiuni.
(3) Avocatul poate îndeplini funcţia de membru în consiliul de administraţie sau în
consiliul de supraveghere al unei societăţi pe acţiuni ori de membru al consiliului de
administraţie al unei societăţi cu răspundere limitată, cu obligaţia de a aduce acest fapt la
cunoştinţa decanului baroului în care îşi exercită profesia. Avocatul va furniza toate
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explicaţiile asupra condiţiilor în care exercită funcţia de membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere şi va prezenta toate documentele doveditoare în
acest sens, cu respectarea regulilor confidenţialităţii”.
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 32 prevedea:
„Art. 32
(1) În cazul prevăzut de art. 25 alin. (2) din Lege, şi anume atunci când situaţia
care determină incompatibilitatea este preexistentă sau survine concomitent cu
emiterea deciziei de primire în profesie, efectele acesteia din urmă se produc doar
sub condiţia rezolvării stării de incompatibilitate.
(2) Starea de incompatibilitate trebuie rezolvată, conform art. 25 alin. (2) din
Lege, în termen de două luni de la data emiterii deciziei de primire în profesie, sub
sancţiunea caducităţii acesteia. În toate cazurile, consiliul baroului este obligat să
înscrie pe ordinea de zi a primei şedinţe de după expirarea celor două luni verificarea măsurii în care, în termen, starea de incompatibilitate a fost rezolvată şi să
constate caducitatea deciziei de primire în profesie acolo unde este cazul”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 32 se abrogă.
Art. 39 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 39, alin. (3) prevedea:
„(3) Aceeaşi interdicţie se aplică şi magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, executorilor judecătoreşti,
grefierilor şi personalului auxiliar al instanţelor judecătoreşti şi al Curţii
Constituţionale”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 39, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Aceeaşi interdicţie se aplică şi magistraţilor-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie şi de la Curtea Constituţională, grefierilor şi personalului auxiliar al instanţelor
judecătoreşti şi al Curţii Constituţionale”.
Art. 41^1 alin. (1^1) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41^1, după alin. (1) se introduce un nou
alineat, alin. (1^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) Este interzis avocatului ca în exercitarea oricărei activităţi din cele prevăzute la
art. 3 din Lege să încheie contracte de asistenţă juridică cu persoane juridice care au
calitatea de mandatari ai altor persoane fizice sau juridice care sunt beneficiarii activităţilor
profesionale ale avocatului”.
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Art. 41^1 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 41^1, alin. (2) prevedea:
„(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) constituie abatere disciplinară gravă şi se
sancţionează cu excluderea din profesie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 41^1, alin. (2) se modifică şi va avea următorul conţinut:
„(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) şi (1^1) constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează cu excluderea din profesie”.
Art. 43 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR
nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 43 prevedea:
„Art. 43
Avocatul care nu respectă prevederile art. 39-42 sau care se foloseşte de forma
de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în
condiţiile legii în scopul eludării interdicţiilor prevăzute de Lege sau de alte legi
speciale săvârşeşte abatere disciplinară gravă. Consiliul baroului se poate sesiza şi
din oficiu cu privire la aplicarea dispoziţiilor art. 39-42”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 43 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 43
Avocatul care nu respectă prevederile art. 39-42 sau care se foloseşte de forma de
exercitare a profesiei ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite în condiţiile legii
în scopul eludării interdicţiilor prevăzute de Lege sau de alte legi speciale săvârşeşte abatere
disciplinară gravă. Consiliul baroului se poate sesiza şi din oficiu cu privire la aplicarea
dispoziţiilor art. 39-42”.
Art. 44 alin. (2) lit. c) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin
Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 44 alin. (2), lit. c) prevedea:
„(2) Tabloul avocaţilor va cuprinde:
(…)
c) restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor art. 20 alin. (8) şi
art. 21 din Lege, precum şi ale art. 41 alin. (2) din prezentul statut;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 44 alin. (2), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
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„(2) Tabloul avocaţilor va cuprinde:
(…)
c) restrângeri ale dreptului de a profesa, potrivit prevederilor Legii şi prezentului
statut”.
Art. 44 alin. (4^1) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 44, după alin. (4) se introduce un nou alineat,
alin. (4^1), cu următorul conţinut:
„(4^1) Tabloul va cuprinde şi o menţiune distinctă a avocaţilor incompatibili ce se află
în situaţiile prevăzute de art. 24 alin. (2) şi (3) din Lege”.
Art. 48 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 48, alin. (2) prevedea:
„(2) Ori de câte ori va avea informaţii cu privire la persoane care exercită
nelegal activităţi prevăzute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autorităţile competente şi va lua măsurile legale ce se impun în vederea realizării
drepturilor prevăzute de dispoziţiile art. 26 alin. (3), (4) şi (5) din Lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 48, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Ori de câte ori va avea informaţii cu privire la persoane care exercită nelegal
activităţi prevăzute de art. 3 din Lege, consiliul baroului va sesiza autorităţile competente şi
va lua măsurile legale ce se impun”.
Art. 65 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 65, alin. (2) prevedea:
„(2) În cadrul baroului se constituie şi funcţionează:
a) comisia de cenzori;
b) comisia de disciplină”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 65, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) În cadrul baroului se constituie şi funcţionează:
a) comisia de cenzori;
b) comisia de disciplină;
c) curtea de arbitraj profesional a avocaţilor”.
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Art. 71 alin. (1^1) din Statutul profesiei de avocat (abrogat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 71, alin. (1^1) prevedea:
„(1^1) Nu pot face parte din consiliul baroului avocaţii care au datorii scadente
privind taxele şi contribuţiile stabilite pentru formarea bugetului UNBR şi al
baroului, precum şi a fondurilor Casei de Asigurări a Avocaţilor şi ale filialelor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 71, alin. (1^1) se abrogă.
Art. 72 alin. (8) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 72, după alin. (7) se introduce un nou alineat,
alin. (8), cu următorul conţinut:
„(8) În cazul în care un membru al comisiei de cenzori este suspendat din exerciţiul
profesiei de avocat ori acestuia îi încetează calitatea de avocat, comisia se completează cu
membrul supleant care a obţinut numărul cel mai mare de voturi la adunarea generală
electivă a baroului. Preşedintele comisiei constată, de îndată, completarea acesteia şi
comunică hotărârea luată tuturor membrilor comisiei. Hotărârea se dă publicităţii”.
Art. 73 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 73, alin. (3) prevedea:
„(3) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul baroului adoptă decizii şi
hotărâri”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 73, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Lunar, consiliul baroului poate verifica prin sondaj evidenţele primare ale avocaţilor, în special ale acelora care declară încasări minime”.
Art. 73 alin. (4)-(6) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 73, după alin. (3) se introduc trei noi alineate,
alin. (4)-(6), cu următorul conţinut:
„(4) Consiliul baroului va analiza trimestrial situaţia restanţierilor la plata
contribuţiilor către sistemul propriu de asigurări sociale, luând măsuri legale şi statutare.
Votul membrilor consiliului va fi nominal, iar consilierii care au datorii la sistem mai mari
de trei luni nu pot participa la vot.

Actualitatea legislativă

151

(5) Consiliul baroului va lua în discuţie în proxima şedinţă concluziile
procesului-verbal de control încheiat de inspectorii financiari ai Casei de Asigurări a
Avocaţilor (C.A.A.), în conformitate cu dispoziţiile art. 138 din Statutul C.A.A., şi va lua
măsuri statutare de sancţionare a celor care nu s-au prezentat la control sau care nu au pus
la dispoziţia inspectorilor datele şi documentele solicitate.
(6) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul baroului adoptă decizii şi hotărâri”.
Art. 76 Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR
nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 76 prevedea:
„Art. 76
(1) Hotărârile adoptate de adunarea generală sau de consiliul baroului pot fi
anulate de Consiliul UNBR numai pentru motive de nelegalitate ori de încălcare a
prevederilor prezentului statut, cu respectarea autonomiei baroului.
(2) Deciziile emise de decan pot fi atacate la consiliul baroului, în termen de 15
zile de la data comunicării”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 76 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art 76
(1) Hotărârile adoptate de adunarea generală sau de consiliul baroului pot fi anulate de
Consiliul UNBR, potrivit legii.
(2) Consiliul baroului se pronunţă cu celeritate asupra contestaţiei şi comunică
răspunsul petentului”.
Art. 81 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 81, alin. (5) prevedea:
„(5) Din Congresul avocaţilor fac parte şi delegaţii aleşi de adunările generale
ale barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocaţi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 81, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) Din Congresul avocaţilor fac parte şi delegaţii aleşi de adunările generale ale
barourilor, conform normei de reprezentare de un delegat la 200 de avocaţi. Dacă nu au
calitatea de delegaţi ai adunărilor generale ale barourilor, preşedintele C.A.A. şi preşedinţii
filialelor C.A.A. participă la Congres în calitate de invitaţi”.
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Art. 83 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 83, alin. (2) prevedea:
„(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret. Congresul avocaţilor
alege o comisie de numărare a voturilor dintre delegaţii care nu candidează, compusă din minimum 5 membri. Votul secret se exprimă prin buletine de vot introduse în urne sigilate. Pe buletinul de vot se menţionează: numele şi prenumele
candidatului, funcţia pentru care candidează şi baroul din care face parte”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 83, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Alegerea organelor profesiei se face prin vot secret de membrii Congresului electiv:
decani şi delegaţii barourilor la Congres. Pe buletinul de vot sunt înscrişi numai membrii
Congresului care au calitatea de decan şi reprezentanţii baroului care au fost aleşi de
adunările generale ale barourilor să reprezinte baroul în Congresul electiv”.
Art. 84 Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR
nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 84 prevedea:
„Art. 84
(1) Congresul avocaţilor alege Consiliul UNBR.
(2) Consiliul UNBR este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai
barourilor, aleşi de Congres, potrivit următoarei norme de reprezentare:
a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi;
b) 2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi pentru fiecare mie care depăşeşte prima mie de avocaţi.
(3) Consiliul UNBR se convoacă trimestrial în şedinţe ordinare sau, în situaţii
excepţionale, în şedinţe extraordinare de către preşedintele UNBR Preşedintele
UNBR va convoca Consiliul UNBR şi la cererea a cel puţin o treime din numărul
membrilor Consiliului UNBR.
(4) Conducerea şedinţelor Consiliului UNBR revine preşedintelui acestuia,
asistat de către vicepreşedinţi şi alţi 3 consilieri.
(5) Prevederile art. 69 se aplică în mod corespunzător”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 84 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 84
(1) Congresul avocaţilor alege Consiliul UNBR.
(2) Consiliul UNBR este format din decanii barourilor şi din reprezentanţi ai
barourilor, aleşi de Congres, potrivit următoarei norme de reprezentare:
a) un reprezentant pentru barourile care au până la 500 de avocaţi;
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b) 2 reprezentanţi pentru barourile care au peste 500 de avocaţi şi câte 2 reprezentanţi
pentru fiecare mie care depăşeşte prima mie de avocaţi.
(3) Consiliul UNBR se convoacă trimestrial în şedinţe ordinare sau, în situaţii
excepţionale, în şedinţe extraordinare de către preşedintele UNBR Preşedintele UNBR va
convoca Consiliul UNBR şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor
Consiliului UNBR.
(4) Conducerea şedinţelor Consiliului UNBR revine preşedintelui acestuia, asistat de
către vicepreşedinţi şi alţi 3 consilieri.
(5) Unul dintre vicepreşedinţii UNBR va răspunde de coordonarea activităţii C.A.A.
în conformitate cu dispoziţiile art. 65 lit. s) din Lege.
(6) Prevederile art. 69 se aplică în mod corespunzător”.
Art. 91^1 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 91^1, alin. (2) prevedea:
„(2) Dispoziţiile art. 108-119 se aplică în mod corespunzător şi avocatului care
îndeplineşte funcţia de curator special”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 91^1, alin. (2) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2) Dispoziţiile art. 109-119 se aplică în mod corespunzător şi avocatului care
îndeplineşte funcţia de curator special”.
Art. 92 alin. (1)-(2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 92, alin. (1)-(2) prevedeau:
„(1) Un act juridic semnat în faţa avocatului, care poartă o încheiere, o rezoluţie, o ştampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identităţii părţilor, a
consimţământului şi a datei actului, poate fi prezentat notarului spre autentificare.
(2) Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. 3
alin. (1) lit. c) din Lege şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea
întocmirii lor. În termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la
alin. (1), sub sancţiunea inopozabilităţii faţă de terţi, avocatul este obligat să înregistreze operaţiunea în Registrul electronic al actelor întocmite de avocat potrivit
art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului, aprobat de Consiliul UNBR”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 92, alin. (1)-(2) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
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„(1) Un act juridic semnat în faţa avocatului, care poartă o încheiere, o rezoluţie, o
ştampilă sau un alt mijloc verificabil de atestare a identităţii părţilor, a conţinutului şi a
datei actului, în baza consimţământului exprimat de părţi, poate fi prezentat notarului spre
autentificare.
(2) Avocatul este obligat să ţină evidenţa actelor întocmite conform art. 3 alin. (1)
lit. c) şi d) din Lege şi să le păstreze în arhiva sa profesională, în ordinea întocmirii lor. În
termen de cel mult 3 zile de la data întocmirii actelor prevăzute la alin. (1), sub sancţiunea
inopozabilităţii faţă de terţi, avocatul este obligat să înregistreze operaţiunea în Registrul
electronic al actelor întocmite de avocat, potrivit art. 3 alin. (1) lit. c) din Lege, în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul de organizare şi funcţionare a registrului,
aprobat de Consiliul UNBR”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 92, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Se exceptează situaţia în care părţile solicită expres înregistrarea la o dată
ulterioară, când termenul curge de la data solicitării, ori situaţia în care părţile renunţă
expres la înscrierea actului în registrul prevăzut la alin. (2)”.
Art. 121 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 121, alin. (5) prevedea:
„(5) Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat, în mod excepţional, şi în
formă verbală. În acest caz, ca şi în situaţia prevăzută la alin. (2), dispoziţiile art. 44
din Lege se aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi încheiat
în cel mai scurt timp posibil”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 121, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) Contractul de asistenţă juridică poate fi încheiat, în mod excepţional, şi în formă
verbală. În acest caz, ca şi în situaţia prevăzută la alin. (2), dispoziţiile art. 44 din Lege se
aplică în mod corespunzător. Contractul în formă scrisă va fi redactat în cel mai scurt timp
posibil”.
Art. 122 alin. (7) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 122, după alin. (6) se introduce un nou alineat,
alin. (7), cu următorul conţinut:
„(7) Contractul de asistenţă juridică încheiat cu respectarea dispoziţiilor prezentului
articol constituie unicul mijloc de probă al raporturilor dintre client şi avocat”.
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Art. 128 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 128, alin. (1) prevedea:
„(1) Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale
prezentului statut. Este interzisă fixarea de onorarii minime, recomandate sau
maxime de către organele profesiei, de către formele de exercitare a profesiei de
avocat sau de către avocaţi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 128, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Onorariile se stabilesc liber între avocat şi client, în limitele legii şi ale prezentului
statut”.
Art. 163 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 163, alin. (1) prevedea:
„(1) Pentru asistenţa judiciară acordată avocatul desemnat are dreptul la un
onorariu stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii
desfăşurate, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat între UNBR şi
Ministerul Justiţiei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 163, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Pentru asistenţa judiciară acordată, avocatul desemnat are dreptul la un onorariu
stabilit de organul judiciar, potrivit naturii şi volumului activităţii desfăşurate, în limitele
sumelor stabilite prin protocolul încheiat între UNBR, Ministerul Justiţiei şi Ministerul
Public”.
Art. 166 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR
nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 166 prevedea:
„Art. 166
(1) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele
prevăzute de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între UNBR şi
Ministerul Justiţiei, în condiţiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură
potrivit art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
timbru, cu modificările şi completările ulterioare.
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(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionarii serviciilor de asistenţă
judiciară din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor
cuvenite pentru asistenţa judiciară fiecare barou îşi constituie un fond prin
reţinerea a 1% din valoarea acestor sume, aprobate şi efectiv vărsate. Reţinerea
cotei de 1% se face la achitarea efectivă a onorariului către avocatul îndreptăţit.
(4) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele
prevăzute de prezentul capitol la solicitarea organelor administraţiei publice locale
se acordă din fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocolul
încheiat de fiecare barou cu acestea. În lipsa protocolului sunt aplicabile limitele
stabilite prin protocolul prevăzut la art. 82 alin. (1) din Lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 166 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 166
(1) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute
de prezentul capitol se stabilesc prin protocolul încheiat între UNBR, Ministerul Justiţiei şi
Ministerul Public, în condiţiile legii.
(2) Fondurile necesare pentru plata onorariilor prevăzute la alin. (1) se asigură potrivit
legii.
(3) Pentru cheltuielile curente necesare funcţionării serviciilor de asistenţă judiciară
din cadrul barourilor, din sumele virate lunar pentru plata onorariilor cuvenite pentru
asistenţa judiciară, fiecare barou îşi constituie un fond prin reţinerea a 2% din valoarea
acestor sume, aprobate şi efectiv vărsate. Reţinerea procentului de 2% se face la achitarea
efectivă a onorariului către avocatul îndreptăţit.
(4) Onorariile pentru asistenţa judiciară acordată în oricare dintre formele prevăzute
de prezentul capitol la solicitarea organelor administraţiei publice locale se acordă din
fondurile acestor organe, în limitele sumelor stabilite prin protocolul încheiat de fiecare
barou cu acestea. În lipsa protocolului sunt aplicabile limitele stabilite prin protocolul
prevăzut la art. 84 alin. (1) din Lege”.
Art. 180 alin. (3)-(5) din Statutul profesiei de avocat (abrogat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 180, alin. (3)-(5) prevedeau:
„(3) La constituirea formelor de exercitare a profesiei, precum şi ulterior
acestui moment, avocaţii au dreptul să stabilească patrimoniul afectat exercitării
profesiei, în condiţiile legii, cu respectarea procedurii reglementate de Consiliul
UNBR cu privire la constituirea Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de
afectaţiune al avocaţilor. Înscrierea efectuată în registru are efecte de opozabilitate
faţă de terţi în condiţiile prevăzute de lege.
(4) Dispoziţiile alin. (3) privind necesitatea respectării procedurii reglementate
de Consiliul UNBR şi efectul de opozabilitate faţă de terţi al înscrierii în registru
devin aplicabile de la data ce se va stabili în acest scop prin hotărârea Consiliului
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UNBR pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Registrului electronic al evidenţei patrimoniului de afectaţiune al avocaţilor.
(5) Până la data stabilită de către Consiliul UNBR conform alin. (4), operarea
diviziunii patrimoniale se face prin declaraţie înscrisă în statutul societăţii civile
profesionale, în actul de înfiinţare al cabinetului individual de avocat, în convenţia
de asociere a cabinetelor individuale de avocaţi, după caz, sau prin declaraţie
separată, întocmită în formă scrisă şi înregistrată la baroul din care face parte
avocatul. Orice creditor al unui avocat a cărui creanţă s-a născut în legătură cu
profesia poate solicita baroului informaţii privind masa patrimonială afectată
exercitării profesiei avocatului conform declaraţiilor înregistrate la barou.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 180, alin. (3)-(5) se abrogă.
Art. 186 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR
nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 186 prevedea:
„Art. 186
Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Este
interzisă angajarea ca personal auxiliar a persoanelor cu studii juridice superioare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 186 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 186
Toate formele de exercitare a profesiei pot angaja personal auxiliar. Personalul auxiliar
cu studii juridice superioare nu poate exercita activităţile prevăzute la art. 3 din Lege”.
Art. 190 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea UNBR
nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 190 prevedea:
„Art. 190
(1) În cabinetul individual de avocat îşi exercită profesia un avocat definitiv
titular, singur sau împreună cu avocaţi colaboratori. Cabinetul individual de
avocat se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a cabinetului individual de avocat
înregistrat la barou şi întocmit conform anexei nr. XXVIII.
(2) Relaţiile dintre avocatul titular al cabinetului individual şi avocaţii colaboratori se stabilesc prin contractul de colaborare încheiat în formă scrisă. Contractul
va cuprinde, în mod obligatoriu, menţiunile prevăzute în anexa nr. IX”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 190 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 190
(1) În cabinetul individual de avocat îşi exercită profesia un avocat definitiv titular,
singur sau împreună cu avocaţi colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei. Cabinetul
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individual de avocat se înfiinţează în baza actului de înfiinţare a cabinetului individual de
avocat înregistrat la barou şi întocmit conform anexei nr. XXVIII.
(2) Relaţiile dintre avocatul titular al cabinetului individual şi avocaţii colaboratori sau
salarizaţi în interiorul profesiei se stabilesc prin contractul de colaborare sau, după caz, de
salarizare în interiorul profesiei, încheiat în formă scrisă. Contractul va cuprinde, în mod
obligatoriu, menţiunile prevăzute în anexa nr. IX sau, după caz, în anexa nr. X”.
Art. 199 alin. (1)-(2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin
Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 199, alin. (1)-(2) prevedeau:
„(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din 2 sau
mai mulţi avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, are personalitate juridică şi
un patrimoniu propriu de afectaţiune destinat exercitării profesiei de avocat.
(2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu de afectaţiune este alcătuit din bunurile corporale, în numerar sau în natură, şi cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum şi din cele dobândite de societate, cu
orice titlu, pe durata funcţionării sale. Aportul în industrie constând în activitatea
profesională a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile
dintre asociaţi”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 199, alin. (1)-(2) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(1) Societatea profesională cu răspundere limitată este constituită din 2 sau mai mulţi
avocaţi definitivi, aflaţi în exerciţiul profesiei, are personalitate juridică şi un patrimoniu
propriu destinat exercitării profesiei de avocat.
(2) În sensul prevederilor prezentului statut, patrimoniul propriu al societăţii profesionale cu răspundere limitată este alcătuit din bunurile corporale, în numerar sau în
natură, şi cele incorporale, reprezentând capitalul social, precum şi din cele dobândite de
societate, cu orice titlu, pe durata funcţionării sale. Aportul în industrie constând în activitatea profesională a avocatului asociat este luat în considerare numai în raporturile dintre
asociaţi”.
Art. 214 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 214, alin. (1) prevedea:
„(1) Într-un cabinet individual există un singur avocat titular, care poate
exercita profesia singur sau împreună cu avocaţi colaboratori”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 214, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Într-un cabinet individual există un singur avocat titular, care poate exercita
profesia singur sau împreună cu avocaţi colaboratori sau salarizaţi în interiorul profesiei”.
Art. 217 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 217, alin. (1) prevedea:
„(1) Avocatul colaborator nu are dreptul de a avea clientelă personală în afara
formei de exercitare a profesiei la care colaborează”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 217, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Avocatul colaborator nu are dreptul la clientelă personală în afara formei de
exercitare a profesiei la care colaborează”.
Art. 227 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 227, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (3), cu următorul conţinut:
„(3) Avocatul are obligaţia să pună la dispoziţia inspectorilor financiari ai C.A.A. sau
a consiliului baroului toate datele şi documentele solicitate. Refuzul sau neîndeplinirea
culpabilă a acestei obligaţii constituie abatere disciplinară gravă”.
Art. 239 alin. (2) lit. c) şi alin. (4) din Statutul profesiei de avocat (modificat
prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 239 alin. (2) lit. c) şi alin. (4) prevedeau:
„(2) Avocatul este obligat să ţină următoarele evidenţe:
(…)
c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la
identitatea părţilor, conţinutul şi data actelor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c) din
Lege, al cărui model este prezentat în anexa nr. XVIII;
(…)
(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidenţele
prevăzute la alin. (2) lit. b)-e), în vederea stabilirii modului în care avocatul îşi
îndeplineşte obligaţiile stabilite de Lege, de prezentul statut şi de statutul C.A.A.
Nerespectarea de către avocat a prezentării evidenţelor solicitate reprezintă abatere
disciplinară”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 239 alin. (2) lit. c) şi alin. (4) se modifică şi vor
avea următorul conţinut:
„(2) Avocatul este obligat să ţină următoarele evidenţe:
(…)
c) registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de avocat cu privire la identitatea
părţilor, conţinutul şi data actelor, în condiţiile art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) din Lege, al cărui
model este prezentat în anexa nr. XVIII;
(…)
(4) Consiliul baroului, printr-un consilier delegat, poate verifica evidenţele prevăzute
la alin. (2) lit. b) – e), în vederea stabilirii modului în care avocatul îşi îndeplineşte obligaţiile stabilite de Lege, de prezentul statut şi de Lege şi Statutul C.A.A. Nerespectarea de
către avocat a prezentării evidenţelor solicitate reprezintă abatere disciplinară”.
Art. 249^1 alin. (2) lit. g) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin
Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 249^1 alin. (2), lit. g) prevedea:
„(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:
(…)
g) orice forme de publicitate realizate de către terţi.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 249^1 alin. (2), lit. g) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2) Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:
(…)
g) orice forme de publicitate realizate de către terţi, altele decât cele menţionate în
art. 244 din prezentul statut”.
Cap. IV secţ. a 2-a titlul subsecţ. a 3-a din Statutul profesiei de avocat
(modificat prin Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la cap. IV secţ. a 2-a, titlul subsecţ. a 3-a prevedea:
„Arbitrajul”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la cap. IV secţ. a 2-a, titlul subsecţ. a 3-a se modifică
şi va avea următorul conţinut:
„SUBSECŢIUNEA a 3-a
Curtea de Arbitraj Profesional a Avocaţilor”.
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Art. 265 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 265, alin. (2) prevedea:
„(2) Fapta săvârşită de avocat, în nume propriu sau în numele şi pentru forma
de exercitare a profesiei din care face parte, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale
statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau
ale consiliului baroului în care avocatul este înscris sau în care acesta îşi are sediul
secundar şi care este de natură să prejudicieze onoarea ori prestigiul profesiei sau
al corpului de avocaţi constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art.
89 din Lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 265, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Fapta săvârşită de avocat, în nume propriu sau în numele şi pentru forma de
exercitare a profesiei din care face parte, prin care se încalcă dispoziţiile legii, ale statutului
profesiei, deciziile obligatorii ale organelor profesiei la nivel naţional sau ale consiliului
baroului în care avocatul este înscris sau în care acesta îşi are sediul secundar şi care este de
natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei, ale corpului de avocaţi sau ale
instituţiei constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit art. 88 din Lege”.
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 266, alin. (2) prevedea:
„(2) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult un an de la
data săvârşirii abaterii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 266, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Acţiunea disciplinară poate fi exercitată în termen de cel mult 1 an de la data
luării la cunoştinţă, de către consiliul baroului, despre săvârşirea abaterii, dar nu mai
târziu de 3 ani de la data săvârşirii acesteia”.
Art. 296 alin. (6) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 296, alin. (6) prevedea:
„(6) Dacă, din orice motive obiective, încetează îndrumarea avocatului titular,
toate obligaţiile impuse de lege, de prezentul statut şi de hotărârile consiliului
privind îndrumarea avocatului stagiar vor fi preluate de către un alt avocat, iar
consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar pentru a-şi găsi un îndrumător. Până
la găsirea altui îndrumător, stagiul se suspendă. Contractul de formare profesională iniţială va cuprinde în mod expres clauze corespunzătoare”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 296, alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) Dacă, din orice motive obiective, încetează îndrumarea, toate obligaţiile impuse de
lege, de prezentul statut şi de hotărârile consiliului privind îndrumarea avocatului stagiar
vor fi preluate de către un alt avocat, iar consiliul baroului va sprijini avocatul stagiar
pentru a-şi găsi un îndrumător. Până la găsirea altui îndrumător, stagiul se suspendă.
Contractul de formare profesională iniţială va cuprinde în mod expres clauze corespunzătoare”.
Art. 297 alin. (5) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 297, alin. (5) prevedea:
„(5) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui să prezinte
un nou contract de colaborare pentru formare profesională iniţială cu un avocat
care îndeplineşte condiţiile legale de competenţă profesională apt a asigura prin
îndrumare formarea profesională iniţială”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 297, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) În caz contrar, avocatul stagiar devenit incompatibil va trebui să prezinte un nou
contract de colaborare sau de salarizare în interiorul profesiei, după caz, pentru formare
profesională iniţială cu un avocat care îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 19 din
Lege”.
Art. 304 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 304, alin. (2) prevedea:
„Avocatul stagiar poate efectua activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) şi
b) din Lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 304, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Avocatul stagiar poate efectua activităţile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b) şi j)
din Lege”.
Art. 317 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 317, alin. (1) prevedea:
„(1) Pregătirea continuă realizată de către avocaţi va fi evaluată în mod
regulat”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 317, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Pregătirea continuă realizată de către avocaţi va fi evaluată în mod regulat. Nu
pot fi acordate ore de pregătire profesională pentru participarea la activităţi care nu au
caracter ştiinţific sau pentru deţinerea oricărei demnităţi profesionale”.
Art. 318-328 din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 318-328 prevedeau:
„Art. 318
(1) Avocaţii înscrişi în barouri, care figurează în tabloul avocaţilor cu drept de
exercitare a profesiei, avocaţii pensionari şi urmaşii acestora cu drepturi proprii la
pensie şi ajutoare sociale fac parte de drept din sistemul propriu de asigurări
sociale al avocaţilor şi sunt membri de drept ai C.A.A.
(2) Avocaţii înscrişi în barou care nu figurează în tabloul avocaţilor cu drept de
exercitare a profesiei au dreptul la prestaţiile de asigurări sociale corespunzător
perioadei în care şi-au exercitat profesia, în condiţiile prevăzute de legea şi statutul
C.A.A.
(3) Perioada în care un avocat a fost suspendat din profesie, în vederea
exercitării unei funcţii de demnitate publică sau a unei funcţii asimilate cu funcţia
de demnitate publică, este luată în calcul la stabilirea vechimii în avocatură, în
condiţiile achitării cotelor de contribuţie la C.A.A. Indemnizaţia de demnitar şi
celelalte drepturi băneşti încasate, cumulate cu eventualele venituri din activitatea
de avocat desfăşurată în perioada mandatului de demnitar, se consideră venituri
din profesie şi se iau în calcul atât la stabilirea cotelor de contribuţie, cât şi la
stabilirea pensiei de către C.A.A.
Art. 319
(1) C.A.A. este organizată şi funcţionează în cadrul UNBR C.A.A. este instituţie
autonomă de interes public, are personalitate juridică, patrimoniu şi buget propriu.
(2) C.A.A. va înfiinţa filiale organizate pe lângă barouri, cu avizul Consiliului
UNBR.
(3) Filialele C.A.A., constituite în condiţiile prevăzute de Lege, au personalitate
juridică de interes public, buget şi patrimoniu propriu.
Art. 320
C.A.A. stabileşte şi acordă membrilor săi, în condiţiile legii sale de organizare
şi ale statutului C.A.A., pensii şi ajutoare sociale.
Art. 321
(1) Fondurile C.A.A. se constituie în condiţiile statutului acesteia.
(2) Pensiile şi ajutoarele sociale vor avea ca bază de calcul exclusiv stagiile de
cotizare şi cuantumul contribuţiilor achitate de avocatul asigurat, fiind interzisă
aplicarea altor criterii de calcul.
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Art. 322
(1) Plata contribuţiei lunare pentru constituirea fondurilor C.A.A. se va efectua
prin transfer în contul bancar al filialei în care avocatul este înscris sau la casieria
acesteia până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata.
(2) În cazul achitării contribuţiei prin ordin de plată, plata se consideră făcută
la data debitării contului bancar al plătitorului. În cazul în care data de 25 a lunii
este o zi nelucrătoare, plata contribuţiei se socoteşte făcută în termen dacă este
făcută în ziua lucrătoare imediat următoare datei de 25.
(3) Depăşirea cu cel mult 5 zile a termenului de plată prevăzut la alineatul
precedent atrage obligaţia de plată a majorărilor de întârziere în favoarea C.A.A.
La achitarea contribuţiei avocatul este obligat să ateste, în scris şi sub semnătură,
veniturile realizate din onorarii în luna pentru care se efectuează plata şi pentru
care plăteşte cota de contribuţie în condiţiile prevăzute de statutul C.A.A. Statutul
C.A.A. va prevedea forma şi modalitatea în care se face şi se înregistrează
declaraţia.
(4) Avocatul care plăteşte cota maximă de contribuţie nu are obligaţia de a
declara valoarea veniturilor suplimentare cotei plătite.
Art. 323
(1) Neplata contribuţiilor lunare în cuantumul şi la termenele stabilite atrage
aplicarea măsurii prevăzute la art. 28 lit. c) din Lege.
(2) Filiala va notifica în prealabil avocatul debitor şi va sesiza baroul în cazurile
în care întârzierea plăţii este mai mare de 3 luni. La sesizare se va ataşa dovada
notificării.
(3) Respectarea procedurii prealabile de notificare prevăzute la alin. (2) nu este
necesară dacă avocatul nu a dat declaraţia privind veniturile realizate pe o
perioadă mai mare de 6 luni şi nici nu a plătit cotele de contribuţie la C.A.A.
(4) Încălcarea repetată a obligaţiilor prevăzute la art. 92 alin. (2) din Lege
constituie abatere disciplinară gravă.
Art. 324
(1) La cererea filialei, avocatul este obligat să informeze în scris cu privire la
îndeplinirea obligaţiei de a contribui la constituirea fondurilor sistemului asigurărilor sociale privind avocaţii, să indice criteriile în raport cu care a achitat
contribuţia şi să prezinte dovezile de plată a acesteia, în cazurile în care din
evidenţele filialei nu rezultă datele prevăzute în prezentul articol.
(2) Consiliul de administraţie al C.A.A. este obligat să sesizeze în scris consiliul
baroului în situaţia în care, în mod nejustificat, avocatul refuză să se prezinte la
controlul efectuat de C.A.A. la filiala C.A.A. din care face parte ori dacă acesta
refuză să prezinte actele şi informaţiile necesare realizării controlului. În acest caz,
consiliul baroului va sesiza comisia de disciplină a baroului cu privire la abaterea
disciplinară, pentru a se lua măsurile prevăzute de Lege şi de prezentul statut.
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Art. 325
(1) Consiliul de administraţie al C.A.A. şi consiliile barourilor vor coordona
activitatea filialelor în vederea aplicării unitare a Legii.
(2) Între filială, C.A.A. şi barouri se stabileşte prin statutul C.A.A. modul de
comunicare a informaţiilor şi de coordonare a activităţii filialelor.
(3) Adunarea generală a filialei se întruneşte anual, la aceeaşi dată cu adunarea
generală ordinară a baroului sau ori de câte ori este nevoie.
(4) Proiectul de buget al filialei va fi adoptat de adunarea generală după obţinerea avizului consiliului baroului şi va fi comunicat C.A.A. spre aprobare.
(5) Hotărârile consiliului de administraţie al filialei se comunică C.A.A. şi
consiliului baroului.
(6) Consiliul baroului poate convoca în şedinţă comună consiliul de administraţie al filialei.
Art. 326
(1) Consiliul de administraţie al filialei va face propuneri Consiliului de
administraţie al C.A.A. pentru aprobarea statului de funcţii, după obţinerea
avizului consiliului baroului.
(2) După obţinerea avizului baroului şi cu aprobarea Consiliului de administraţie al C.A.A., poate fi angajat un director executiv al filialei.
(3) Consiliul de administraţie al filialei îndeplineşte atribuţiile stabilite prin
Lege, statutul şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale C.A.A. şi pune în
aplicare hotărârile Consiliului de administraţie al C.A.A., Congresului avocaţilor,
Consiliului UNBR şi ale consiliului baroului.
(4) În caz de abatere gravă şi evidentă ori de nereguli financiare, Consiliul de
administraţie al C.A.A., din oficiu sau la cererea consiliului baroului, poate
suspenda consiliul de administraţie al filialei. În acest caz, Consiliul de administraţie al C.A.A. va numi o conducere interimară cu avizul consultativ al consiliului baroului, până la organizarea unor noi alegeri, respectiv până la data primei
adunări generale ordinare sau extraordinare a filialei.
Art. 327
(1) Consiliul UNBR va coordona activitatea Consiliului de administraţie al
C.A.A., în vederea aplicării Legii şi a statutului C.A.A.
(2) Pentru cheltuielile cu caracter de investiţii din disponibilităţile băneşti ale
fondului centralizat al sistemului C.A.A. sau ale filialelor, se va întocmi programul
anual de investiţii, care va fi aprobat de Consiliul UNBR. În ultima şedinţă a
fiecărui an pentru anul următor. La întocmirea programului anual de investiţii
înscris în bugetul anului următor, Consiliul de administraţie al C.A.A. va avea în
vedere evoluţiile preliminate ale bugetului sistemului C.A.A., centralizate la
nivelul primelor 3 trimestre ale anului în curs.
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(3) În intervalul dintre congresele avocaţilor, în caz de abatere gravă şi
evidentă ori de nereguli financiare, Consiliul UNBR, din oficiu sau la cererea unei
treimi dintre membrii Consiliului UNBR, va putea suspenda Consiliul de administraţie al C.A.A. În acest caz, Consiliul UNBR va numi o conducere interimară,
până la proximul congres.
Art. 328
(1) Toate hotărârile şi deciziile Consiliului de administraţie al C.A.A. intră în
vigoare şi vor fi puse în aplicare în 3 zile de la comunicarea acestora făcută către
membrii C.A.A., inclusiv prin internet.
(2) În mod corespunzător, dispoziţiile alin. (1) se aplică cu privire la hotărârile
şi deciziile consiliilor de administraţie ale filialelor”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 318-328 se abrogă.
Art. 333 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 333, alin. (3) prevedea:
„(3) Calitatea de director economic deţinută în cadrul unui barou sau al UNBR
este incompatibilă cu o funcţie asemănătoare deţinută în sistemul C.A.A., dacă prin
decizia prevăzută la alin. (2) nu se prevede altfel”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 333, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Calitatea de director economic deţinută în cadrul unui barou sau al UNBR este
incompatibilă cu o funcţie asemănătoare deţinută în sistemul C.A.A”.
Art. 337 alin. (1) lit. a^1) din Statutul profesiei de avocat (introdus prin
Hotărârea UNBR nr. 428/2018)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 337 alin. (1) după lit. a) se introduce o nouă
literă, lit. a^1), cu următorul conţinut:
„(1) În aplicarea dispoziţiilor prevăzute de Lege, consiliul baroului are dreptul de a
încasa şi, respectiv, de a colecta taxe pentru:
(…)
a^1) înscrierea în Tabloul Avocaţilor incompatibili a persoanelor care au fost primite
în profesie cu examen sau cu scutire de examen şi care nu au exercitat niciodată profesia de
avocat şi nu au fost înscrişi în Tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei;”.
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Anexa nr. VII din Statutul profesiei de avocat (modificat prin Hotărârea
UNBR nr. 428/2018)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, anexa nr. VII prevedea:
„Anexa nr. VII
la statut
Uniunea Naţională a Barourilor din România
Baroul ………………..
TABLOUL AVOCAŢILOR INCOMPATIBILI
Nr.
crt.

Numele
şi
prenumele
avocatului

Data
aprobării
cererii de
trecere în
tablou

Nr. deciziei
consiliului
baroului

Data radierii
înregistrării
în
prezentul
tablou

Nr. deciziei
consiliului
baroului

1
2
3
4
5
6
7
8
…
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, anexa nr. VII se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
la Hotărârea UNBR nr. 428/2018.
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REGULAMENTUL PENTRU ORGANIZAREA
ŞI DESFĂŞURAREA EXAMENULUI SAU A CONCURSULUI
PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE NOTAR STAGIAR –
MODIFICĂRI (OMJ NR. 109/C/2019)

De Redacţia ProLege
Actul modificat
Regulamentul pentru
organizarea şi desfăşurarea examenului sau
a concursului pentru
dobândirea calităţii de
notar stagiar, aprobat
prin Ordinul
ministrului justiţiei
(OMJ) nr. 2.792/C/2017
(M. Of. nr. 861 din
1 noiembrie 2017)

Actul modificator
Ordinul Ministrului
Justiţiei (OMJ)
nr. 109/C/2019
(M. Of. nr. 66 din 28
ianuarie 2019 )

Sumar
– modifică: art. 2 alin. (1),
art. 5 alin. (2) lit. d), art. 9
alin. (1)-(3), art. 12 alin. (2),
art. 14 alin. (3)-(5), art. 14
alin. (6), art. 18 alin. (1) şi
alin. (3)
– introduce: art. 14 alin.
(5^1)-(5^3), art. 15 alin. (6)

În M. Of. nr. 66 din 28 ianuarie 2019, s-a publicat OMJ nr. 109/C/2019 privind
modificarea şi completarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar,
aprobat prin OMJ nr. 2.792/C/2017.
Astfel, respectivul ordin aduce unele modificări, dar şi completări Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului
pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, aprobat prin OMJ nr. 2.792/C/2017
(M. Of. nr. 861 din 1 noiembrie 2017).
Una dintre cele mai importante modificări aduse respectivului regulament se
referă la modalitatea de elaborare a subiectelor pentru examen. Astfel, acestea vor
fi elaborate de către Comisia de examinare, sub formă de teste-grilă cu una sau
două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică, iar cu
maxim 5 zile înainte de începerea examenului sau concursului, aceasta va stabili
două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări, din
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tematica şi bibliografia stabilite. Fiecare dintre seturile de subiecte va conţine 50 de
întrebări din dreptul civil şi procedura civilă şi 50 de întrebări din procedura
notarială şi legislaţia notarială, seturile urmând să fie semnate de toţi membrii
Comisiei de examinare şi introduse în plicuri, care se sigilează şi se ştampilează cu
ştampila INR şi a Ministerului Justiţiei. Aceste plicuri se depozitează la sediul INR,
luându-se măsurile de siguranţă ce se impun, prin sigilarea locului de depozitare,
iar răspunderea pentru securitatea subiectelor revine fiecărui membru al Comisiei
de examinare şi personalului INR care sprijină comisia în activitatea sa.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse
Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a
concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar.
Art. 2 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
(modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 2, alin. (1) prevedea:
(1) Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se stabilesc şi se aprobă,
prin hotărâre a Consiliului Uniunii, cu consultarea unui membru al corpului
didactic din învăţământul superior de specialitate din următoarele domenii: drept
civil, procedură civilă, procedură notarială şi legislaţie notarială şi se comunică de
îndată Ministerului Justiţiei în vederea avizării acestora. La elaborarea tematicii şi
bibliografiei se are în vedere ca acestea să nu conţină trimiteri la aspecte controversate la nivel teoretic şi practic”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Tematica şi bibliografia de examen sau concurs se stabilesc de către Consiliul
ştiinţific din cadrul INR, cu consultarea unui membru al corpului didactic din învăţământul superior de specialitate, din următoarele domenii: drept civil, procedură civilă,
procedură notarială şi legislaţie notarială, se aprobă prin hotărâre a Consiliului Uniunii şi
se comunică de îndată Ministerului Justiţiei, în vederea avizării acestora. La elaborarea
tematicii şi bibliografiei se are în vedere ca acestea să nu conţină trimiteri la aspecte
controversate la nivel teoretic şi practic”.
Art. 5 alin. (2) lit. d) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar (modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 5 alin. (2), lit. d) prevedea:
„(2) Dosarul de înscriere cuprinde:
(…)
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d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă
în drept obţinută în România, însoţită de foaia matricolă, respectiv suplimentul la
diplomă sau adeverinţă din care să rezulte media examenului de licenţă şi media
anilor de studii, iar în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de către autorităţile române;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5 alin. (2), lit. d) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2) Dosarul de înscriere cuprinde:
(…)
d) copie certificată pentru conformitate cu originalul de pe diploma de licenţă în drept
obţinută în România sau adeverinţa provizorie, din care să reiasă că a promovat examenul
de licenţă, iar în cazul obţinerii în altă ţară, copie certificată pentru conformitate cu
originalul de pe actul de studii echivalat sau recunoscut de către autorităţile române;”.
Art. 9 alin. (1)-(3) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
(modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (1)-(3) prevedeau:
„(1) Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de teste-grilă cu
una sau două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică şi
să reflecte capacitatea de analiză a candidatului.
(2) Cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului sau concursului,
Comisia de examinare formează două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a
câte 100 de întrebări, din tematica şi bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare
dintre cele două seturi de subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil şi
procedura civilă şi 50 de întrebări din procedura notarială şi legislaţia notarială.
(3) Cele 2 seturi de subiecte se semnează de toţi membrii Comisiei de examinare, se multiplică într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor
admişi la înscrierea la examen sau concurs, se introduc în plicuri, care se sigilează
şi se ştampilează cu ştampila INR şi a Ministerului Justiţiei şi se depozitează la
sediul INR, luându-se măsurile de siguranţă ce se impun, prin sigilarea locului de
depozitare. Răspunderea pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor revine
preşedintelui examenului sau concursului”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul conţinut:
„(1) Comisia de examinare elaborează subiectele, sub formă de teste-grilă cu una sau
două variante de răspuns corect, astfel încât să acopere întreaga tematică.
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(2) Cu cel mult 5 zile înainte de începerea examenului sau concursului, Comisia de
examinare stabileşte două seturi de subiecte sub formă de teste-grilă, a câte 100 de întrebări,
din tematica şi bibliografia stabilite potrivit art. 2. Fiecare dintre cele două seturi de
subiecte cuprinde 50 de întrebări din dreptul civil şi procedura civilă şi 50 de întrebări din
procedura notarială şi legislaţia notarială.
(3) Cele două seturi de subiecte se semnează de toţi membrii Comisiei de examinare şi
se introduc în plicuri, care se sigilează şi se ştampilează cu ştampila INR şi a Ministerului
Justiţiei şi se depozitează la sediul INR, luându-se măsurile de siguranţă ce se impun, prin
sigilarea locului de depozitare. Răspunderea pentru securitatea subiectelor revine fiecărui
membru al Comisiei de examinare şi personalului INR care sprijină comisia în activitatea
sa. Setul de subiecte extras în condiţiile art. 10 se multiplică de îndată, sub supravegherea
Comisiei de examinare, într-un număr de exemplare egal cu numărul candidaţilor admişi la
înscrierea la examen sau concurs”.
Art. 12 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar (modificat
prin OMJ nr. 109/C/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 12, alin. (2) prevedea:
„(2) Pe prima filă a lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, după
înscrierea numelui, prenumelui şi a Camerei în care se află postul de notar stagiar
pentru care candidează, în colţul din dreapta, acesta se lipeşte în faţa candidatului
de către unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea
desfăşurării examenului sau concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi
identificate, şi se aplică semnătura unuia dintre membrii comisiei, precum şi
ştampila INR. Seturile de hârtie cuprind instrucţiunile de soluţionare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 12, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Pe prima filă a lucrării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, după
înscrierea în colţul din dreapta a numelui, prenumelui şi a Camerei în care se află postul de
notar stagiar pentru care candidează, colţul se lipeşte în faţa candidatului de către unul
dintre membrii Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfăşurării examenului sau
concursului, astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate, şi se aplică semnătura
unuia dintre membrii comisiei, precum şiştampila INR. Seturile de hârtie cuprind instrucţiunile de completare a grilei”.
Art. 14 alin. (3)-(5) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
(modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 14, alin. (3)-(5) prevedeau:
„(3) În termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare, candidaţii pot
formula şi depune la INR contestaţie împotriva baremului de notare, care se
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înregistrează cu menţionarea datei şi a orei primirii. În acelaşi termen, în situaţia în
care Comisia de examinare sesizează că există o eroare materială cu privire la
modalitatea de întocmire a baremului de notare, cu acordul majorităţii membrilor
săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o hotărâre în acest sens. Dacă în
acelaşi termen de 24 de ore de la afişarea baremului de notare nu se formulează
nicio contestaţie sau, după caz, nu se face nicio îndreptare de eroare materială de
către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv.
(4) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor împotriva baremului de notare, INR înaintează de îndată contestaţiile primite Comisiei de
soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluţionează contestaţiile în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, hotărârea adoptată
fiind definitivă. Comisia adoptă hotărâri cu acordul majorităţii membrilor săi.
(5) În cazul admiterii contestaţiei împotriva baremului de notare, Comisia de
soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor acordă tuturor candidaţilor
punctajul corespunzător subiectelor anulate. Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate modifica enunţul subiectelor extrase”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (3)-(5) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(3) În termen de 24 de ore candidaţii pot formula şi depune, personal sau prin e-mail,
la INR contestaţie împotriva baremului de notare, care se înregistrează cu menţionarea
datei şi a orei primirii. Termenul începe să curgă de la ora zero a zilei următoare celei în
care a fost afişat baremul de notare. În acelaşi termen, în situaţia în care Comisia de
examinare sesizează că există o eroare cu privire la modalitatea de întocmire a baremului de
notare, cu acordul majorităţii membrilor săi, procedează la îndreptarea acesteia, adoptând o
hotărâre în acest sens, acordând punctajul corespunzător tuturor candidaţilor. Dacă în
acelaşi termen nu se formulează nicio contestaţie sau, după caz, nu se face nicio îndreptare
de eroare de către Comisia de examinare, baremul de notare rămâne definitiv.
(4) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor împotriva baremului de
notare, INR înaintează, de îndată, contestaţiile primite Comisiei de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor. Comisia soluţionează contestaţiile în termen de 3 zile
lucrătoare de la primirea acestora, întocmind un proces-verbal de motivare a soluţiilor
contestaţiilor la barem, care se publică pe pagina de internet a INR. În termen de 5 zile de la
expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia motivează soluţiile adoptate şi emite hotărâri individuale, care sunt definitive. Comisia adoptă hotărâri cu acordul
majorităţii membrilor săi.
(5) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor împotriva baremului de
notare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva notării lucrărilor apreciază că una
sau mai multe întrebări din testul-grilă are trei variante de răspuns corecte sau niciuna ori
răspunsul excedează tematicii, anulează întrebările, acordând punctajul corespunzător
întrebărilor anulate tuturor candidaţilor”.
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Art. 14 alin. (5^1)-(5^3) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea
examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
(introdus prin OMJ nr. 109/C/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 14, după alin. (5) se introduc trei noi alineate,
alin. (5^1)-(5^3), cu următorul conţinut:
„(5^1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate modifica enunţul subiectelor
extrase.
(5^2) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor împotriva baremului de
notare, Comisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul corect la una dintre
întrebări este altul decât cel indicat în baremul de notare, corectează baremul, iar punctajul
corespunzător întrebării respective se acordă numai candidaţilor care au răspuns corect,
conform baremului de notare rămas definitiv.
(5^3) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor la baremul de notare,
Comisia de soluţionare a contestaţiilor apreciază că răspunsul indicat ca fiind corect în
baremul iniţial nu este singurul răspuns corect, punctajul corespunzător întrebării
respective se acordă pentru oricare dintre variantele de răspuns stabilite ca fiind corecte
prin baremul de notare rămas definitiv”.
Art. 14 alin. (6) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar (modificat
prin OMJ nr. 109/C/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 14, alin. (6) prevedea:
„(6) Baremul de notare, rămas definitiv în condiţiile alin. (3) şi (4), după caz, se
publică, de îndată, pe pagina de internet a INR”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 14, alin. (6) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(6) Baremul de notare, rămas definitiv în condiţiile alin. (3)-(5^3), după caz, se
publică, de îndată, pe pagina de internet a INR”.
Art. 15 alin. (6) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar (introdus
prin OMJ nr. 109/C/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 15, după alin. (5) se introduce un nou alineat,
alin. (6), cu următorul conţinut:
„(6) Corectarea lucrărilor poate fi făcută şi prin procesare electronică”.
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Art. 18 alin. (1) şi alin. (3) din Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea examenului sau a concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar
(modificat prin OMJ nr. 109/C/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 18, alin. (1) şi alin. (3) prevedeau:
„(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei cu rezultatele examenului sau concursului, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută pot formula şi
depune contestaţie la sediul Camerei la care au depus dosarele de înscriere, sub
sancţiunea decăderii din acest drept.
(…)
(3) La primirea contestaţiei, Camera menţionează pe aceasta numărul, data şi
ora înregistrări”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 18, alin. (1) şi alin. (3) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării listei cu rezultatele examenului
sau concursului, candidaţii nemulţumiţi de nota obţinută pot formula şi depune
contestaţie, personal sau prin e-mail, la INR, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
(…)
(3) La primirea contestaţiei, INR menţionează pe aceasta numărul, data şi ora
înregistrării”.
Alte dispoziţii
Conform art. II, prevederile ordinului vor fi îndeplinite de către Serviciul
profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici.

