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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In August 2019, several legislative acts were amended, among which we mention: The Fiscal
Procedure Code, the Law on companies no. 31/1990, the G.E.O. no. 77/2009 on the organization and
operation of games of chance.
Furthermore, in August 2019, the following legislative acts were amended: G.E.O. no.
195/2002 on the circulation on public roads, G.O. no. 81/2000 on the periodic technical inspection of
vehicles registered in Romania.
Furthermore, in August 2019, the following laws were amended: Law no. 78/2000 on
preventing, discovering and punishing corruption offences and Law no. 95/2006 on healthcare
reform.

ART. 6 ALIN. (2) DIN LEGEA SOCIETĂŢILOR NR. 31/1990 –
MODIFICĂRI (LEGEA NR. 162/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea societăţilor nr.
31/1990
(rep. M. Of. nr. 1.066 din
17 noiembrie 2004; cu
modif. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 162/2019
(M. Of. nr. 644 din 2
august 2019)

Sumar
– modifică: art. 6 alin. (2)

În M. Of. nr. 644 din 2 august 2019, s-a publicat Legea nr. 162/2019 pentru
modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990 (rep. M. Of. nr. 1.066
din 17 noiembrie 2004; cu modif. ult.).
Art. 6 alin. (2) din Legea societăţilor nr. 31/1990 (modificat prin Legea
nr. 162/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (2) prevedea:
„Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au
fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încre-
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derii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune
fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracţiunile
prevăzute de prezenta lege”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori cărora li s-a
interzis prin hotărâre judecătorească definitivă dreptul de a exercita calitatea de fondator ca
pedeapsă complementară a condamnării pentru infracţiuni contra patrimoniului prin
nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri,
evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi
sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
sau pentru infracţiunile prevăzute de prezenta lege”.
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ART. 12 DIN LEGEA NR. 78/2000 PENTRU PREVENIREA,
DESCOPERIREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR
DE CORUPŢIE – COMPLETARE (LEGEA NR. 160/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 78/2000 pentru
prevenirea, descoperirea
şi sancţionarea faptelor
de corupţie

Actul modificator
Legea nr. 160/2019
(M. Of. nr. 629 din 29
iulie 2019)

Sumar
– introduce: art. 12
alin. (2)

(M. Of. nr. 219 din 18 mai
2000; cu modif. ult.)
În M. Of. nr. 629 din 29 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 160/2019
pentru completarea art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea
şi sancţionarea faptelor de corupţie (M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000; cu modif. ult.).
Art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea
faptelor de corupţie (completată prin Legea nr. 160/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 12 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie se introduce un nou alineat,
alin. (2), cu următorul conţinut:
„(2) În sensul prezentei legi, operaţiunile financiare constau în operaţiuni care antrenează circulaţia de capital, operaţiuni de bancă, de schimb valutar sau de credit, operaţiuni
de plasament, în burse, în asigurări, în plasament mutual ori privitor la conturile bancare
şi cele asimilate acestora, tranzacţii comerciale interne şi internaţionale. Pentru a fi efectuate ca acte de comerţ, operaţiunile financiare trebuie să constituie o acţiune de intermediere în circulaţia bunurilor făcută în mod organizat şi sistematic, în scopul obţinerii de
profit”.
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O.U.G. NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE
PUBLICE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 152/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul
modificat
O.U.G. nr.
195/2002
privind
circulaţia pe
drumurile
publice
(M. Of. nr. 635
din 29 august
2014; cu modif.
ult.)

Actul modificator

Sumar

Legea nr. 152/2019 privind aprobarea
O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice,
precum şi pentru completarea O.G. nr.
81/2000 privind inspecţia tehnică
periodică a vehiculelor înmatriculate
sau înregistrate în România
(M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019)

– modifică: art. 9
alin. (5), art. 32
alin. (2) lit. b),
art. 103 alin. (1)
lit. c), art. 106
alin. (1) lit. b),
art. 118;
– introduce: art. 102
alin. (3) lit. f),
art. 103 alin. (1)
lit. d)-e);
– abrogă: art. 102
alin. (1) pct. 10.

În M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 152/2019 privind
aprobarea O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea O.G.
nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau
înregistrate în România.
Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar şi completări următoarelor
acte ormative:
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (rep. M. Of. nr.
635 din 29 august 2014; cu modif. ult.);
– O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 167/2003 (M. Of. nr. 413 din 30 august 2000).
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Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Art. 9 alin. (5) din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(modificat prin Legea nr. 152/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 9, alin. (5) prevedea:
„(5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate, conform
legislaţiei în vigoare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 9, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) Inspecţia tehnică periodică se efectuează în staţii autorizate sau în reprezentanţe
R.A.R., conform legislaţiei în vigoare”.
Art. 32 alin. (2) lit. b) din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 32 alin. (2), lit. b) prevedea:
„(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
(…)
b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei,
poliţiei de frontieră, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, serviciului de
ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului Apărării Naţionale,
unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de
Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul
Ministerului Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale procurorilor din
Ministerul Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în
misiuni care au caracter de urgenţă;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 32 alin. (2), lit. b) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
(…)
b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei de
frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului
Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale
Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul
Ministerului Justiţiei, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni
care au caracter de urgenţă;”.
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Art. 102 alin. (1) pct. 10 din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 102 alin. (1), pct. 10 prevedea:
„(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa
a IV-a de sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
(…)
10. deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a
mijloacelor speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au
acest drept;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 102 alin. (1), pct. 10 se abrogă.
Art. 102 alin. (3) lit. f) din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (introdus prin Legea nr. 152/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 102 alin. (3), după lit. e) se introduce o nouă
literă, lit. f), cu următorul conţinut:
„(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de
sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a
conduce pentru o perioada de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul,
tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
(…)
f) deţinerea, montarea sau folosirea în circulaţia pe drumurile publice a mijloacelor
speciale de avertizare sonoră sau luminoasă pe vehiculele care nu au acest drept”.
Art. 103 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 103 alin. (1), lit. c) prevedea:
„(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare
agricole sau forestiere se dispune:
(…)
c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul,
tractor agricol sau forestier ori tramvai a fost urmărită ca infracţiune la regimul
circulaţiei pe drumurile publice, precum şi în cazul accidentului de circulaţie din
care a rezultat decesul sau vătămarea corporală a unei persoane şi instanţa de
judecată sau procurorul a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei, dacă pentru regula de
circulaţie încălcată prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării
dreptului de a conduce”.

Actualitate legislativă

119

Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 103 alin. (1), lit. c) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole
sau forestiere se dispune:
(…)
c) pentru o perioadă de 90 de zile când fapta conducătorului de autovehicul sau
tramvai a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice şi
procurorul sau instanţa de judecată a dispus clasarea în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. b)
teza a II-a din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală, renunţarea la
aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal;”.
Art. 103 alin. (1) lit. d)-e) din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (introdus prin Legea nr. 152/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 103 alin. (1), după lit. c) se introduc două noi
litere, lit. d)-e),cu următorul conţinut:
„(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule şi tractoare agricole
sau forestiere se dispune:
(…)
d) pentru o perioadă de 90 de zile în cazul accidentului de circulaţie din care a rezultat
decesul sau vătămarea corporală a unei persoane dacă a fost încălcată o regulă de circulaţie
pentru care prezenta ordonanţă de urgenţă prevede suspendarea exercitării dreptului de a
conduce şi instanţa de judecată sau procurorul a dispus clasarea în condiţiile art. 16
alin. (1) lit. b), e) şi g) din Codul de procedură penală, renunţarea la urmărirea penală,
renunţarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării pedepsei dacă nu a fost dispusă
obligaţia prevăzută la art. 85 alin. (2) lit. g) din Codul penal ori încetarea procesului penal
în condiţiile art. 16 alin. (1) lit. e) şi g) din Codul de procedură penală;
e) pentru o perioadă de 90 de zile, când titularul permisului de conducere a fost
condamnat printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru infracţiunile
prevăzute la art. 334 alin. (1) şi (3) din Codul penal”.
Art. 106 alin. (1) lit. b) din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 106 alin. (1), lit. b) prevedea:
„(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a
conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai
trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru
verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, după cum urmează:
(…)
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b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe
drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunţarea la urmărirea
penală sau instanţa a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea
aplicării pedepsei;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 106 alin. (1), lit. b) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce,
conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai trebuie să se prezinte la
serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru verificarea cunoaşterii regulilor de
circulaţie, după cum urmează:
(…)
b) în situaţiile prevăzute de art. 103 alin. (1) lit. c) – e);”.
Art. 118 din O.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (modificat prin Legea nr. 152/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 118 prevedea:
„Art. 118
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiilor se poate
depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei
rază de competenţă a fost constatată fapta.
(2) Plângerea suspendă executarea amenzilor şi a sancţiunilor contravenţionale
complementare de la data înregistrării acesteia până la data pronunţării hotărârii
judecătoreşti.
(3) Dovada înregistrării plângerii depuse la judecătorie în termenul prevăzut la
alin. (1) se prezintă de contravenient la unitatea de poliţie din care face parte
agentul constatator, care va efectua menţiunile în evidente şi îi va restitui permisul
de conducere.
(3^1) Hotărârea judecătorească prin care judecătoria soluţionează plângerea
este definitivă şi irevocabilă.*)
(4) În termen de 15 zile de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti prin care
instanţa a respins plângerea împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, contravenientul este obligat să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl
are în evidenţă pentru a preda permisul de conducere.
(5) Neprezentarea contravenientului în termenul prevăzut la alin. (4), în mod
nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 118 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 118
(1) Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se poate
depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază de
competenţă a fost constatată fapta.
(2) Plângerea suspendă executarea amenzii şi a sancţiunii contravenţionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei de la data
înregistrării la judecătoria prevăzută la alin. (1).
(3) Dovada înregistrării plângerii se prezintă de către contravenient, personal sau prin
reprezentant legal, la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator. La data
prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de poliţie din care face parte agentul
constatator va efectua menţiunile în evidenţe şi va restitui permisul de conducere, reţinând
dovada înlocuitoare.
(4) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se reia în ziua următoare celei în
care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care instanţa a respins plângerea împotriva
procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei. Sancţiunea contravenţională
complementară constând în suspendarea dreptului de a conduce îşi produce efectele fără
îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
(5) Predarea permisului de conducere de către contravenient se face personal, prin
reprezentant legal sau prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul prevăzut la
alin. (4), la serviciul/biroul poliţiei rutiere, care îl va înainta unităţii de poliţie care îl are în
evidenţă.
(6) Se consideră îndeplinită obligaţia de predare a permisului de conducere şi în cazul
în care documentul este transmis prin servicii de curierat, cu aviz de primire, în termenul
prevăzut la alin. (4) la serviciul/biroul poliţiei rutiere. Data care se ia în considerare este
data predării permisului către serviciul de curierat. Dovada înlocuitoare se eliberează la
data prezentării titularului înăuntrul termenului de suspendare a dreptului de a conduce la
serviciul/biroul poliţiei rutiere la care a înaintat permisul de conducere.
(7) În cazul în care contravenientul nu predă permisul de conducere în termenul
prevăzut la alin. (4), durata de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se majorează
de drept cu 30 de zile, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi.
(8) În sensul prezentului articol, prin serviciu al poliţiei rutiere se înţelege serviciul
poliţiei rutiere din structura unui inspectorat judeţean de poliţie, Brigada Rutieră din
cadrul Direcţiei Generale a Municipiului Bucureşti sau biroul de poliţie autostrăzi din
cadrul Brigăzii Autostrăzi şi Misiuni Speciale din structura Inspectoratului General al
Poliţiei Române”.
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O.U.G. NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA PE DRUMURILE
PUBLICE – MODIFICĂRI (O.G. NR. 11/2019)

De Redacţia Pro Lege
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
O.U.G. nr. 11/2019 pentru
modificarea şi completarea
O.U.G. nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile
publice
(M. Of. nr. 675 din 13 august
2019)

Sumar
– modifică: art. 36 alin. (3),
art. 106;
– introduce: art. 100 alin.
(3) lit. h), art. 101 alin. (1)
pct. 19, art. 106^1-106^2,
art. 108 alin. (1) lit. c)
pct. 6;
– abrogă: art. 108 alin. (1)
lit. a) pct. 2.

În M. Of. nr. 675 din 13 august 2019, s-a publicat O.U.G. nr. 11/2019 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.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Art. 36 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice (modificat prin O.U.G. nr. 11/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 36, alin. (3) prevedea:
„(3) Conducătorilor de vehicule le este interzisă folosirea telefoanelor mobile
atunci când aceştia se află în timpul mersului, cu excepţia celor prevăzute cu
dispozitive tip «mâini libere»”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 36, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
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„(3) În timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat în mişcare,
conducătorului acestuia îi este interzisă ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice
mod a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare
ori redare text, foto sau video”.
Art. 100 alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 100 alin. (3), după lit. g) se introduce o nouă
literă, lit. h), cu următorul conţinut:
„(3) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de
sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării
exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către
conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a următoarelor fapte:
(…)
h) ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe
drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în
mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu încălcarea unei reguli pentru
circulaţia vehiculelor”.
Art. 101 alin. (1) pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 101 alin. (1), după pct. 18 se introduce un nou
punct, pct. 19, cu următorul conţinut:
„(1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de
sancţiuni următoarele fapte săvârşite de persoane fizice:
(…)
19. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe
drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevăzută obligativitatea deţinerii
permisului de conducere, aflat în mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv
mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video, de către conducătorul acestuia”.
Art. 106 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
(modificat prin O.U.G. nr. 11/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 106 prevedea:
„Art. 106
(1) Până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a
conduce, conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier şi tramvai
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trebuie să se prezinte la serviciul poliţiei rutiere care îl are în evidenţă, pentru
verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie, după cum urmează:
a) când permisul de conducere i-a fost reţinut pentru conducerea sub influenţa
băuturilor alcoolice sau pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de
trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a
produs un accident de circulaţie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte
pagube materiale;
b) când fapta a fost urmărită ca infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe
drumurile publice, iar procurorul a dispus clasarea ori renunţarea la urmărirea
penală sau instanţa a dispus renunţarea la aplicarea pedepsei ori amânarea
aplicării pedepsei;
c) când a solicitat reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de
a conduce, conform art. 104.
(2) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule,
tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie se prelungeşte cu 30 de zile, dacă
titularul permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor
de circulaţie, în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), sau nu se prezintă la
serviciul poliţiei rutiere pentru susţinerea verificării cunoaşterii regulilor de
circulaţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 106 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 106
(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau
străină susţine, la cerere, testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie prevăzut la
art. 104 alin. (2) lit. a) până în a 30-a zi, inclusiv, sau până în a 45-a zi, inclusiv, a
perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pentru care poate solicita
reducerea potrivit art. 104 alin. (3) sau art. 104 alin. (4), după caz.
(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care se solicită
reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce potrivit art. 104
alin. (5)”.
Art. 106^1-106^2 pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 106 se introduc două noi articole,
art. 106^1-106^2, cu următorul conţinut:
„Art. 106^1
(1) Titularul unui permis de conducere eliberat de către o autoritate română sau
străină susţine, în mod obligatoriu, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie stabilită

Actualitate legislativă

125

prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, un test de verificare a cunoaşterii
regulilor de circulaţie, atunci când suspendarea a fost aplicată pentru:
a) conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice;
b) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la
culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care
au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale.
(2) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, în mod obligatoriu, şi în cazurile în care s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce
autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie pentru o perioadă de 90 de zile,
potrivit art. 103 alin. (1) lit. c), până la expirarea acesteia.
(3) Perioadele de suspendare a exercitării dreptului de a conduce prevăzute la alin. (1)
şi (2) se prelungesc, de drept, fără vreo altă formalitate, cu 30 de zile, dacă titularul
permisului de conducere nu promovează testul de cunoaştere a regulilor de circulaţie sau
nu se prezintă pentru susţinerea acestuia până la expirarea perioadei de suspendare.
(4) În cazul formulării, potrivit art. 104 alin. (3) sau (5), a cererii de reducere a
perioadei de suspendare stabilite în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), testul
de verificare se susţine până în a 30-a zi, inclusiv, a perioadei de suspendare a exercitării
dreptului de a conduce.
ART. 106^2
(1) Testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie se susţine, potrivit art. 106
sau 106^1, la serviciul poliţiei rutiere care are în evidenţă titularul permisului de
conducere sau la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost constatată contravenţia ori au
fost constatate prin acelaşi proces-verbal contravenţiile.
(2) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie se poate efectua, la cerere, în una
dintre limbile în care se poate susţine, în România, examinarea la proba teoretică pentru
obţinerea permisului de conducere.
(3) Evidenţa permiselor de conducere eliberate de o autoritate străină reţinute pe
teritoriul României şi a sancţiunilor aplicate titularilor acestora se ţine în condiţiile stabilite
de ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 28”.
Art. 108 alin. (1) lit. a) pct. 2 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice (abrogat prin O.U.G. nr. 11/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 108 alin. (1) lit. a), pct. 2 prevedea:
„(1) Săvârşirea de către conducătorul de autovehicul, tractor agricol sau
forestier ori tramvai a uneia sau mai multor contravenţii atrage, pe lângă sancţiunea amenzii, şi aplicarea unui număr de puncte de penalizare, după cum
urmează:
a) 2 puncte de penalizare pentru săvârşirea următoarelor fapte:
(…)
2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu excepţia celor prevăzute cu dispozitive de tip «mâini libere»;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 108 alin. (1) lit. a), pct. 2 se abrogă.

Art. 108 alin. (1) lit. c) pct. 6 pct. 19 din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia
pe drumurile publice (introdus prin O.U.G. nr. 11/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 108 alin. (1) lit. c), după pct. 5 se introduce un
nou punct, pct. 6, cu următorul conţinut:
„6. ţinerea în mână sau folosirea cu mâinile în orice mod, în timpul conducerii pe
drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate în
mişcare, a telefonului mobil sau a oricărui dispozitiv mobil prevăzut cu funcţia de înregistrare ori redare text, foto sau video”.
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LEGEA NR. 207/2015 PRIVIND CODUL DE PROCEDURĂ
FISCALĂ – MODIFICĂRI (O.G. NR. 19/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 207/2015
privind Codul de
procedură fiscală
(M. Of. nr. 547 din 23
iulie 2015)

Actul modificator
O.G. nr. 19/2019 pentru
modificarea şi
completarea Legii nr.
207/2015 privind Codul
de procedură fiscală
(M. Of. nr. 694 din 22
august 2019)

Sumar
– modifică: Denumirea titlului
IX;.
– introduce: Cap. I după
denumirea titlului IX; art.
283^1 – 283^19.

În M. Of. nr. 694 din 22 august 2019 a fost publicată O.G. nr. 19/2019 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse Legii
nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.
Denumirea titlului IX din Legea nr. 207/2015 (modificată prin O.G nr. 19/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, denumirea titlului IX era următoarea: „Procedura
amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, denumirea titlului IX se modifică şi va fi următoarea: „Soluţionarea litigiilor fiscale generate de interpretarea şi aplicarea acordurilor şi
convenţiilor care prevăd evitarea/eliminarea dublei impuneri”.
Capitolul I după Titlul IX din Legea nr. 207/2015 (introdus prin O.G
nr. 19/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după denumirea titlului IX se introduce capitolul I,
cu următorul cuprins:
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„CAPITOLUL I – Procedura amiabilă în baza acordurilor sau convenţiilor pentru
evitarea/eliminarea dublei impuneri şi în baza Convenţiei 90/436/CEE privind eliminarea
dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate”.
Art. 283^1 – 283^19 din Legea nr. 207/2015 (introduse prin O.G nr. 19/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 283 se introduce un nou capitol, capitolul
II, cuprinzând articolele 283^1 – 283^19, cu următorul cuprins:
„CAPITOLUL II – Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în
baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a
litigiilor fiscale în Uniunea Europeană
Art. 283^1 – Obiect şi domeniu de aplicare
(1) Orice persoană afectată are dreptul să apeleze la una dintre procedurile prevăzute
de:
a) prezentul capitol care transpune prevederile Directivei (UE) 2017/1852 a
Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană;
b) acordurile sau convenţiile de evitare a dublei impuneri la care România este parte;
c) Convenţia 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea
profiturilor întreprinderilor asociate.
(2) Introducerea unei plângeri, astfel cum este prevăzut la art. 283^3, pune capăt
oricărei alte proceduri amiabile sau de soluţionare a litigiilor desfăşurate în temeiul instrumentelor juridice prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) şi care priveşte aceeaşi chestiune
litigioasă. Astfel de alte proceduri, în curs, în legătură cu aceeaşi chestiune litigioasă
încetează începând cu data primei primiri a plângerii de către oricare dintre autorităţile
competente ale statelor membre în cauză.
(3) Prezentul capitol stabileşte:
a) norme privind mecanismul de soluţionare a litigiilor între statele membre atunci
când litigiile respective apar în urma interpretării şi aplicării acordurilor şi convenţiilor
care prevăd eliminarea dublei impuneri asupra veniturilor şi, după caz, a capitalurilor, la
care România este parte;
b) drepturile şi obligaţiile persoanelor afectate de litigiile prevăzute la lit. a).
Art. 283^2 – Definiţii
(1) În sensul prezentului capitol, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) autoritate competentă – autoritatea unui stat membru care a fost desemnată ca atare
de către statul membru în cauză. În România, autoritatea competentă este A.N.A.F.;
b) instanţă competentă – instanţa judecătorească de contencios administrativ competentă potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
c) dublă impunere – impunerea de către două sau mai multe state membre a unor
impozite, reglementate de acordurile sau convenţiile prevăzute la art. 283^1 alin. (3) lit. a),
pentru aceleaşi venituri sau capitaluri impozabile atunci când această impunere generează
obligaţii fiscale suplimentare, creşterea obligaţiilor fiscale ori anularea sau reducerea pierderilor fiscale, care ar putea fi utilizate pentru a compensa profiturile impozabile;
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d) persoană afectată – orice persoană fizică sau juridică cu rezidenţa fiscală în România
sau într-un alt stat membru şi a cărei impozitare este afectată direct de o chestiune
litigioasă;
e) chestiune litigioasă – faptul care generează litigii de natura celor prevăzute la
art. 283^1 alin. (3) lit. a).
(2) Orice termen care nu este definit în prezentul capitol are înţelesul care îi este
atribuit, potrivit prevederilor din acordurile sau convenţiile prevăzute la art. 283^1 alin.
(3) lit. a), la data primirii primei notificări a acţiunii care are sau care urmează să aibă
ca rezultat o chestiune litigioasă. În cazul în care acordurile sau convenţiile prevăzute la
art. 283^1 alin. (3) lit. a) nu prevăd o astfel de definiţie, termenul nedefinit are înţelesul
care îi este atribuit în cuprinsul normelor legale în vigoare în scopul stabilirii impozitelor
care fac obiectul acordului sau convenţiei respective. În acest din urmă caz, orice înţeles
atribuit în temeiul normelor fiscale naţionale prevalează asupra înţelesului atribuit termenului în cuprinsul altor norme legale în vigoare.
Art. 283^3 – Plângeri
(1) După primirea de către persoana afectată a unei decizii de impunere care vizează
dubla impunere, aceasta are dreptul să depună o plângere privind o chestiune litigioasă la
A.N.A.F., solicitând soluţionarea acesteia. Plângerea trebuie depusă în termen de 3 ani de
la comunicarea deciziei de impunere care are ca rezultat sau care urmează să aibă ca
rezultat o chestiune litigioasă, indiferent dacă persoana afectată a recurs la căile de atac
administrative sau judiciare disponibile în temeiul normelor legale în vigoare.
(2) Persoana afectată depune, simultan, plângerea conţinând aceleaşi informaţii fiecărei
autorităţi competente a statelor membre în cauză, în termenul prevăzut la alin. (1), şi
precizează în plângere ce alte state membre sunt implicate.
(3) În cazul în care plângerea este depusă la A.N.A.F., prevederile art. 8 se aplică în
mod corespunzător.
(4) A.N.A.F. înştiinţează atât persoana afectată, cât şi celelalte autorităţi competente
ale statelor membre în cauză cu privire la primirea plângerii, în termen de 60 de zile de la
data înregistrării acesteia.
(5) A.N.A.F. informează celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză cu
privire la limba de comunicare pe care o utilizează pe parcursul procedurilor.
(6) Plângerea persoanei afectate trebuie să cuprindă următoarele informaţii şi
documente:
a) numele, adresa/adresele, codul de identificare fiscală/numărul sau numerele de
identificare fiscală şi orice alte informaţii necesare pentru identificarea persoanei sau persoanelor afectate care au depus plângerea la A.N.A.F. şi a oricărei alte persoane afectate;
b) perioadele fiscale avute în vedere;
c) detalii privind faptele şi circumstanţele relevante pentru cazul respectiv, inclusiv
detalii privind structura tranzacţiei şi relaţiile dintre persoana afectată şi celelalte părţi
implicate în tranzacţiile relevante, precum şi cu privire la faptele stabilite cu bună-credinţă
în cadrul unui acord obligatoriu reciproc, respectiv soluţie fiscală individuală anticipată sau
acord de preţ în avans prevăzute la art. 52, încheiat anterior între persoana afectată şi
administraţia fiscală, după caz; informaţii referitoare la natura şi data acţiunilor care au
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condus la chestiunea litigioasă, inclusiv, după caz, detalii privind aceleaşi venituri încasate
în celălalt stat membru şi privind includerea unor astfel de venituri în categoria veniturilor
impozabile din celălalt stat membru şi detalii privind impozitul plătit sau care urmează a fi
plătit în legătură cu astfel de venituri în celălalt stat membru, precum şi cuantumurile
aferente în monedele statelor membre în cauză, însoţite de copii ale tuturor documentelor
justificative;
d) o trimitere la normele legale în vigoare şi la acordurile sau convenţiile prevăzute la
art. 283^1 alin. (3) lit. a). În cazul în care se aplică mai multe acorduri sau convenţii,
persoana afectată precizează convenţia care generează chestiunea litigioasă;
e) informaţii şi copii ale documentelor justificative cu privire la:
1. motivul pentru care persoana afectată consideră că există o chestiune litigioasă;
2. detalii privind căile de atac administrative şi judiciare, procedurile iniţiate de
persoana afectată în ceea ce priveşte tranzacţiile relevante, precum şi copii ale deciziilor de
soluţionare a contestaţiei şi/sau ale hotărârilor judecătoreşti pronunţate, după caz, în
legătură cu chestiunea litigioasă;
3. declaraţie scrisă a persoanei afectate prin care se angajează să răspundă cât mai
complet şi mai rapid posibil tuturor cererilor corespunzătoare formulate de A.N.A.F. şi să
furnizeze orice documentaţie la cererea acesteia;
4. informaţii cu privire la decizia de impunere care conduce la chestiunea litigioasă,
inclusiv la decizia de impunere rămasă definitivă în sistemul căilor administrative de atac
sau judiciare, emise de A.N.A.F., precum şi o copie a oricăror alte documente emise de
celelalte autorităţi fiscale ale statelor membre în cauză în ceea ce priveşte chestiunea
litigioasă, după caz;
5. informaţii cu privire la orice plângere depusă de persoana afectată în baza unei alte
proceduri amiabile sau a unei alte proceduri de soluţionare a litigiilor privind aceeaşi
chestiune litigioasă, astfel cum acestea sunt prevăzute la art. 283^1 alin. (1) lit. b) şi c), şi o
declaraţie scrisă a persoanei afectate prin care se angajează că urmează să respecte
dispoziţiile art. 283^1 alin. (2), după caz.
(7) În termen de 90 de zile de la data primirii plângerii, A.N.A.F. poate solicita informaţii şi documente suplimentare faţă de cele menţionate la alin. (6), care sunt necesare
pentru a efectua examinarea pe fond a cazului respectiv.
(8) Persoana afectată răspunde în termen de 90 de zile de la data primirii solicitării
prevăzute la alin. (7) şi transmite simultan o copie a acestui răspuns autorităţilor competente ale celorlalte state membre în cauză.
(9) Furnizarea informaţiilor şi documentelor prevăzute la alin. (6) şi (7) poate fi
refuzată în cazul în care ar conduce la divulgarea unui secret comercial, industrial sau
profesional ori a unui procedeu comercial sau a unor informaţii a căror divulgare ar fi
contrară politicii publice.
(10) Persoana afectată care doreşte să retragă o plângere transmite simultan o
notificare de retragere a plângerii, în scris, fiecărei autorităţi competente a statelor membre
în cauză. Notificarea pune capăt, fără întârziere, tuturor procedurilor derulate în temeiul
prezentului capitol. În cazul în care A.N.A.F. primeşte o astfel de notificare informează, de
îndată, celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză cu privire la încheierea
procedurilor.

Actualitate legislativă

131

(11) Persoana afectată poate retrage plângerea înainte de a se ajunge la un acord
reciproc sau înainte de a se emite decizia finală de către autorităţile competente implicate.
(12) În cazul în care, din orice motiv, o chestiune litigioasă încetează să existe, toate
procedurile derulate în temeiul prezentului capitol se încheie, iar A.N.A.F. informează, de
îndată, persoana afectată cu privire la motivele de fapt şi de drept ale încheierii procedurilor.
Art. 283^4 – Decizia autorităţii competente cu privire la plângere
(1) În termen de 180 de zile de la primirea plângerii sau în termen de 180 de zile de la
primirea informaţiilor şi documentelor solicitate în temeiul art. 283^3 alin. (7), dacă
această dată este ulterioară celei dintâi, A.N.A.F. decide dacă:
a) acceptă plângerea şi demarează procedura amiabilă prevăzută la art. 283^5;
b) acceptă plângerea şi soluţionează chestiunea litigioasă, în mod unilateral, fără
implicarea celorlalte autorităţi competente;
c) respinge plângerea.
(2) A.N.A.F. decide să respingă plângerea, în termenul prevăzut la alin. (1), în cazul
în care:
a) plângerea nu conţine informaţiile şi documentele solicitate în temeiul art. 283^3
alin. (6);
b) persoana afectată nu furnizează informaţiile şi documentele solicitate în temeiul art.
283^3 alin. (7);
c) nu există o chestiune litigioasă;
d) plângerea nu a fost introdusă în termenul de 3 ani prevăzut la art. 283^3 alin. (1).
(3) A.N.A.F. notifică, de îndată, persoana afectată şi autorităţile competente ale statelor
membre în cauză cu privire la decizia luată.
(4) În cazul în care A.N.A.F. decide să soluţioneze chestiunea litigioasă în mod
unilateral, procedurile derulate în temeiul prezentului capitol se încheie.
(5) În cazul în care A.N.A.F. decide respingerea plângerii, aceasta indică, în cuprinsul
notificării adresate persoanei afectate, motivele de fapt şi de drept ale respingerii.
(6) În cazul în care A.N.A.F. nu a luat nicio decizie cu privire la plângere în termenul
prevăzut la alin. (1), plângerea este considerată acceptată de către aceasta.
(7) În cazul în care plângerea a fost respinsă, persoana afectată poate proceda după cum
urmează:
a) dacă plângerea a fost respinsă de către toate autorităţile competente în cauză,
persoana afectată poate contesta decizia de respingere emisă de A.N.A.F., prin derogare de
la prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, direct
la instanţa competentă, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării;
b) dacă plângerea a fost respinsă de cel puţin una, dar nu de toate autorităţile
competente în cauză, persoana afectată poate depune la A.N.A.F., în sensul art. 283^6
alin. (1) lit. a), o cerere de înfiinţare a comisiei consultative.
(8) În cazul prevăzut la alin. (7) lit. a) persoana afectată care exercită dreptul la o astfel
de cale de atac nu poate adresa o cerere în temeiul art. 283^6 alin. (1) lit. a):
a) cât timp decizia de respingere a plângerii face încă obiectul unei căi de atac judiciare,
potrivit normelor legale în vigoare;
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b) în cazul în care decizia de respingere a plângerii poate fi încă atacată, ulterior, în
baza procedurii căii de atac din celelalte state membre în cauză;
c) în cazul în care decizia de respingere a plângerii a fost confirmată în baza procedurii
căii de atac prevăzute la lit. a) şi nu se poate infirma hotărârea instanţei competente sau a
altor autorităţi judiciare relevante din oricare dintre statele membre în cauză. În cazul în
care a fost exercitat dreptul la o cale de atac, este luată în considerare hotărârea instanţei
relevante sau a altei autorităţi judiciare relevante, în sensul art. 283^6 alin. (1) lit. a).
Art. 283^5 – Procedura amiabilă
(1) În cazul în care A.N.A.F. şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în
cauză acceptă plângerea, A.N.A.F. depune diligenţele necesare pentru a soluţiona
chestiunea litigioasă, prin procedura amiabilă, în termen de 2 ani, termen care începe să
curgă de la data ultimei notificări a deciziei de acceptare a plângerii a uneia dintre autorităţile competente ale statelor membre în cauză.
(2) În cazuri temeinic justificate, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu
până la un an la cererea A.N.A.F. sau a oricăreia dintre autorităţile competente ale statelor
membre în cauză, adresată tuturor celorlalte autorităţi competente ale statelor membre în
cauză. A.N.A.F. notifică persoanei afectate prelungirea termenului prevăzut la alin. (1).
(3) În cazul în care a ajuns la un acord cu celelalte autorităţi competente ale statelor
membre în cauză privind modul de soluţionare a chestiunii litigioase în termenul prevăzut
la alin. (1), A.N.A.F. emite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. decizia de soluţionare a
procedurii amiabile pe care o transmite de îndată persoanei afectate.
(4) Decizia de soluţionare a procedurii amiabile devine obligatorie şi executorie, cu
condiţia ca persoana afectată să o accepte şi să renunţe la dreptul de a promova oricare altă
cale de atac, fie administrativă, fie judiciară. În cazul în care sunt în derulare alte căi de
atac, decizia de soluţionare a procedurii amiabile devine astfel obligatorie şi executorie
numai după ce persoana afectată prezintă A.N.A.F. dovezi că au fost luate măsuri în
vederea încheierii acestora. Astfel de dovezi trebuie prezentate în termen de cel mult 60 de
zile de la data la care decizia respectivă a fost comunicată persoanei afectate.
(5) Decizia de soluţionare a procedurii amiabile este pusă în aplicare, de îndată,
indiferent de termenele de prescripţie prevăzute de normele legale în vigoare.
(6) În cazul în care A.N.A.F. şi autorităţile competente ale statelor membre în cauză
nu au ajuns la un acord privind modul de soluţionare a chestiunii litigioase în termenul
prevăzut la alin. (1) sau (2) după caz, A.N.A.F. notifică persoana afectată în legătură cu
acest lucru, indicând motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a ajuns la un acord.
(7) Modalitatea de derulare a procedurii amiabile, precum şi de relaţionare a
autorităţilor competente ale statelor membre în cauză se aprobă prin ordin al preşedintelui
A.N.A.F.
Art. 283^6 – Soluţionarea litigiilor de către comisia consultativă
(1) În baza unei cereri pe care persoana afectată o adresează A.N.A.F. şi celorlalte
autorităţi competente ale statelor membre în cauză, aceasta împreună cu celelalte autorităţi
competente ale statelor membre în cauză înfiinţează o comisie consultativă, potrivit art.
283^8, în cazul în care:
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a) plângerea înaintată de persoana afectată este respinsă, în temeiul art. 283^4
alin. (2), de cel puţin una dintre autorităţile competente ale statelor membre în cauză, dar
nu de toate;
b) A.N.A.F. împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză
au acceptat plângerea depusă de persoana afectată, dar nu au ajuns la un acord cu privire la
modul de soluţionare pe cale amiabilă a chestiunii litigioase în termenul prevăzut la art.
283^5 alin. (1) sau (2) după caz.
(2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), persoana afectată poate adresa cererea de
înfiinţare a comisiei consultative dacă împotriva deciziei de respingere a plângerii nu poate
fi exercitată nicio cale judiciară de atac ori nu există nicio cale judiciară de atac în curs sau
aceasta a renunţat în mod formal la dreptul său la o cale judiciară de atac. Cererea include o
declaraţie scrisă în acest sens.
(3) Persoana afectată formulează în scris cererea de înfiinţare a comisiei consultative,
în termen de cel mult 50 de zile de la data primirii notificării potrivit prevederilor art.
283^4 alin. (3) sau art. 283^5 alin. (6) sau 50 de zile de la data pronunţării hotărârii de
către instanţa competentă, potrivit art. 283^4 alin. (7) lit. a), după caz.
(4) Comisia consultativă este înfiinţată în termen de cel mult 120 de zile de la primirea
cererii prevăzute la alin. (1). În acest sens, preşedintele comisiei consultative trimite o
notificare, fără întârziere, persoanei afectate.
(5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), comisia consultativă adoptă o decizie privind
acceptarea sau respingerea plângerii în termen de 180 de zile de la data înfiinţării. Aceasta
notifică decizia sa autorităţilor competente în termen de 30 de zile de la adoptare.
(6) În cazul în care comisia consultativă adoptă o decizie de acceptare a plângerii, la
cererea A.N.A.F. sau a uneia dintre celelalte autorităţi competente ale statelor membre în
cauză este iniţiată procedura amiabilă prevăzută la art. 283^5. Autoritatea competentă care
solicită iniţierea procedurii amiabile notifică această cerere comisiei consultative, celorlalte
autorităţi competente ale statelor membre în cauză şi persoanei afectate. Termenul prevăzut
la art. 283^5 alin. (1) sau (2), după caz, începe să curgă de la data notificării deciziei luate
de către comisia consultativă cu privire la acceptarea plângerii.
(7) În cazul în care nici A.N.A.F. şi nici celelalte autorităţi competente în cauză nu au
solicitat iniţierea procedurii amiabile în termen de 60 de zile de la data notificării deciziei
comisiei consultative de acceptare a plângerii, comisia consultativă emite un aviz cu privire
la modul de soluţionare a chestiunii litigioase, potrivit art. 283^14 alin. (1). În acest caz,
termenul prevăzut la art. 283^14 alin. (1) începe să curgă de la data expirării termenului
de 60 de zile.
(8) În cazul în care comisia consultativă adoptă o decizie de respingere a plângerii,
procedurile derulate în temeiul prezentului articol se încheie.
(9) În cazul menţionat la alin. (1) lit. b), comisia consultativă emite un aviz cu privire
la modul de soluţionare a chestiunii litigioase, potrivit art. 283^14 alin. (1).
Art. 283^7 – Numirea de către instanţele competente sau de către organismul naţional
împuternicit să facă numiri
(1) În cazul în care comisia consultativă nu este înfiinţată în termenul prevăzut la
art. 283^6 alin. (4) întrucât A.N.A.F. sau celelalte autorităţi competente ale statelor
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membre în cauză nu au nominalizat cel puţin o persoană independentă şi un supleant al
acesteia în comisia consultativă, persoana afectată poate adresa o sesizare în acest sens
instanţelor competente sau oricărui alt organism naţional împuternicit să facă numiri din
statele membre care nu au făcut nominalizările. În România organismul naţional
împuternicit să facă numiri este Ministerul Finanţelor Publice.
(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 de zile de la expirarea
termenului prevăzut la art. 283^6 alin. (4).
(3) Prin ordin al ministrului finanţelor publice se numesc o persoană independentă şi
un supleant din lista prevăzută la art. 283^9. Ulterior, Ministerul Finanţelor Publice
comunică ordinul atât persoanei afectate, cât şi A.N.A.F.
(4) A.N.A.F. informează celelalte autorităţi implicate cu privire la ordinul prevăzut la
alin. (3).
(5) Persoanele afectate adresează sesizarea cu privire la numirea persoanelor
independente şi a supleanţilor acestora fiecărui stat de rezidenţă al acestora, dacă sunt
implicate în procedură cel puţin două persoane afectate, sau statelor membre ale căror
autorităţi competente nu au reuşit să numească cel puţin o persoană independentă şi un
supleant, dacă este implicată o singură persoană afectată.
Art. 283^8 – Comisia consultativă
(1) Comisia consultativă prevăzută la art. 283^6 are următoarea componenţă:
a) un preşedinte;
b) un reprezentant din partea fiecărei autorităţi competente ale statelor membre în
cauză. Dacă autorităţile competente sunt de acord, numărul acestor reprezentanţi poate
creşte la doi pentru fiecare autoritate competentă;
c) o persoană independentă care este numită de fiecare autoritate competentă din statele
membre în cauză din lista menţionată la art. 283^9. Dacă autorităţile competente sunt de
acord, numărul acestor persoane numite poate creşte la două pentru fiecare autoritate
competentă.
(2) Normele privind numirea persoanelor independente se stabilesc de comun acord
între autorităţile competente ale statelor membre în cauză. După numirea persoanelor
independente se numeşte câte un supleant pentru fiecare dintre ele, conform normelor
privind numirea persoanelor independente, în cazul în care acestea se află în imposibilitatea
de a-şi duce la îndeplinire sarcinile.
(3) În cazul în care normele privind numirea persoanelor independente nu au fost
convenite potrivit alin. (2), numirea acestora se face prin tragere la sorţi.
(4) A.N.A.F. sau orice autoritate competentă dintr-un stat membru în cauză poate
formula obiecţii cu privire la numirea în comisia consultativă a oricăreia dintre persoanele
independente, cu excepţia cazului în care persoanele independente au fost numite de către
instanţa competentă sau de organismul naţional împuternicit să facă numiri din statele
membre în cauză, potrivit art. 283^7. Obiecţiile pot fi formulate pentru oricare dintre
motivele convenite, în prealabil, cu celelalte autorităţi competente în cauză sau pentru
oricare dintre următoarele motive:
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a) persoana respectivă face parte dintr-o administraţie sau autoritate fiscală din statele
membre în cauză sau acţionează în numele acesteia sau a fost într-o asemenea situaţie în
orice moment pe parcursul ultimilor 3 ani anteriori numirii sale;
b) persoana respectivă are sau a avut o participaţie semnificativă sau un drept de vot în
cadrul oricăreia dintre persoanele afectate în cauză sau dacă este sau a fost, în orice moment
pe parcursul ultimilor 5 ani anteriori datei numirii sale, angajat sau consultant al acesteia;
c) persoana respectivă nu prezintă o garanţie suficientă de obiectivitate în vederea
soluţionării litigiului sau a litigiilor cu privire la care urmează să fie luată o decizie;
d) persoana respectivă este un angajat al unei întreprinderi care furnizează
consultanţă fiscală sau oferă, într-un alt mod, consultanţă fiscală cu titlu profesional sau
s-a aflat într-o asemenea situaţie în orice moment pe parcursul ultimilor 3 ani anteriori
datei numirii sale.
(5) A.N.A.F. sau orice autoritate competentă a unui stat membru în cauză poate
solicita ca o persoană independentă sau supleantul său, care au fost numiţi potrivit
prevederilor alin. (2) sau (3), după caz, să informeze despre orice interes, relaţie sau orice
alt aspect care este de natură să afecteze independenţa sau imparţialitatea persoanei
respective sau care ar putea crea în mod rezonabil aparenţa unei atitudini părtinitoare în
cadrul procedurilor.
(6) Pentru o perioadă de 12 luni de la data emiterii deciziei comisiei consultative, o
persoană independentă care face parte din comisia consultativă nu trebuie să se afle într-o
situaţie care ar fi dat motive A.N.A.F. sau altei autorităţi competente să prezinte obiecţii
faţă de numirea sa, astfel cum este prevăzut la alin. (4), dacă ar fi fost în situaţia respectivă
în momentul numirii sale în comisia consultativă respectivă.
(7) Reprezentanţii fiecărei autorităţi competente şi persoanele independente numite
potrivit alin. (1) aleg un preşedinte din lista persoanelor prevăzută de art. 283^9. Cu
excepţia cazului în care reprezentanţii fiecărei autorităţi competente şi persoanelor
independente convin altfel, preşedintele este un judecător.
Art. 283^9 – Lista persoanelor independente
(1) Lista persoanelor independente este formată din toate persoanele independente
nominalizate de statele membre. În acest sens, A.N.A.F. nominalizează, pentru un mandat
de 4 ani, minimum 3 persoane ce deţin competenţe în domeniul economic sau juridic,
dovedite atât printr-un nivel superior al calificării profesionale, cât şi prin experienţa în
acest domeniu, şi care nu se regăsesc în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 283^8
alin. (4) lit. a) – d). Neîndeplinirea acestor condiţii pe toată durata mandatului atrage
excluderea de pe lista persoanelor independente.
(2) Procedura de selecţie în vederea includerii şi excluderii persoanelor independente pe
lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F.
(3) A.N.A.F. notifică Comisiei Europene numele persoanelor independente pe care le-a
nominalizat. De asemenea, A.N.A.F. furnizează Comisiei Europene informaţii complete şi
actualizate cu privire la profilul profesional şi academic al acestor persoane, la competenţa şi
experienţa lor, precum şi la potenţialele conflicte de interese. În notificare, A.N.A.F. poate
preciza care dintre persoanele respective poate fi numită în funcţia de preşedinte.
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(4) A.N.A.F. informează, de îndată, Comisia Europeană cu privire la eventualele
modificări aduse listei persoanelor independente.
(5) În situaţia în care A.N.A.F. are motive întemeiate să formuleze obiecţii faţă de
menţinerea unei persoane independente pe lista prevăzută la alin. (1) din motive de lipsă de
independenţă, acesta informează Comisia Europeană, oferind elemente de probă adecvate în
acest sens. Statul membru care a nominalizat persoana respectivă este informat cu privire
la obiecţiile şi elementele de probă furnizate de A.N.A.F., prin intermediul Comisiei
Europene.
(6) În cazul în care A.N.A.F. a fost informată de către Comisia Europeană despre
obiecţii şi elemente de probă privind lipsa de independenţă a uneia dintre persoanele
independente nominalizate, ia măsurile necesare, în termen de 180 de zile de la data
informării, pentru a examina plângerea şi a decide dacă să menţină sau să excludă persoana
respectivă de pe listă. Ulterior, A.N.A.F. informează Comisia Europeană cu privire la
decizia luată.
Art. 283^10 – Comisia de soluţionare alternativă a litigiilor
(1) În cazul prevăzut la art. 283^6 alin. (1) lit. b), A.N.A.F., împreună cu celelalte
autorităţi competente ale statelor membre în cauză, poate conveni să înfiinţeze:
a) o comisie consultativă;
b) o comisie de soluţionare alternativă a litigiilor, denumită în continuare comisia de
soluţionare alternativă a litigiilor, în locul unei comisii consultative, care să emită un aviz
privind modul de soluţionare a chestiunii litigioase potrivit art. 283^14;
c) în mod excepţional, o comisie de soluţionare alternativă a litigiilor sub forma unui
comitet care să aibă un caracter permanent, denumit în continuare comitetul permanent.
(2) Condiţiile prevăzute la art. 283^8 alin. (4) şi (5) se aplică în mod corespunzător şi
în cazul comisiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), componenţa acestora putând fi diferită
de cea a comisiei prevăzute la alin. (1) lit. a).
(3) Comisiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot aplica, după caz, orice procedură de
soluţionare a litigiilor pentru a soluţiona chestiunea litigioasă cu efect obligatoriu. Ca
alternativă la tipul de procedură de soluţionare a litigiilor aplicat de comisia consultativă, şi
anume procedura avizului independent, orice alt tip de procedură de soluţionare a litigiilor,
inclusiv procedura de arbitraj cu ofertă finală, poate fi convenit de autorităţile competente
ale statelor membre în cauză în temeiul prezentului articol şi aplicat de comisia de
soluţionare alternativă a litigiilor.
(4) Prevederile art. 283^12 şi 283^13 se aplică comisiei de soluţionare alternativă a
litigiilor, cu excepţia cazului în care se convine altfel în regulamentul de funcţionare
prevăzut la art. 283^11.
Art. 283^11 – Regulamentul de funcţionare
(1) A.N.A.F. întocmeşte, de comun acord cu autorităţile competente ale statelor
membre în cauză, regulamentul de funcţionare a comisiei consultative sau a comisiei de
soluţionare alternativă a litigiilor. Regulamentul de funcţionare se întocmeşte la fiecare
instituire a uneia dintre comisiile menţionate anterior şi cuprinde cel puţin următoarele
elemente:
a) descrierea şi caracteristicile chestiunii litigioase;
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b) termenii de referinţă cu privire la care autorităţile competente ale statelor membre se
pun de acord în legătură cu aspectele de ordin juridic şi practic care trebuie clarificate;
c) forma organismului de soluţionare a litigiilor, care poate fi fie o comisie consultativă,
fie o comisie de soluţionare alternativă a litigiilor, precum şi tipul de procedură pentru
soluţionarea alternativă a litigiilor, dacă diferă de procedura avizului independent aplicată
de comisia consultativă;
d) calendarul procedurii de soluţionare a litigiului;
e) componenţa comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a
litigiilor, inclusiv numărul şi numele membrilor, detalii referitoare la competenţele şi
calificările acestora, precum şi divulgarea oricăror conflicte de interese ale membrilor;
f) normele care reglementează participarea persoanei/persoanelor afectate şi a terţilor la
proceduri, schimburile de note, informaţii şi elemente de probă, costurile, tipul procedurii
de soluţionare a litigiilor care urmează a fi utilizată şi orice alt aspect procedural sau
organizatoric relevant;
g) aspectele logistice aferente lucrărilor comisiei consultative şi emiterii avizului
acesteia.
(2) În cazul în care o comisie consultativă este înfiinţată pentru a emite un aviz în
temeiul art. 283^6 alin. (7), în regulamentul de funcţionare se prevăd numai informaţiile
menţionate la alin. (1) lit. a), d), e) şi f).
(3) Regulamentul de funcţionare se semnează de autorităţile competente ale statelor
membre implicate în litigiu.
(4) În termenul de 120 de zile prevăzut la art. 283^6 alin. (4), A.N.A.F. notifică
persoanei afectate următoarele:
a) regulamentul de funcţionare al comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare
alternativă a litigiilor;
b) data până la care trebuie adoptat avizul privind soluţionarea chestiunii litigioase;
c) trimiteri la orice normă juridică aplicabilă din legislaţia în vigoare şi la orice
acorduri sau convenţii aplicabile.
(5) În cazul în care numirea persoanelor independente se face de Ministerul Finanţelor
Publice, conform art. 283^7, A.N.A.F. împreună cu celelalte autorităţi competente ale
statelor membre în cauză înfiinţează comisia consultativă şi notifică informaţiile prevăzute
la alin. (4) după numirea preşedintelui comisiei consultative, cu respectarea unui termen de
120 de zile de la data la care a fost primită sesizarea prevăzută la art. 283^7 alin. (1).
(6) Atunci când A.N.A.F. nu a notificat regulamentul de funcţionare persoanei
afectate potrivit prevederilor alin. (4) şi (5), persoanele independente şi preşedintele
completează regulamentul de funcţionare pe baza regulamentului de funcţionare standard,
elaborat de Comisia Europeană în temeiul art. 11 alin. (3) din Directiva (UE) 1.852/2017,
pe care îl transmit persoanei afectate în termen de 15 zile de la data înfiinţării comisiei
consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor. În cazul în care persoanele
independente şi preşedintele nu convin asupra regulamentului de funcţionare sau nu îl
notifică persoanei afectate, persoana sau persoanele afectate se pot adresa instanţei
competente în unul dintre statele membre în cauză pentru a obţine o dispoziţie pentru
punerea în aplicare a regulamentului de funcţionare.
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Art. 283^12 – Costurile procedurilor
(1) Cu excepţia prevederilor alin. (3), precum şi a cazului în care A.N.A.F. şi celelalte
autorităţi competente ale statelor membre în cauză au convenit altfel, următoarele costuri se
împart în mod egal între statele membre:
a) cheltuielile persoanelor independente, care reprezintă o sumă echivalentă cu media
sumei rambursate în mod obişnuit înalţilor funcţionari publici din statele membre în cauză;
şi
b) onorariile persoanelor independente, după caz, care se limitează la 1.000 EUR de
persoană pentru fiecare zi de şedinţă a comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare
alternativă a litigiilor.
(2) Costurile care revin persoanei afectate nu sunt suportate de statele membre.
(3) În cazul în care A.N.A.F. şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în
cauză sunt de acord, toate costurile menţionate la alin. (1) lit. a) şi b) sunt suportate de
persoana afectată în situaţia în care aceasta a făcut:
a) o notificare de retragere a plângerii potrivit art. 283^3 alin. (10); sau
b) o cerere în temeiul dispoziţiilor art. 283^6 alin. (1) în urma unei respingeri în
temeiul art. 283^4 alin. (2), iar comisia consultativă a decis că autorităţile competente
relevante au respins plângerea în mod justificat.
(4) Costurile prevăzute de prezentul articol, care revin statului român, potrivit
prevederilor regulamentului de funcţionare prevăzut la art. 283^11, se suportă din bugetul
A.N.A.F.
Art. 283^13 – Informaţii, elemente de probă şi audieri
(1) În sensul procedurii menţionate la art. 283^6, în cazul în care autorităţile
competente ale statelor membre în cauză sunt de acord, persoana sau persoanele afectată(e)
pot furniza comisiei consultative sau comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor orice
informaţii, elemente de probă sau documente care ar putea fi relevante pentru luarea
deciziei. Persoana sau persoanele afectată(e) şi A.N.A.F. furnizează orice informaţii,
elemente de probă sau documente la cererea comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), A.N.A.F. poate refuza să furnizeze
informaţii comisiei consultative în oricare dintre următoarele cazuri:
a) obţinerea informaţiilor necesită măsuri administrative care contravin normelor
legale în vigoare;
b) informaţiile nu pot fi obţinute în temeiul normelor legale în vigoare;
c) informaţiile se referă la secrete comerciale, industriale sau profesionale ori la procese
comerciale;
d) divulgarea informaţiilor este contrară ordinii publice.
(3) Persoanele afectate pot, la cerere şi cu acordul autorităţilor competente ale statelor
membre în cauză, să se prezinte sau să fie reprezentate în faţa comisiei consultative sau a
comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate se prezintă sau sunt
reprezentate în faţa comisiei la cererea comisiei consultative sau a comisiei de soluţionare
alternativă a litigiilor.
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(4) Persoanele independente sau oricare alt membru nominalizat de A.N.A.F. au
obligaţia de a păstra secretul profesional, în temeiul normelor legale în vigoare, în legătură
cu informaţii pe care le primesc în calitatea lor de membri ai comisiei consultative sau ai
comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor. Persoanele afectate şi, după caz, reprezentanţii acestora se angajează să respecte obligaţia de confidenţialitate privind orice
informaţii, inclusiv documente pe care le primesc în timpul lucrărilor comisiei consultative
sau a comisiei de soluţionare a litigiilor. Persoanele afectate şi reprezentanţii acestora fac o
declaraţie în acest sens la A.N.A.F., atunci când li se solicită acest lucru în cursul
lucrărilor.
Art. 283^14 – Avizul comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a
litigiilor
(1) O comisie consultativă sau o comisie de soluţionare alternativă a litigiilor notifică
avizul autorităţilor competente ale statelor membre în cauză în termen de 180 de zile de la
data la care a fost instituită. În cazul în care comisia consultativă sau comisia de
soluţionare alternativă a litigiilor consideră că, dată fiind natura chestiunii litigioase, sunt
necesare mai mult de 180 de zile pentru a emite un aviz, acest termen poate fi prelungit cu
90 de zile. Comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor informează autorităţile competente ale statelor membre în cauză şi persoanele afectate cu privire
la prelungire.
(2) Comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor îşi întemeiază avizul pe dispoziţiile acordurilor sau convenţiilor aplicabile prevăzute la art. 283^1
alin. (3) lit. (a), precum şi pe oricare dintre normele legale în vigoare aplicabile.
(3) Comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor emite avizul
cu o majoritate simplă a membrilor săi. În cazul în care nu se poate ajunge la o majoritate,
votul preşedintelui este definitoriu pentru avizul final. Preşedintele comunică autorităţilor
competente avizul comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare alternativă a
litigiilor.
Art. 283^15 – Decizia finală
(1) În termen de 180 de zile de la notificarea avizului comisiei consultative sau al
comisiei de soluţionare alternativă a litigiilor, A.N.A.F. împreună cu autorităţile
competente ale statelor membre în cauză procedează după cum urmează:
a) se pun de acord asupra modului de soluţionare a chestiunii litigioase şi emit o decizie
finală cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare
alternativă a litigiului;
b) se pun de acord asupra modului de soluţionare a chestiunii litigioase şi emit o
decizie finală fără respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare
alternativă a litigiului;
c) nu se pun de acord asupra modului de soluţionare a chestiunii litigioase şi emit o
decizie finală cu respectarea avizului comisiei consultative sau al comisiei de soluţionare
alternativă a litigiului.
(2) În cazul în care persoana afectată este rezidentă fiscal în România, A.N.A.F.
notifică, fără întârziere, persoanei afectate decizia finală privind chestiunea litigioasă. În
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absenţa unei astfel de notificări în termen de 30 de zile de la luarea deciziei, persoana
afectată se poate adresa instanţei competente în vederea obţinerii deciziei.
(3) Decizia finală este obligatorie pentru statele membre în cauză şi nu constituie un
precedent. Decizia finală este pusă în aplicare cu condiţia ca persoana sau persoanele
afectată(e) să o accepte şi să renunţe la dreptul de a exercita orice cale de atac de la nivel
naţional în termen de 60 de zile de la data la care decizia a fost notificată, după caz.
(4) Cu excepţia cazului în care Curtea de Apel Bucureşti hotărăşte că, potrivit
normelor legale în vigoare privind căile de atac şi prin aplicarea criteriilor prevăzute la
art. 283^8 alin. (4) şi (6), a existat o lipsă de independenţă, decizia finală este pusă în
aplicare de A.N.A.F., care, în urma deciziei, modifică impozitarea, indiferent de termenele
de prescripţie prevăzute de normele legale în vigoare. În cazul în care decizia nu a fost pusă
în aplicare, persoana afectată poate sesiza Curtea de Apel Bucureşti pentru a asigura
punerea în aplicare a acesteia.
Art. 283^16 – Interacţiunea cu procedurile şi derogările naţionale
(1) Persoana afectată poate recurge la procedurile prevăzute de prezentul capitol, chiar
dacă decizia de impunere care a generat chestiunea litigioasă a rămas definitivă în sistemul
căilor naţionale de atac.
(2) Înaintarea chestiunii litigioase spre soluţionare prin aplicarea procedurii amiabile
sau a procedurii de soluţionare a litigiilor prevăzute la art. 283^5 şi, respectiv, la
art. 283^6 nu împiedică iniţierea sau continuarea, în România, de proceduri judiciare sau
de proceduri privind sancţiuni administrative şi penale legate de aceleaşi aspecte.
(3) Persoanele afectate pot recurge la căile de atac pe care le au la dispoziţie în temeiul
normelor legale în vigoare. Cu toate acestea, atunci când persoana afectată a iniţiat
proceduri pentru a introduce o astfel de cale de atac, termenele menţionate la art. 283^4
alin. (1), respectiv la art. 283^5 alin. (1) şi (2) încep să curgă de la data la care o hotărâre
pronunţată în cadrul procedurilor respective a rămas definitivă sau la care procedurile
respective au fost încheiate definitiv într-un alt mod ori la care procedurile au fost
suspendate.
(4) În cazul în care o hotărâre definitivă privind o chestiune litigioasă a fost pronunţată de instanţa competentă din România, înainte ca autorităţile competente ale statelor
membre în cauză să fi ajuns la un acord în temeiul procedurii amiabile, prevăzute la art.
283^5, cu privire la chestiunea litigioasă, A.N.A.F. notifică hotărârea definitivă a instanţei
competente celorlalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză, iar procedura
respectivă este încheiată începând cu data notificării respective.
(5) Dispoziţiile art. 283^6 alin. (1) nu se aplică în cazul în care chestiunea litigioasă a
rămas nesoluţionată pe parcursul întregii proceduri amiabile prevăzute la art. 283^5 şi o
hotărâre definitivă privind o chestiune litigioasă a fost pronunţată de instanţa competentă
din România înainte ca persoana afectată să fi depus o cerere potrivit art. 283^6 alin. (1).
În acest caz A.N.A.F. informează celelalte autorităţi competente ale statelor membre în
cauză cu privire la efectul acestei hotărâri a instanţei competente.
(6) Procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută la art. 283^6 este încheiată dacă
hotărârea definitivă a instanţei competente a fost pronunţată în orice moment după ce o
persoană afectată a făcut o cerere în temeiul art. 283^6 alin. (1), dar înainte de emiterea de
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către comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor a avizului său
adresat autorităţilor competente ale statelor membre în cauză, potrivit prevederilor
art. 283^14, caz în care A.N.A.F. informează celelalte autorităţi competente ale statelor
membre în cauză şi comisia consultativă sau comisia de soluţionare alternativă a litigiilor
cu privire la efectul acestei hotărâri a instanţei competente.
(7) Prin excepţie de la art. 283^6, A.N.A.F. poate refuza accesul la procedura de
soluţionare a litigiilor prevăzută la articolul respectiv în cazuri în care în România au fost
aplicate sancţiuni în legătură cu veniturile sau capitalurile ajustate pentru infracţiunile de
evaziune fiscală, inclusiv infracţiunile aflate în legătură cu acestea. În cazul în care au fost
iniţiate proceduri judiciare sau administrative care ar putea conduce la astfel de sancţiuni,
iar aceste proceduri se desfăşoară simultan cu oricare dintre procedurile menţionate în
prezentul capitol, A.N.A.F. poate suspenda procedurile desfăşurate în temeiul prezentului
capitol de la data acceptării plângerii până la data rezultatului final al procedurilor
respective.
(8) A.N.A.F. poate să refuze accesul la procedura de soluţionare a litigiilor prevăzută la
art. 283^6 în cazul în care o chestiune litigioasă nu se referă la dubla impunere. Într-un
astfel de caz, A.N.A.F. informează persoana afectată şi autorităţile competente ale statelor
membre în cauză fără întârziere.
Art. 283^17 – Dispoziţii speciale pentru persoane fizice, microîntreprinderi şi întreprinderi mici
(1) În cazul în care persoana afectată este o persoană fizică, microîntreprindere sau
întreprindere mică şi nu face parte dintr-un grup mare, astfel cum acestea sunt definite în
Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014,
cu modificările şi completările ulterioare, persoana afectată poate depune plângerile,
răspunsurile la o cerere de informaţii suplimentare, retragerile şi cererile menţionate la
art. 283^3 alin. (1), (7) şi (10) şi, respectiv, la art. 283^6 alin. (1), denumite în continuare
comunicările, numai la A.N.A.F. dacă persoana afectată este rezidentă fiscal în România.
(2) În termen de 60 de zile de la data primirii comunicărilor prevăzute la alin. (1),
A.N.A.F. transmite, în acelaşi timp, o notificare autorităţilor competente ale tuturor
celorlalte state membre în cauză. După transmiterea notificării se consideră că persoana
afectată a transmis comunicările tuturor celorlalte state membre în cauză la data notificării
respective.
(3) În cazul în care A.N.A.F. primeşte informaţii suplimentare în temeiul art. 283^3
alin. (7), aceasta transmite, în acelaşi timp, o copie autorităţilor competente ale tuturor
celorlalte state membre în cauză. Comunicarea informaţiilor suplimentare se consideră a fi
realizată la data primirii unor astfel de informaţii de toate statele membre în cauză.
Art. 283^18 – Publicarea
(1) Comisia consultativă şi comisia de soluţionare alternativă a litigiilor îşi formulează
avizele în scris.
(2) A.N.A.F. şi celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză pot conveni
să publice decizia finală prevăzută la art. 283^15 în toate elementele sale, sub rezerva
obţinerii consimţământului din partea fiecărei persoane afectate în cauză.
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(3) În cazul în care autorităţile competente sau persoana afectată în cauză nu sunt de
acord cu publicarea deciziei finale în toate elementele sale, A.N.A.F. şi celelalte autorităţi
competente ale statelor membre în cauză publică un rezumat al deciziei finale. Rezumatul
deciziei finale cuprinde toate elementele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare
(UE) 2019/652 al Comisiei din 24 aprilie 2019 de stabilire a regulamentului de funcţionare
standard pentru comisia consultativă sau pentru comisia de soluţionare alternativă a
litigiilor şi a unui formular standard pentru comunicarea informaţiilor referitoare la publicarea deciziei finale în conformitate cu Directiva (UE) 2017/1.852 a Consiliului.
(4) A.N.A.F. împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză
transmit persoanei afectate, înainte de publicare, informaţiile care urmează să fie publicate,
potrivit alin. (3). În cel mult 60 de zile de la primirea informaţiilor respective, persoana
afectată poate solicita A.N.A.F. şi celorlalte autorităţi competente să nu publice informaţii
care se referă la secrete comerciale, industriale sau profesionale ori la procese comerciale sau
care contravin ordinii publice.
(5) A.N.A.F împreună cu celelalte autorităţi competente ale statelor membre în cauză
notifică, de îndată, Comisiei Europene informaţiile care urmează să fie publicate potrivit
alin. (3).
Art. 283^19 – Rolul Comisiei şi sprijinul administrativ
A.N.A.F. informează Comisia Europeană cu privire la măsurile adoptate cu scopul de a
sancţiona orice nerespectare a obligaţiei de confidenţialitate prevăzute la art. 283^13
alin. (4).”
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O.U.G. NR. 77/2009 PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI EXPLOATAREA JOCURILOR DE NOROC – MODIFICĂRI
(O.G. NR. 15/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 77/2009
privind organizarea şi
exploatarea jocurilor de
noroc
(M. Of. nr. 439 din 26
iunie 2009)

Actul modificator
O.G. nr. 15/2019 pentru
reglementarea unor
măsuri fiscal bugetare
(M. Of. nr. 693 din 22
august 2019)

Sumar
– modifică: art. 10 alin.
(5^1);

În M. Of. nr. 693 din 22 august 2019 s-a publicat O.G. nr. 15/2019 pentru
reglementarea unor măsuri fiscal bugetare.
Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări O.U.G. nr. 77/2009
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
Vă prezentăm, în continuare, modificările aduse O.U.G. nr. 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc.
Art. 10 alin. (5^1) din O.U.G. nr. 77/2009 (modificat prin O.G. nr. 15/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 10 alin. (5^1) prevedea următoarele aspecte:
„(5^1) Veniturile activităţii proprii se utilizează pentru prevenirea dependenţei
de jocuri de noroc şi vor fi alocate pentru activităţile şi programele de protecţie a
tinerilor şi a jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratamentul
dependenţei de jocuri de noroc, realizarea promovării şi publicităţii responsabile,
soluţionarea promptă şi eficientă a litigiilor dintre un organizator de joc şi un
jucător, sub condiţiile şi în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al
preşedintelui O.N.J.N.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 10 alin. (5^1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5^1) Veniturile activităţii proprii se utilizează pentru prevenirea dependenţei de
jocuri de noroc şi vor fi alocate pentru activităţile şi programele de protecţie a tinerilor şi a
jucătorilor împotriva jocurilor de noroc, prevenirea şi tratamentul dependenţei de jocuri de
noroc, realizarea promovării şi publicităţii responsabile, soluţionarea promptă şi eficientă a
litigiilor dintre un organizator de joc şi un jucător, sub condiţiile şi în conformitate cu
procedura stabilită prin ordin al preşedintelui O.N.J.N., precum şi pentru asigurarea
cheltuielilor de personal aferent activităţii proprii în limita a maximum 30% din totalul
sumelor aferente activităţii.”
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O.G. NR. 81/2000 PRIVIND INSPECŢIA TEHNICĂ PERIODICĂ
A VEHICULELOR ÎNMATRICULATE SAU ÎNREGISTRATE
ÎN ROMÂNIA – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 152/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.G. nr. 81/2000 privind
inspecţia tehnică
periodică a vehiculelor
înmatriculate sau
înregistrate în România,
aprobată cu modificări
şi completări prin Legea
nr. 167/2003
(M. Of. nr. 413 din 30
august 2000)

Actul modificator
Legea nr. 152/2019 privind
aprobarea O.G. nr. 21/2014 pentru
modificarea şi completarea
O.U.G. nr. 195/2002 privind
circulaţia pe drumurile publice,
precum şi pentru completarea
O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia
tehnică periodică a vehiculelor
înmatriculate sau înregistrate în
România
(M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019)

Sumar
– modifică:art.
5 alin. (1), art.
6^7, alin. (1);
– introduce: art.
1 alin. (3) lit.
q)-r), art. 5 alin.
(1^1)-(1^2).

În M. Of. nr. 625 din 26 iulie 2019, s-a publicat Legea nr. 152/2019 privind
aprobarea O.G. nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G.
nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi pentru completarea O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România.
Astfel, respectiva lege aduce unele modificări, dar şi completări următoarelor
acte ormative:
– O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (rep. M. Of. nr.
635 din 29 august 2014);
– O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 167/2003 (M. Of. nr. 413 din 30 august 2000).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse O.G.
nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau
înregistrate în România.
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Art. 1 alin. (3) lit. q)-r) din O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (introdus prin
Legea nr. 152/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 1 alin. (3), după lit. p) se introduc două noi
litere, lit. q)-r), cu următorul conţinut:
„(3) În sensul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele
semnificaţii:
(…)
q) laborator mobil – autovehicul dotat cu echipamentele necesare efectuării inspecţiei
tehnice periodice la tractoare agricole sau forestiere şi la maşini şi utilaje autopropulsate
pentru lucrări, care se poate deplasa la o locaţie convenită la cererea primăriei comunei,
oraşului, municipiului sau sectorului municipiului Bucureşti, după caz;
r) atestat tehnic – document emis de R.A.R. pentru maşinile şi utilajele autopropulsate
pentru lucrări care include date de identificare şi caracteristici tehnice ale acestora”.
Art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (modificat prin Legea
nr. 152/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 5, alin. (1) prevedea:
„(1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul
mărfurilor periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de
gaze, la remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la
vehiculele istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele
cu caracteristici speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m),
la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior
în România în vederea înmatriculării sau a înregistrării, precum şi inspecţia tehnică
în vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de
înregistrare se efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu
reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2)”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Inspecţia tehnică periodică la vehiculele agreate pentru transportul mărfurilor
periculoase, la vehiculele destinate exclusiv transportului de butelii de gaze, la
remorcile-cisternă lente destinate transportului de mărfuri periculoase, la vehiculele
istorice, la autovehiculele destinate competiţiilor sportive, la vehiculele cu caracteristici
speciale, la vehiculele înregistrate prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. m) care nu deţin atestat
tehnic, la vehiculele radiate din evidenţă care au fost înmatriculate ori înregistrate anterior
în România în vederea înmatriculării sau a înregistrării, precum şi inspecţia tehnică în
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vederea redobândirii certificatului de înmatriculare ori a certificatului de înregistrare se
efectuează numai de personalul R.A.R., în conformitate cu reglementările prevăzute la
art. 1 alin. (2)”.
Art. 5 alin. (1^1)-(1^2) lit. q)-r) din O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică
periodică a vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (introdus prin
Legea nr. 152/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (1) se introduc două noi
alineate, alin. (1^1)-(2^1), cu următorul conţinut:
„(1^1) Inspecţia tehnică periodică la tractoare agricole sau forestiere şi la maşini şi
utilaje autopropulsate pentru lucrări poate fi efectuată şi cu laboratoare mobile din dotarea
R.A.R. în conformitate cu reglementările prevăzute la art. 1 alin. (2).
(1^2) Registrul Auto Român asigură echipamentele şi resursele umane necesare
respectării prevederilor alin. (1^1)”.
Art. 6^7 alin. (1) din O.G. nr. 81/2000 privind inspecţia tehnică periodică a
vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în România (modificat prin Legea
nr. 152/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 6^7, alin. (1) prevedea:
„(1) În vederea obţinerii certificatului de înregistrare cu menţiunea «Pentru
acest vehicul, inspecţia tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va
depune la emitent certificatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte
că vehiculul respectiv nu se supune inspecţiei tehnice periodice”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6^7, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„ Art. 6^7
(1) În vederea obţinerii certificatului de înregistrare cu menţiunea «Pentru acest
vehicul, inspecţia tehnică periodică nu este obligatorie» solicitantul va depune la emitent
atestatul tehnic, emis de R.A.R., la cerere, din care să rezulte că vehiculul respectiv nu se
supune inspecţiei tehnice periodice”.
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LEGEA NR. 95/2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL
SĂNĂTĂŢII – MODIFICĂRI (O.G. NR. 9/2019)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 95/2006
privind reforma în
domeniul sănătăţii
(rep. M. Of. nr. 652
din 28 august 2015;
cu modif. ult.)

Actul modificator
O.G. nr. 9/2019 pentru
modificarea şi completarea
Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul
sănătăţii, precum şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative în
domeniul sănătăţii, a unor
reglementări cu privire la
programe guvernamentale
naţionale şi cu privire la
măsuri fiscal-bugetare
(M. Of. nr. 668 din 9 august
2019)

Sumar
– modifică: art. 16 alin. (1)
lit. e), art. 54 lit. d), art.
220 alin. (2), art. 386 alin.
(5), art. 876, art. 893;
– introduce: art. 16 alin.
(4)-(5), art. 58^1, art. 165
alin. (3^1), art. 221 alin.
(1) lit. m), art. 265 alin. (1)
lit. a^2), art. 386 alin. (6),
art. 875 alin. (1) lit. z) şi
lit. aa)-ae), art. 875^1 –
875^4, art. 876^1.

În M. Of. nr. 668 din 9 august 2019, s-a publicat O.G. nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
sănătăţii, a unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale
şi cu privire la măsuri fiscal-bugetare.
Astfel, respectiva ordonanţă aduce unele modificări, dar şi completări următoarelor acte normative:
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (rep. M. Of. nr. 652
din 28 august 2015; cu modif. ult.);
– Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate,
educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu
tulburări de sănătate mintală asociate (M. Of. nr. 483 din 14 iulie 2010; cu
modif. ult.);
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– O.U.G. nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea
unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (M. Of. nr. 680 din 26 septembrie 2011; cu
modif. ult.);
– Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de
fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Colegiului Fizioterapeuţilor din România (M. Of. nr. 939 din 22 noiembrie 2016);
– O.G. nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003 (M. Of. nr. 62 din 1
februarie 2003);
– O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015 (M. Of. nr. 230 din 22 aprilie 2013; cu
modif. ult.);
– O.G. nr. 22/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008
privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune,
instalaţiilor de ridicat şi aparatelor consumatoare de combustibil, aprobată prin
Legea nr. 93/2011 (M. Of. nr. 606 din 26 august 2010; cu modif. ult.).
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (modificat prin O.G. nr. 9/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 16 alin. (1), lit. e) prevedea:
„(1) Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de
sănătate publică, are în principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
(…)
e) coordonează, implementează şi monitorizează proiectele finanţate în cadrul
fondurilor comunitare, precum şi acorduri bilaterale, Pactul de stabilitate în
domeniul sănătăţii şi alte acorduri internaţionale în domeniul de competenţă;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16 alin. (1), lit. e) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(1) Ministerul Sănătăţii, ca autoritate centrală în domeniul asistenţei de sănătate
publică, are în principal următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
(…)
e) coordonează, implementează şi monitorizează proiectele finanţate în cadrul fondurilor comunitare, precum şi acorduri bilaterale, Pactul de stabilitate în domeniul sănătăţii,
Fondul Global pentru combaterea SIDA, tuberculozei şi malariei şi alte acorduri internaţionale în domeniul de competenţă;”.
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Art. 16 alin. (4)-(5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 16, după alin. (3) se introduc două noi
alineate, alin. (4)-(5), cu următorul conţinut:
„(4) Pentru personalul nominalizat în echipele de proiect din cadrul Ministerului
Sănătăţii sau din instituţiile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia, inclusiv pentru
personalul încadrat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, pe posturile
în afara organigramei, în scopul implementării proiectelor prevăzute la alin. (1) lit. e), se
aplică în mod corespunzător prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Majorarea salarială se acordă exclusiv din fondurile externe nerambursabile aprobate cu
această destinaţie în bugetele proiectelor/granturilor respective.
(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile personalului care beneficiază de prevederile
art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi
demnitarilor”.
Art. 54 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(modificat prin O.G. nr. 9/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 54, lit. d) prevedea:
„Atribuţiile Ministerului Sănătăţii în domeniul programelor naţionale de
sănătate sunt următoarele:
(…)
d) avizează normele metodologice de realizare a programelor naţionale
curative elaborate de CNAS;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 54, lit. d) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Atribuţiile Ministerului Sănătăţii în domeniul programelor naţionale de sănătate
sunt următoarele:
(…)
d) acordă aviz conform normelor metodologice de realizare a programelor naţionale
curative elaborate de CNAS;”.
Art. 58^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 58 se introduce un nou articol, art. 58^1, cu
următorul conţinut:
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„Art. 58^1
(1) Pentru unele dispozitive medicale şi materiale sanitare specifice acordate în cadrul
unor programe naţionale de sănătate curative, finanţate din bugetul Fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate, se pot organiza achiziţii publice centralizate, de către
unităţi de achiziţii centralizate care furnizează activităţile de achiziţie centralizată, înfiinţate cu respectarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice.
(2) Criteriile de stabilire a programelor naţionale de sănătate curative, prevăzute la
alin. (1), precum şi situaţiile şi condiţiile în care autorităţile contractante achiziţionează
produse/servicii de la unităţile de achiziţii centralizate se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului”.
Art. 165 alin. (3^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 165, după alin. (3) se introduce un nou
alineat, alin. (3^1), cu următorul conţinut:
„(3^1) Medicii care sunt încadraţi în structurile de cercetare, în cadrul programului
de lucru de la funcţia de cercetare, au dreptul să desfăşoare activitate medicală şi în
structurile medicale corespunzător funcţiei, specialităţii şi gradului profesional în care sunt
confirmaţi, cu excepţia rezidenţilor”.
Art. 220 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(modificat prin O.G. nr. 9/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 220, alin. (2) prevedea:
„(2) Constituirea fondului se face din contribuţia de asigurări sociale de
sănătate, denumită în continuare contribuţie, suportată de asiguraţi, din sumele
care se distribuie fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform
art. 220^6 alin. (4) lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din
alte surse – donaţii, sponsorizări, dobânzi, exploatarea patrimoniului CNAS şi al
caselor de asigurări de sănătate potrivit legii”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 220, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Constituirea fondului se face din contribuţia de asigurări sociale de sănătate,
denumită în continuare contribuţie, suportată de asiguraţi, din sumele care se distribuie
fondului din contribuţia asiguratorie pentru muncă, conform art. 220^6 alin. (4) lit. d) din
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sumele
provenite din protocoale încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă
sau reprezentanţii legali ai acestora, din subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din alte
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surse – donaţii, sponsorizări, dobânzi, exploatarea patrimoniului CNAS şi al caselor de
asigurări de sănătate potrivit legii”.
Art. 221 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 221 alin. (1), după lit. l) se introduce o nouă
literă, lit. m), cu următorul conţinut:
„(1) În înţelesul prezentului titlu, termenii şi noţiunile folosite au următoarele
semnificaţii:
(…)
m) protocoale încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă sau
reprezentanţii legali ai acestora – mecanisme financiare prin care deţinătorii de autorizaţii
de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora participă la cofinanţarea
tratamentului persoanelor asigurate cu medicamente suportate din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 241 alin. (1)”.
Art. 265 alin. (1) lit. a^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii (introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 265 alin. (1), după lit. a^1) se introduce o
nouă literă, lit. a^2),cu următorul conţinut:
„(1) Fondul se formează din:
(…)
a^2) sumele provenite din protocoalele încheiate de CNAS cu deţinătorii de autorizaţii
de punere pe piaţă sau reprezentanţii legali ai acestora;”.
Art. 386 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(modificat prin O.G. nr. 9/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 386, alin. (5) prevedea:
„(5) În vederea exercitării dreptului de liberă practică, casele de asigurări de
sănătate încheie un contract cu medicul specialist într-o specialitate clinică
prevăzut la alin. (1) lit. b), pentru specialităţile clinice pentru care casele de
asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care
acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice,
biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru
medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu,
suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, elaborată în termen de 3 luni de la
data aprobării bugetului de stat pe anul 2019”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 386, alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) În vederea exercitării dreptului de liberă practică, casele de asigurări de sănătate
încheie un contract cu medicul specialist într-o specialitate clinică prevăzut la alin. (1)
lit. b), pentru specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie
contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera
bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în
tratamentul ambulatoriu, suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale
de sănătate, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului”.
Art. 386 alin. (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 386, după alin. (5) se introduce un nou
alineat, alin. (6), cu următorul conţinut:
„(6) Proiectul de hotărâre a Guvernului prevăzut la alin. (5) se elaborează cu
consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din
România şi Colegiului Farmaciştilor din România, în termen de 60 de zile de la data
intrării în vigoare a contractului-cadru şi a normelor metodologice, în anul 2020”.
Art. 875 alin. (1) lit. z) şi lit. aa)-ae) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii (introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 875 alin. (1), după lit. y) se introduc şase noi
litere, lit. z) şi lit. aa)-ae), cu următorul conţinut:
„(1) Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii
încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni, următoarele fapte şi se
sancţionează după cum urmează:
(…)
z) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei aplicată deţinătorului autorizaţiei de
punere pe piaţă/reprezentantului acestuia/deţinătorului autorizaţiei de import paralel emisă
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.962/2008
privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru
medicamente de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi titularului
de autorizaţie privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale emisă în baza
art. 703 alin. (2) în alte cazuri de necesitate neacoperite de medicamentele autorizate,
pentru punerea pe piaţă după data de 9 februarie 2019 a unui medicament care nu respectă
obligaţiile prevăzute la art. 774 lit. o) din prezenta lege, precum şi ale art. 33 sau ale art. 40
din Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a
Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului prin stabilirea de norme
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detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz
uman, denumit în continuare “Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe
ambalajul medicamentelor de uz uman”;
aa) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată fabricantului pentru nerespectarea specificaţiilor tehnice ale identificatorului unic prevăzute la unul dintre art. 4 – 7,
după caz, sau pentru lipsa evidenţei prevăzută la art. 15 din Regulamentul privind
elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ab) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată fabricantului/distribuitorului
angro/persoanei autorizate să elibereze sau persoanei îndreptăţite să furnizeze medicamente
către populaţie în România pentru neefectuarea după data de 9 februarie 2019 a verificărilor prevăzute la art. 10 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe
ambalajul medicamentelor de uz uman;
ac) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată distribuitorului angro/persoanei
autorizate să elibereze sau persoanei îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie
în România pentru nerespectarea după data de 9 februarie 2019 a prevederilor art. 24 sau
ale art. 25 din Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul
medicamentelor de uz uman;
ad) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată persoanei autorizate sau
îndreptăţite să furnizeze medicamente către populaţie în România pentru nerespectarea
după data de 9 februarie 2019 a prevederilor art. 30 din Regulamentul privind elementele
de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman;
ae) cu amendă de la 100.000 lei la 500.000 lei, prin derogare de la prevederile art. 8
alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, aplicată entităţii juridice nonprofit responsabilă cu crearea şi
gestionarea repertoriului naţional, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1)
lit. b din Normele detaliate pentru elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.473/2018, pentru
nerespectarea după data de 9 februarie 2019 a prevederilor articolelor 32, 35, 37 sau 39 din
Regulamentul privind elementele de siguranţă care apar pe ambalajul medicamentelor de
uz uman”.
Art. 875^1- 875^4 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 875 se introduc patru noi articole,
art. 875^1- 875^4, cu următorul conţinut:
„Art. 875^1
Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale prevăzute la art. 875 alin. (1),
inspectorii ANMDMR, după caz, pot dispune măsuri complementare de confiscare şi
reţinere a medicamentelor de uz uman sau a documentelor emise în legătură cu acestea,
dacă este necesar, atunci când nu sunt respectate cerinţele legale şi/sau principiile de bună
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practică de fabricaţie ori de bună practică de distribuţie prevăzute de legislaţia naţională şi
dacă prezintă un pericol potenţial pentru sănătatea publică.
Art. 875^2
Măsurile complementare propuse pentru a fi aplicate potrivit art. 875^1 se dispun
direct prin procesul-verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei.
Art. 875^3
Sancţiunile contravenţionale complementare dispuse în condiţiile art. 875^1 se vor
materializa prin sigilarea medicamentelor de uz uman şi aplicarea ştampilei inspectorului
ANMDMR, precum şi prin ridicarea documentelor emise în legătură cu acestea.
Art. 875^4
Procedura de preluare, evaluare şi distrugere a medicamentelor de uz uman, materialelor consumabile de utilitate medicală confiscate se aprobă prin ordin al ministrului
sănătăţii şi se aplică în mod corespunzător”.
Art. 876 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (modificat prin O.G. nr. 9/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 876 prevedea:
„Art. 876
Dispoziţiile art. 875 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 876 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 876
Dispoziţiile art. 875 şi ale art. 875^1 – 875^4 se completează cu prevederile
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 876^1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(introdus prin O.G. nr. 9/2019)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 876 se introduce un nou articol,
art. 876^1, cu următorul conţinut:
„Art. 876^1
Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea împotriva
procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii nu suspendă
executarea sancţiunii contravenţionale complementare aplicate potrivit art. 875^1”.
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Art. 893 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
(modificat prin O.G. nr. 9/2019)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 893 prevedea:
„Art. 893
La depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de punere pe
piaţă, solicitanţii plătesc la ANMDM o taxă de autorizare de punere pe piaţă de
1000 euro sau echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României, care se
virează la bugetul de sta”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 893 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 893
La depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de punere pe piaţă,
solicitanţii plătesc la ANMDMR un tarif de autorizare de punere pe piaţă de 5.000 euro
sau echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României, care constituie venit propriu
al ANMDMR”.

