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veniturile din cedarea folosinței bunurilor în situația
rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor
încheiate în părți.

CODUL FISCAL

2. Impozitul pe veniturile obținute din România
de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele
firmelor străine înființate în România

M. Of. nr.219/ 1 aprilie 2015
Circulară BNR nr. 12/2015 privind nivelul
ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale
a României.

2.1. Se introduc două articole noi cu privire la
determinarea bazei de impunere pentru:
− veniturile din dobânzi obținute din România de
persoane juridice rezidente într-un stat membru
al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic
European;
− veniturile din activități independente obținute din
România de persoane fizice rezidente într-un
stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului
Economic European. Persoanele fizice/juridice
nerezidente pot opta pentru impozitarea
veniturilor brute sau a profitului/venit net, după
caz.
Prevederile de mai sus se aplica numai dacă
persoana fizică/juridică prezintă certificat de
rezidență fiscală valabil.

Comentarii
Conform circularei, începând cu data de 1 aprilie
2015, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este
de 2% pe an,.

M. Of. nr. 220/ 1 aprilie 2015
Legea nr. 63/2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
14/2014 pentru completarea art. 176 din
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Comentarii
Legea aprobă OUG nr. 14/2014 fără modificări. OUG
nr. 14/2014 se referă la un nivel diferențiat al
accizelor pentru motorina utilizată drept carburant
pentru motor.

3. Taxa pe valoarea adăugată
3.1. Începând cu data de 1 iunie 2015, cota redusă
de 9% se aplică în cazul livrării de produse
alimentare (prin normele metodologice vor fi stabilite
codurile tarifare ale acestor produse):
− alimente, inclusiv băuturi, cu excepția băuturilor
alcoolice, destinate consumului uman și animal,
− animale și păsări vii din specii domestice,
− semințe, plante și ingrediente utilizate în
prepararea alimentelor,
− produse utilizate pentru a completa sau înlocui
alimentele.

M. Of. nr. 250/ 14 aprilie 2015
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
6/2015 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Comentarii
Principalele modificări aduse Codului fiscal prin
această ordonanță de urgență se referă la
următoarele aspecte:

Cota redusă de TVA este valabilă și în cazul
serviciilor de restaurant și de catering, cu excepția
băuturilor alcoolice.

1. Impozit pe venit
1.1. În cazul transferului prin executare silită
impozitul datorat de contribuabili din patrimoniul
căruia a fost transferată proprietatea imobiliară se
calculează și se încasează de către organul fiscal
competent pe baza deciziei de impunere în termen
de 60 zile de la data comunicării deciziei. În legătură
cu prevederile de mai sus, registratorii (n.a. de la
oficiile de cadastru) nu au obligația de a verifica
achitarea impozitului pe veniturile din transferul
proprietăților imobiliare din patrimoniul personal
pentru drepturile dobândite anterior datei de 1 iunie
2015 și neînregistrate până la data respectivă.

M. Of. nr.263/ 20 aprilie 2015
Legea nr. 77/2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
80/2014 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a
altor acte normative.
Comentarii
Legea aprobă OUG nr. 80/2014 fără modificări.

M. Of. nr. 292/ 29 aprilie 2015

1.2. În situația în care se reziliază contractul încheiat
între părți cu privire la cedarea folosinței bunurilor,
organul fiscal competent recalculează plățile
anticipate la cererea contribuabilului, pe bază de
documente justificative, începând cu 1 iunie 2015. În
acest caz, venitul anual se determină pe baza
cursului de schimb al pieței valutare, comunicat de
BNR, din ziua precedentă celei în care se emite
decizia de impunere, impozitul fiind final. Nu se
depun declarații privind venitul realizat pentru

Hotărârea Guvernului nr. 276/2015 pentru
aprobarea
Acordului
dintre
Guvernul
României şi Guvernul Regatului Arabiei
Saudite privind condiţia de reciprocitate
pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea
adăugată pentru misiunile diplomatice ale
României şi ale Regatului Arabiei Saudite,
semnat la Bucureşti la 5 martie 2015.
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4. operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar între
persoanele fizice,, ca urmare a transferului
dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau
drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele
reprezentând
acordarea/restituirea
de
împrumuturi, în limita unui plafon zilnic de 50.000
lei/tranzacţie. Se interzic încasările şi plăţile
fragmentate în numerar pentru tranzacţiile mai
mari de 50.000 lei, precum şi fragmentarea unei
tranzacţii mai mari de 50.000 lei.
5. operaţiuni de încasări în numerar de la persoane
fizice (cesiuni de creanţe, primiri de împrumuturi
sau alte finanţări), contravaloarea unor livrări de
bunuri sau prestări de servicii, în limita unui
plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană,
precum și plăţi în numerar către persoane fizice
(contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a
unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de
creanţe sau alte drepturi şi restituiri de
împrumuturi sau alte finanţări), în limita
plafonului zilnic de 10.000 lei către o persoană.

COD DE PROCEDURĂ
FISCALĂ
M. Of. nr.240/ 8 aprilie 2015
Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
417/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de
punere în aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei
bonurilor fiscale, a Regulamentului de
organizare şi desfăşurare a extragerilor
Loteriei bonurilor fiscale, a modelului şi
conţinutul cererii de revendicare a premiilor
la Loteria bonurilor fiscale, precum şi pentru
instituirea Comisiei pentru supravegherea
efectuării extragerilor Loteriei bonurilor
fiscale.
M. Of. nr.242/ 9 aprilie 2015

Notă
Nu se aplică prevederile de mai sus în cazul livrărilor de
bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata
în rate, în condiţiile în care între entități şi persoanele fizice
sunt încheiate contracte de vânzare - cumpărare cu plata
în rate, conform legii.

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei
financiare privind operațiunile de încasări și
plăți în numerar și pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea
sistemelor moderne de plată.

Pentru aplicarea legii se definesc următorii termeni:
−

Comentarii
Legea nr. 70/2015 reglementează operaţiunile de
încasări şi plăţi (lei sau valută) efectuate de
persoane juridice, PFA-uri, întreprinderi individuale,
întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane
fizice care desfăşoară activităţi în mod independent,
asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate
juridică de la/către oricare dintre aceste categorii
(denumite entități). Aceste operațiuni se vor efectua
numai prin instrumente de plată fără numerar, cu
excepțiile prevăzute de Legea 70/2015, respectiv:

−

−

încasare fragmentată - fracţionarea sumei de
încasat în mai multe tranşe, pentru a evita
plafonul de încasare în numerar stabilit prin lege;
plată fragmentată - fracţionarea sumei de plată
în mai multe tranşe, pentru a evita plafonul de
plată în numerar stabilit prin lege;
magazin de tipul cash and carry - magazin care
realizează comerţ de tipul cash and carry, definit
prin OG nr. 99/2000 privind comercializarea
produselor şi serviciilor de piaţă.

În vederea aplicării
următoarele reguli:

1. încasări de la entitățile mai sus, în limita unui
plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană,
precum și plăţi către aceste persoane, în limita
unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu
mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi.
2. încasări efectuate de magazinele de tipul cash
and carry de la entitățile mai sus, în limita unui
plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană,
precum și plăți efectuate către aceste magazine
în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei.

acestei

legi

se

stabilesc

1. Se interzic încasările și plăţile fragmentate în
numerar de la/către o persoană, pentru tranzacţii
mai mari de 10.000 lei, dar și fragmentarea
tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe,
primiri de împrumuturi sau alte finanţări,
respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau
a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare
de 10 000 lei. Pentru entitățile care au
organizate mai multe casierii, plafoanele sunt
aplicabile pe fiecare casierie în parte.
2. Pentru facturile stornate, aferente bunurilor
returnate şi/sau serviciilor care nu au fost
prestate de entități, cu valori mai mari de 5.000
lei, respectiv 10.000 lei, în cazul magazinelor de
tipul cash and carry, restituirea sumelor se
efectuează în numerar în limita plafonului de
5.000 lei/10.000 lei pentru magazine cash and
carry, iar sumele care depăşesc aceste plafoane
se vor restitui numai prin instrumente de plată
fără numerar.

Notă:
Pentru pct. 1 și 2 de mai sus, se interzic încasările și plățile
fragmentate pentru facturi cu o valoare mai mare de 5.000
lei/10.000 lei (pentru magazine de tip cash and carry), dar
și fragmentarea facturilor pentru livrări de bunuri sau
prestări de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000
lei, respectiv 10.000 lei.

3. plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui
plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare
persoană care a primit avansuri spre decontare.
La data acordării avansurilor spre decontare,
sumele intră în calculul plafonului zilnic.
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3. În cazul returnării de bunuri de către persoanele
fizice şi, respectiv, neprestării de servicii către
persoanele fizice, restituirea sumelor se
realizează în numerar în limita a 10.000 lei, iar
sumele care depăşesc acest plafon se restituite
numai prin instrumente de plată fără numerar.
Prin excepţie, în cazul în care, la data restituirii,
persoanele fizice declară pe propria răspundere
că nu mai deţin cont bancar, restituirea se poate
face integral în numerar, indiferent de nivelul
sumei care trebuie restituită.
4. Nerespectarea prevederilor privind efectuarea
încasărilor și plăților prin instrumente de plată
fără numerar, mai puțin situațiile exceptate,
încasările și plățile fragmentate, operațiunile
către/de la persoane fizice, restituirea sumelor în
cazul facturilor stornate ori a returnării
bunurilor/neprestării
serviciilor
constituie
contravenţii, dacă nu au fost săvârşite astfel
încât să constituie infracţiuni conform legii
penale şi se sancţionează cu amendă de 10%
din suma încasată/plătită care depăşeşte
plafonul stabilit prin lege pentru fiecare tip de
operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.
5. Se interzice acordarea de avantaje clienților de
către entități pentru efectuarea de plăți în
numerar precum și eliberarea de sume în
numerar pentru decontare cu depășirea limitelor
stabilite de lege (inclusiv prin plăți fragmentate).
Nerespectarea acestor prevederi constituie
contravenție și se sancționează cu amendă între
3.000 lei și 4.500 lei.

suplimentare aplicate în funcţie de marca şi
categoria respectivelor carduri de plată.
Nerespectarea limitelor mentionate mai sus cu
privire la comisioanele interbancare reprezintă
contravenție și se sancționează cu amendă de la
10.000 lei la 200.000 lei. Constituie, de asemenea,
contravenție și se sancționează cu amendă de la
5.000 lei la 7.500 lei, nerespectarea prevederilor de
către persoanele juridice care desfăşoară activităţi
de comerţ cu amănuntul şi care realizează anual o
cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al
sumei de 100.000 euro dacă nu acceptă ca mijloc de
plată şi cardurile de debit, şi cardurile de credit.

M. Of. nr.246/ 10 aprilie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 837/2015
pentru modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală nr. 3.392/2011 pentru
aprobarea Procedurii privind stabilirea din
oficiu a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor
cu regim de stabilire prin autoimpunere sau
reţinere la sursă.
Comentarii
Conform acestui ordin, decizia de impunere din oficiu
se desfiinţează şi din iniţiativa organului fiscal,
conform art. 90 alin. (2) C.proc.fisc. Constatările
organului fiscal se menţionează în Referatul privind
impunerea din oficiu.
Se aduc, de asemenea, modificări formularelor
"Referat privind impunerea din oficiu" şi "Decizie de
desfiinţare a deciziei de impunere din oficiu".

Prevederile de mai sus intră în vigoare la 30 zile de
la data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr.
70/2015 (8 mai 2015) și nu se aplică contractelor
încheiate anterior intrării în vigoare a legii. La data
intrării în vigoare a acestei legi se abrogă OG nr.
15/1994 privind întărirea disciplinei financiarvalutare.

M. Of. nr.259/ 17 aprilie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 863/2015
pentru aprobarea modelului şi conţinutului
formularului „Decizia de reverificare“.

Această lege aduce modificări și OUG nr. 193/2002
privind introducerea sistemelor moderne de plată,
care se vor aplica după 12 luni de la data intrării în
vigoare a legii (de la 8 mai 2016).

Comentarii
Formularul "Decizia de reverificare" este un act
administrativ fiscal care permite dispunerea
1
reverificării unei anumite perioade, în baza art. 105
alin. (1) C.proc.fisc, de către conducătorul inspecţiei
fiscale, în urma apariţiei unor date suplimentare
necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării
verificărilor, care influenţează rezultatele acestora.

Modificările vizează următoarele aspecte:
−

−

−

	
  
	
  

introducerea unor termeni noi: instituție
acceptantă, instituție emitentă, card comercial,
comision inter bancar, comision de servicii
percepute comercianților, beneficiar al plății,
sistem tripartit de plată cu cardul.
comisioanele interbancare ce se aplică de către
instituțiile emitente instituțiilor acceptante (maxim
0,2% din valoarea fiecărei operaţiuni efectuate
prin utilizarea cardurilor de debit, respectiv
maxim 0,3% din valoarea fiecărei operaţiuni
efectuate prin utilizarea cardurilor de credit).
acordurile dintre instituţiile acceptante şi
beneficiarii plăţilor vor conţine informaţii detaliate
referitoare la comisionul interbancar, comisionul
pentru sistemul de plată şi procesare, marja
acceptantului,
precum
şi
comisioanele

Formularul se completează în baza unor informaţii,
documente sau alte înscrisuri obţinute ca urmare a
unor controale încrucişate, inopinate ori comunicate
organului fiscal de către organele de urmărire penală
sau de alte autorităţi publice ori obţinute în orice mod
de organele de inspecţie, de natură să modifice
rezultatele inspecţiei fiscale anterioare.
Decizia de reverificare se comunică contribuabilului,
cu 30 de zile înainte de începerea inspecţiei fiscale
pentru marii contribuabili sau cu 15 zile pentru ceilalţi
contribuabili.
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data publicării ordonanței de urgență, respectiv
din data de 8 mai 2015.

M. Of. nr. 261/ 20 aprilie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 880/2015
privind modificarea anexei la Ordinul
preşedintelui
Agenţiei
Naţionale
de
Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru
aprobarea
competenţei
teritoriale
de
administrare.

Prin Ordonanța de urgență au fost modificate și
prevederile referitoare la tariful de utilizare (rovinieta)
și a tarifului de trecere (pe un sector de drum, pod,
tunel sau trecătoare de munte) pe rețeaua de
drumuri naționale din România

M. Of. nr. 279/ 24 aprilie 2015

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr.
6/2015 (Completul pentru dezlegarea unor
probleme de drept)

M.Of. nr. 297/30 aprilie 2015

Ordinul președintelui ANAF nr. 838/2015
pentru modificarea Ordinului preşedintelui
Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală
nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi
conţinutului formularelor utilizate pentru
declararea impozitelor şi taxelor cu regim de
stabilire prin autoimpunere sau reţinere la
sursă.

Comentarii
Prin această decizie s-a stabilit că în cazierul fiscal
se înscrie și sancțiunea avertismentului.

M.Of. nr. 300/30 aprilie 2015

Ordinul actualizează baza legală pentru pozițiile 73 76 din ''Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul
de stat'' (Anexa nr. 11 la OPANAF nr. 1950/2012).

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.
513/2015 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului registrului de bani personali,
precum şi a procedurii de înregistrare a
acestuia la organul fiscal

M. Of. nr.285/ 28 aprilie 2015

Comentarii

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
8/2015 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative

Prin acest ordin s-a aprobat modelul și conținutul
Registrului de bani personali, introdus prin OUG nr.
8/2015. În plus, s-au stabilit următoarele obligații
pentru operatorii economici:

Comentarii

Comentarii

1. Registrul de bani personali (RBP) se constituie
pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau
prestării de servicii (punct de lucru destinat
vânzării cu amănuntul, unde se utilizează case
de marcat fiscale). Se constituie un singur RBP
pentru fiecare unitate.
2. RBP nu este un formular cu regim special și nu
se înregistrează la autoritățile fiscale. Prin
urmare, acesta poate fi întocmit cu mijloace
proprii dar trebuie să respecte modelul din
Anexa la OMFP nr. 513/2015. Filele RBP vor fi
numerotate în ordine crescătoare și va fi semnat
pe ultima pagină de către administratorul
operatorului economic sau de către persoana
împuternicită de acesta;
3. În baza prevederilor art. 4 alin. (12) lit. i) din
OUG nr. 8/2015 rezultă că au obligația de a
declara banii personali TOATE persoanele care
își desfășoară activitatea în cadrul unității de
vânzare. RBP se va completa zilnic, la începutul
programului de lucru, fără ștersături sau
modificări și fără a lăsa spații neutilizate;
4. Operatorul economic este cel care răspunde de
integritatea registrului de bani personali și de
completarea zilnică a acestuia de către personal;
5. Registrul se păstrează la unitatea de vânzare a
bunurilor sau prestare a serviciilor, pentru a-l
prezenta în cazul unui eventual control.
Operatorul economic va ține o evidență proprie a
RBP care au fost notificate la organele fiscale.

Ordonanța de urgență modifică, printre altele și
OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor
economici de a utiliza aparate de marcat electronice
fiscale. Principalele modificări vizează:
1. Procedura de notificare a defectării aparatelor de
marcat electronice fiscale;
2. Reglementarea modului de înregistrare a
sumelor oferite voluntar de clienți, în plus față de
contravaloarea bunurilor livrate și /sau serviciilor
prestate, precum și a restului care nu este ridicat
de clienți, denumit bacșiș în cuprinsul
ordonanței de urgență.
3. Procedura de înregistrare a sumelor de bani
deținute de personalul operatorilor economici în
Registrul de bani personal (vezi și OMFP nr.
513/2015 – M.Of. nr. 300 din 30 aprilie 2015).
Ordonanța de urgență prevede obligația pentru
personalul operatorilor economici să prezinte
sumele de bani deținute, la solicitarea organelor
de control. Neprezentarea sumelor de bani
deținute este contravenție sancționată cu
amendă de 1250 lei, aplicată persoanelor fizice
(se poate achita 50% din amendă în 48 de ore).
De asemenea, neînregistrarea sumelor de bani
în Registrul de bani personali este contravenție
care este sancționată cu amendă de 9.000 lei
(aplicată operatorului economic).
4. Dispozițiile privind stabilirea și sancționarea
contravențiilor intră în vigoare la 10 zile de la
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6. Operatorii economici au obligația de a notifica
organului fiscal competent, până la data de 8
mai 2015, constituirea registrului de bani
personali, precizând data deschiderii acestuia și
numărul de pagini, conform numerotării
acestora.

	
  
	
  

FONDURI SPECIALE,
ALTE TAXE
M. Of. nr. 271/ 22 aprilie 2015

Întrucât în cuprinsul OMFP nr. 513/2015 nu se
precizează data de la care se utilizează RBP, acesta
ar trebui utilizat cel mai devreme de la data publicării
OMFP nr. 513/2015. Lipsa RBP va fi sancționată
începând cu data de 8 mai 2015 (data la care intră în
vigoare prevederile relevante din cadrul OUG nr.
8/2015).

Hotărârea ASF nr. 19/2015
privind cota
procentuală pentru contribuţia asigurătorilor
la Fondul de protecţie a victimelor străzii.
M. Of. nr. 287/ 28 aprilie 2015
Ordinul președintelui ANRE nr. 60/2015
pentru
aprobarea
Regulamentului
de
organizare şi funcţionare a pieţei de
certificate verzi.

LEGISLAȚIA MUNCII ȘI
CONTRIBUȚII SOCIALE

M.Of. nr. 290/28 aprilie 2015
1. Ordinul ministrului transporturilor nr.
611/2015
privind
aprobarea
Normelor
metodologice pentru aplicarea de către
Compania Naţională de Autostrăzi şi
Drumuri Naţionale din România - S.A. a
tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere.

M. Of. nr.282/ 27 aprilie 2015
Legea nr. 87/2015 pentru completarea art. 84
din Legea nr. 204/2006 privind pensiile
facultative şi a art. 23 alin. (1) din Legea nr.
411/2004 privind fondurile de pensii
administrate privat.

2. Ordinul ministrului transporturilor nr.
612/2015 privind stabilirea tarifului de
trecere
înregistrat
prin
intermediul
sistemului informatic de emitere, gestiune,
monitorizare şi control al rovinietei.

M. Of. nr. 283/ 27 aprilie 2015
Legea nr. 91/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii.
M. Of. nr.198/ 25 martie 2015

ALTE REGLEMENTĂRI

Ordinul ministrului sănătății nr. 309/2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a titlului XIX din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătăţii,
referitoare la avizarea activităţilor în
domeniul dispozitivelor medicale.

M. Of. nr. 218/ 1 aprilie 2015
Ordinul președintelui ANAF nr. 654/2015
privind aprobarea Normelor metodologice de
autorizare a exportatorilor în vederea
emiterii în procedură simplificată a dovezilor
de origine preferenţială în cadrul acordurilor
care reglementează comerţul preferenţial
dintre Uniunea Europeană şi ţările partenere,
precum şi a certificatelor A.TR. care atestă
statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul
Uniunii vamale UE-Turcia.

M. Of. nr. 200/ 25 martie 2015
Ordinul președintelui Institutului Național de
Statistică/ministrului
muncii,
familiei,
protecției sociale și persoanelor vârstnice
nr. 123/2015 pentru modificarea anexei la
Ordinul
ministrului
muncii,
familiei,
protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi
al preşedintelui Institutului Naţional de
Statistică
nr.
168/747/2015
privind
modificarea şi completarea Clasificării
ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie
(şase caractere), aprobată prin Ordinul
ministrului muncii, familiei şi protecţiei
sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

M. Of. nr. 247/ 10 aprilie 2015
Republicare:
Legea nr. 134/2010
procedură civilă.

privind

Codul

de

M. Of. nr.249/ 14 aprilie 2015
Ordinul ministrului sănătății nr. 372/2015
privind înregistrarea dispozitivelor medicale.
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modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor.

M. Of. nr. 252/ 15 aprilie 2015
Legea nr. 75/2015 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 14/2014 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind
privatizarea societăţilor.
Comentarii
Legea aduce modificări OUG nr. 14/2014 sub
următoarele aspecte:
- se definește noțiunea de ''active funcționale''.
- regiile autonome la care statul/o autoritate a
administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi
filialele acestora pot transfera prin negociere directă
active aflate în proprietatea lor persoanelor juridice la
care statul/o autoritate a administraţiei publice locale
este acţionar majoritar sau filialelor acestora, cu
îndeplinirea cumulativă a unor condiții.
- preluarea de active și active funcționale de către
instituţii publice şi societăţi/regii autonome cu capital
majoritar sau integral de stat.

M.Of.nr. 253/15 aprilie 2015
Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind
deşeurile de echipamente electrice şi
electronice.
M.Of.nr. 274/23 aprilie 2015
Legea nr. 74/2015 privind administratorii de
fonduri de investiţii alternative
M. Of. nr.277/ 24 aprilie 2015
Ordinul președintelui Oficiului Național de
Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr.
71/2015 pentru aprobarea modelului şi
conţinutului formularului tipizat „Procesverbal de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor“, precum şi a caracteristicilor
de tipărire a acestuia.
M.Of. nr. 281/27 aprilie 2015
Legea nr. 93/2015 privind aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
84/2014 pentru completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de turism în
România.
Comentarii
Legea aprobă fără modificări OUG nr. 84/2014 prin
care s-a extins cota redusă de TVA pentru cazarea
în unitățile specializate.

M. Of. nr. 282/ 27 aprilie 2015
Legea nr. 86/2015 privind aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 17/2014 pentru
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