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1. Codul fiscal 
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3. Legislația muncii și contribuții sociale 
4. Contribuții la fonduri speciale, alte taxe 
5. Alte reglementări pentru mediul de afaceri 

 

NOTA 

Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a 
acţiunilor întreprinse pe baza 
informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie.  
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M. Of. nr. 382/ 2 iunie 2015 

Legea nr. 120/2015 privind stimularea 
investitorilor individuali - business angels. 
Comentarii 
Legea nr. 120/2015 reglementează condițiile în care 
persoanele fizice, denumite investitori individuali sau 
business angels, pot beneficia de facilități fiscale ca 
urmare a dobândirii de părți sociale prin investiții în 
microîntreprinderi și întreprinderi mici.  

1. Domeniu de aplicare 

Entitățile - microîntreprinderi și întreprinderi mici – 
care intră sub incidența Legii 120/2015 trebuie să 
îndeplinească următoarele condiții cumulative: 

− sunt constituite ca SRL-uri, conform Legii nr. 
31/1990 și sunt întreprinderi autonome, potrivit 
Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și 
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; 

− nu sunt în incapacitate de plată sau în 
insolvență/faliment și nu a fost deschisă 
procedura concordatului preventiv sau lichidării. 

− Se exclud de la aplicarea prevederilor acestei 
legi investițiile efectuate în societăți care 
activează în domeniile:  

− bancar, asigurări și reasigurări, al pieței de 
capital, intermedieri financiare și alte activități din 
domeniul financiar, 

− tranzacții imobiliare, închiriere active imobiliare, 
intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare 
imobiliară,  

− jocuri de noroc și pariuri,  
− producție sau comercializare de oțel sau 

cărbune, construcții de nave maritime și fluviale,  
− producție sau comercializare de armament, 

muniții, explozibili, tutun, alcool, substanțe sub 
control național, plante, substanțe și preparate 
stupefiante și psihitrope,  

− consultanță în orice domeniu. 

2. Condiții pentru investitorii individuali - business 
angel 

− persoană fizică poate deveni investitor 
individual/business angel dacă îndeplinește 
cumulativ următoarele condiții: 

− este o persoană din afara societății care 
dobândește calitatea de asociat prin aportul în 
numerar la capitalul social, dobândind părți 
sociale în favoarea sa care nu depășesc 49% 
din capitalul social; 

− suma investită este cuprinsă între 3.000 euro și 
200.000 euro; 

− investiția este efectuată pentru îndeplinirea 
obiectului principal de activitate al societății și a 
planului de afaceri; 

− nu are înscrise fapte în cazierul fiscal și nu este 
incapabilă sau nu a fost condamnată pentru 
infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea 
încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, fals 
în înscrisuri, evaziune fiscală, spălare de bani. 

3. Facilități fiscale pentru investitorii individuali 

Un investitor individual va beneficia de următoarele 
facilități: 

− scutirea de la impozitul pe veniturile din 
dividende pentru o perioadă de 3 ani de la 
dobândirea părților sociale (prin derogare de 
la prevederile art. 67 alin. (1) Cod fiscal); 

− scutirea de la impozitul pe câștigul realizat 
din transferul valorilor imobiliare, în cazul 
societăților închise și din transferul părților 
sociale (prin derogare de la prevederile art. 
67 alin. (3) lit. b) cod fiscal). 

 Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se 
aplică aceste facilități nu poate depăși valoarea 
investiției efectuate de către toți investitorii 
individuali-business angels. Măsurile de natura 
ajutorului de stat sau de minimis vor fi acordate în 
baza unei scheme de ajutor de stat sau de minimis 
elaborată de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici 
și Mijlocii și Mediului de Afaceri. 

Aceste facilități se acordă dacă: 

− investitorul individual-business angel nu 
înstrăinează părțile sociale înainte de împlinirea 
a 3 ani de la dobândirea acestora; 

− actul constitutiv al societății conține clauze 
privind:  

(i) participarea la profit și pierderi a asociaților 
în mod proporțional cu procentul părților sociale 
deținute de fiecare asociat;  

(ii) deciziile privind planul de afaceri și/sau 
renunțarea la împărțirea profitului aferente 
investiției se vor lua cu acordul tuturor 
asociaților; 

− societatea și asociații nu folosesc prima de 
emisiune la majorarea capitalului social și nu o 
repartizează către asociați, pe o durată de 3 ani 
de la data înregistrării investitorului individual - 
business angel; 

− societatea nu are datorii către bugetul general 
consolidat la data cesionării părților sociale de 
către investitorul individual. 

Obligațiile societății 

− Societatea, asociații și investitorul individual-
business angel vor încheia un acord de 
contribuție în care se va menționa obligatoriu 
majorarea de capital social prin emiterea de părți 
sociale și prima de emisiune. Acest acord va fi 
înregistrat la Registrul comerțului. De asemenea, 
societatea va lua măsuri pentru a obține și deține 
informații clare, complete și actualizate privind 
structura deținătorilor părților sociale, inclusiv a 
investitorului individual-business angel. 

C O D U L  F I S C A L  
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− În cazul în care societatea își încetează 
activitatea, datele privind identitatea deținătorilor 
părților sociale și înregistrarea operațiunilor 
financiare desfășurate de societate vor fi 
păstrate pe o perioadă de minim 5 ani de la 
încetarea activității. 

M. Of. nr. 424/ 15 iunie 2015 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
668/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind valorificarea măsurilor dispuse prin 
dispoziţia obligatorie, evidenţa acţiunilor de 
inspecţie, raportarea privind modul de 
realizare a programelor de activitate şi 
rezultatele acţiunilor efectuate. 
Comentarii 
Conform Instrucțiunilor aprobate prin acest ordin: 

− măsurile dispuse prin dispoziţii obligatorii emise 
în urma acţiunilor de inspecţie economico-
financiară se centralizează la nivelul fiecărei 
structuri de inspecţie economico-financiară, într-
o situaţie care cuprinde, în principal, informaţii cu 
privire la entitatea verificată, măsurile dispuse, 
temeiul de drept şi termenele de ducere la 
îndeplinire a acestora. 

− echipa de control verifică modul de ducere la 
îndeplinire, în termen de maximum 5 zile de la 
scadenţa termenelor de ducere la îndeplinire a 
măsurilor dispuse. 

− dacă se constată că măsurile dispuse au fost 
duse la îndeplinire în termenul stabilit, echipa de 
inspecţie economico-financiară întocmeşte un 
referat prin care propune închiderea acţiunii. 

− organul de inspecţie economico-financiară 
solicită entităţii verificate comunicarea, în termen 
de maximum 10 zile, de clarificări în cazul în 
care entitatea nu informează ori informarea 
transmisă privind modul de ducere la îndeplinire 
a măsurilor dispuse prin dispoziţia obligatorie 
este insuficient documentată şi/sau nu rezultă că 
acesta a dus la îndeplinire măsurile dispuse. 

− se stabilesc situațiile în care organul de inspecţie 
efectuează o acţiune de control la entitate, 
pentru verificarea modului de ducere la 
îndeplinire a măsurilor dispuse prin dispoziţia 
obligatorie. În urma acestei acțiuni de control, 
organul de inspecție întocmește: 
a) referat, dacă se constată că măsurile 

dispuse prin dispoziţia obligatorie au fost 
duse la îndeplinire în totalitate şi la termen; 

b) raport de urmărire a îndeplinirii măsurilor 
dispuse, dacă se constată că măsurile 
dispuse prin dispoziţia obligatorie nu au fost 
duse la îndeplinire, au fost duse parţial la 

îndeplinire sau au fost duse la îndeplinire cu 
nerespectarea termenelor stabilite. 

− organul de inspecţie economico-financiară va 
transmite dispoziţia obligatorie organului fiscal 
competent, pentru ca măsurile dispuse care 
stabilesc în sarcina entităţii verificate sume 
reprezentând creanţe bugetare, să fie 
înregistrate, urmărite, încasate şi/sau executate 
silit, conform Codului de procedură fiscală. 

− pentru fiecare acţiune de control, la finalizarea 
acesteia, echipa de inspecţie întocmeşte fişa 
rezultatelor acţiunii de control. 

M. Of. nr. 445/ 22 iunie 2015 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1301/2015 
privind modificarea şi completarea anexei 
nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală nr. 
2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii 
privind recalcularea plăţilor anticipate cu 
titlu de impozit. 
Comentarii 
Modificările aduse Anexei 1 la OPANAF nr. 
2365/2014 se aplică pentru persoanele 
carerealizează venituri din cedarea folosinței 
bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă. Se au in 
vedere aspecte privind procedura pentru 
recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit, 
stabilite prin decizie de impunere. Astfel, procedura 
se aplică și în cazul rezilierii contractelor de 
închiriere la care chiria reprezintă echivalentul în lei 
al unei sume în valută. În această situație, 
determinarea venitului anual se efectuează pe baza 
cursului de schimb al pieţei valutare, comunicat de 
BNR, din ziua precedentă celei în care se emite 
decizia de impunere, impozitul fiind final. De 
asemenea, la rezilierea acestor contracte în cursul 
anului fiscal 2015, organul fiscal competent va 
recalcula plăţile anticipate, stabilite potrivit Codului 
fiscal (art. 82 alin. (1)), la cererea contribuabilului, pe 
bază de documente justificative, începând cu 1 iunie 
2015. 

M. Of. nr. 385/ 3 iunie 2015 

Ordinul comun al ministrului finanțelor 
publice și ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr. 600/831/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 
privind exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri. 
Comentarii 

C O D  D E  P R O C E D U RĂ  
F I S C A LĂ  

L E G I S L AȚ I A  M U N C I I  Ș I  
C O N T R I B UȚ I I  S O C I A L E  
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Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
52/2011 au în vedere următoarele aspecte: 

− definirea unor termeni și expresii; 
− Registrul de evidenţă a zilierilor (înfiinţare, 

completare, transmitere şi păstrare); 
− comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi 

raportarea evenimentelor în care au fost implicaţi 
zilieri. 

M. Of. nr. 395/ 5 iunie 2015 

Legea nr. 126/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 11/2015 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii.  
Comentarii 
Modificările vizează, în principal, Autoritatea 
Naţională de Management al Calităţii în Sănătate 
(componență, responsabilități), acreditare unități 
sanitare. 

M. Of. nr.402/ 8 iunie 2015 

Ordinul comun al ministrului sănătății și 
președintelui CNAS nr. 704/336/2015 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului 
ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
3/1/2015 privind modelul de contract, 
metodologia de negociere, încheiere şi 
monitorizare a modului de implementare şi 
derulare a contractelor de tip cost-
volum/cost-volum-rezultat. 
Comentarii 
Modificările din acest ordin vizează, în principal: 

- posibilitatea încheierii pentru anul 2015 de 
contracte cost-volum/cost-volum-rezultat și din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, în limita creditelor de angajament 
aprobate. 

- caracteristicile medicamentelor pentru care se pot 
încheia astfel de contracte 

- comunicarea datelor privind numărul de pacienţi 
eligibili pentru fiecare terapie în parte aferentă 
medicamentelor pentru care s-a emis decizie de 
includere în Listă.  
M. Of. nr.428/ 16 iunie 2015 

Ordinul comun al ministrului finanțelor 
publice și al ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr. 542/830/2015 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind valorificarea măsurilor 
dispuse prin dispoziţia obligatorie, evidenţa 
acţiunilor de inspecţie, raportarea privind 
modul de realizare a programelor de 
activitate şi rezultatele acţiunilor efectuate. 

Comentarii 
Predarea-primirea documentelor se va face între 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice prin inspectoratele teritoriale 
de muncă ca organe competente în administrarea 
comisionului datorat de angajatori conform legii şi 
Ministerul Finanţelor Publice prin organele fiscale 
competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală în administrarea contribuabililor. 

M. Of. nr. 441/ 19 iunie 2015 

Hotărârea Guvernului nr. 445/2015 pentru 
modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.294/2001 privind stabilirea 
locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii 
deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, 
specifice pentru cadrele militare în activitate. 
M. Of. nr. 444/ 22 iunie 2015 

Legea nr. 155/2015 pentru modificarea Legii 
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice. 
M. Of. nr. 445/ 22 iunie 2015 

Legea nr. 154/2015 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia 
maternităţii la locurile de muncă. 
M. Of. nr. 463/ 26 iunie 2015 

Legea nr. 165/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
122/2006 privind azilul în România. 
M. Of. nr. 473/ 30 iunie 2015 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
25/2015 pentru completarea art. 8 din Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.  
M. Of. nr. 476/ 30 iunie 2015 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
28/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 344/2006 privind detaşarea 
salariaţilor în cadrul prestării de servicii 
transnaţionale.  
Comentarii 
Potrivit acestui act normativ: 

− prevederile ordonanței de urgență se aplică și 
întreprinderilor stabilite pe teritoriul Confederației 
Elvețiene/României  care detașează salariați pe 
teritoriul României/Confederației Elvețiene cu 
care au stabilite raporturi de muncă. 

− se definesc noțiunile: salariat detașat de pe 
teritoriul României, salariu minim, cheltuieli 
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genarate de detașare, indemnizație specifică 
detașării. 

− pe toată durata detașării, salariatul detașat își va 
păstra raportul de muncă direct cu angajatorul 
care l-a detașat. 

− se stabilesc măsurile cu caracter transnațional 
pe care trebuie să le ia întreprinderile pentru a li 
se aplica legea. 

− se stabilesc condițiile de care beneficiază 
salariații detașați de pe teritoriul României în 
cadrul prestării de servicii transnaționale. 

− întreprinderile care nu sunt stabilite pe teritoriul 
Confederației Elvețiene care detașează salariați 
în România nu pot beneficia de un tratament mai 
favorabil decât întreprinderile situate pe teritoriul 
Confederației Elvețiene. 

 

M. Of. nr. 474/ 30 iunie 2015 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2015 privind unele măsuri pentru 
implementarea mecanismului de alocare 
tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră 
producătorilor de energie electrică, pentru 
perioada 2013-2020, inclusiv Planul naţional 
de investiţii. 
 

M. Of. nr. 382/ 2 iunie 2015 

Legea nr. 121/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
79/2014 pentru modificarea şi completarea 
Legii contabilităţii nr. 82/1991. 
Comentarii 
Legea nr. 121/2015 aprobă OUG nr. 79/2014 cu 
modificări. Aceste modificări se referă la următoarele 
aspecte: 

− persoanele fizice care desfășoară activități 
producătoare de venit și ale căror venituri sunt 
determinate în sistem real au obligația să 
conducă evidența contabilă în baza regulilor 
contabilității în partidă simplă sau, prin opțiune, a 
contabilității în partidă dublă. 

− se redefinește noțiunea de persoană 
împuternicită să îndeplinească funcția de director 
economic sau contabil-șef (se adaugă faptul că 

această persoană trebuie obligatoriu să aibă 
studii superioare economice). 

− dacă societatea-mamă are obligația să 
întocmească și să depună situații financiare 
anuale consolidate, raportul administratorilor 
poate fi prezentat sub forma unui singur raport. 

M. Of. nr. 390/ 4 iunie 2015 

Ordinul președintelui ANAF nr. 841/2015 
privind aprobarea modelului, conţinutului şi 
a normelor tehnice de utilizare şi completare 
a formularelor specifice destinate utilizării în 
activitatea vamală. 
M. Of. nr. 401/ 8 iunie 2015 

Ordinul președintelui ANAF nr. 1111/2015 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
autorizarea emiterii de titluri de garanţie 
izolată, utilizării garanţiei globale şi a 
dispensei de garanţie în cadrul regimului de 
tranzit comunitar/comun.  
M. Of. nr 407/ 9 iunie 2015 

Legea nr. 124/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
92/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare şi modificarea unor acte 
normative. 
Comentarii 
Această lege aprobă, cu modificări, OUG nr. 92/2014 
care a modificat, la rândul ei, OUG nr. 77/2009 
privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 
Principalele modificări se referă la: 

- nu se mai postează pe materialele de promovare 
autorizația de exploatare deținută d eorganizatorul 
de jocuri de noroc. 

- dacă acţiunea promoţională a unui operator 
economic implică utilizarea unor denumiri, mijloace 
sau modalităţi de atribuire a premiilor specifice 
jocurilor de noroc, apare obligativitatea obţinerii 
avizului O.N.J.N. 

- se redefinește noțiunea de ''mijloc de noroc''. 

- mijloacele de plată şi mijloacele băneşti folosite 
pentru jocurile de noroc la distanță sau on-line, 
inclusiv cardurile, trebuie să fie operate prin 
intermediul unui procesator de plăţi licenţiat de 
O.N.J.N. 

- se reclasifică/redefinesc unele categorii de jocuri de 
noroc. 

- se înfiinţează un «fond» la dispoziţia O.N.J.N. 
(Fondul de prevenire a dependenţei de jocuri de 
noroc) la care vor fi obligaţi să contribuie toţi 
organizatorii de jocuri de noroc licenţiaţi și se 
stabilwsc contribuțiile aferente 

- se modifică procentul (de la 5% la 7%) din taxele 
percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a 

ALTE REGLEMENTĂRI 

F O N D U R I  SP E C I A L E ,  
A L T E  T A X E  
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jocurilor de noroc şi a autorizaţiei de exploatare a 
jocurilor de noroc, precum şi din taxa de acces care 
se alocă anual prin legea bugetului de stat 
Ministerului Culturii, Tineretului, Educației și 
Sănătății. 

- se reformulează condițiile pentru obţinerea licenţei 
de organizare a jocurilor de noroc de la Comitetul de 
Supraveghere al O.N.J.N. 

M. Of. nr. 442/ 22 iunie 2015 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
666/2015 privind aplicarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Standardele 
internaţionale de raportare financiară de 
către unele entităţi cu capital de stat. 
M. Of. nr. 464/ 26 iunie 2015 

Legea nr. 151/2015 privind procedura 
insolvenţei persoanelor fizice. 
Comentarii 
Legea are în vedere stabilirea unei proceduri pentru 
redresarea situației financiare a debitorului 
persoană-fizică, de bună-credință, acoperirea celei 
mai mari părți a pasivului acestuia și descărcarea de 
datorii. 

Legea se aplică debitorului persoană fizică ale cărei 
obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a 
unei întreprinderi, conform art. 3 Cod civil. 

Procedurile de insolvență stabilite prin această lege 
sunt: 

− procedura de insolvență pe bază de plan de 
rambursare a datoriilor; 

− procedură judiciară de insolvență prin lichidare 
de active; 

− procedura simplificată de insolvență. 

Organele care aplică procedura de insolvență sunt: 
comisia de insolvență și administratorul procedurii, 
instanțele judecătorești și lichidatorul. 

Legea intră în vigoare la 6 luni de la data publicării în 
Monitorul Oficial, cu excepția art. 92 (referitor la 
constituirea comisiei de insolvență) care intră în 
vigoare la 3 zile de la publicare. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT 

TAX & BUSINESS SOLUTIONS SRL,  

Cotroceni Business Center, Blvd. Iuliu 
Maniu nr. 7, Corp A, sc. 2, et. 2, sector 6, 
Bucuresti,  

Tel. 031 4378213,  

Email. contact@taxation.ro, Website: 
www.taxation.ro 

 


