
 

 

 

 
 
 
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 21 SEPTEMBRIE – 27 SEPTEMBRIE, 2015 
 

 

Ordinul MFP nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în 

contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, 

precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor a intrat în vigoare la data de 

22.09.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- societăţile care se reorganizează trebuie să ia măsurile necesare pentru respectarea prevederilor 

legale cu privire la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de 

contabilitate;  

- în proiectul de fuziune sau divizare trebuie să se prevadă societatea care răspunde de păstrarea şi 

arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate ale societăţii care îşi încetează 

existenţa. 

 

Ordinul ANAF nr. 2319/2015 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru 

stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate" şi a formularului 632 "Decizie privind 

desfiinţarea deciziei de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de 

sănătate" a intrat în vigoare la data de 22.09.2015: 

 

Hotărârea de Guvern nr. 710/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a 

aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată va intra în vigoare la data de 20.04.2016. Menţionăm în 

cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- aparatele introduse pe piaţă înainte de 20 aprilie 2016, în conformitate cu Hotărârea Guvernului 

nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a 

aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, pot fi în continuare puse la dispoziţie pe piaţă 

şi/sau puse în funcţiune; 

- certificatele eliberate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 617/2003, rămân valabile până la 

momentul expirării valabilităţii acestora. 

 

Normă ASF nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile 

sistemului de pensii private va intra în vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează 

câteva dintre aspectele reglementate: 

- principiile contabile şi regulile de recunoaştere, evaluare, scoatere din evidenţă şi prezentare a 

elementelor în situaţiile financiare anuale individuale, regulile de întocmire, aprobare, auditare, 

potrivit legii, şi publicare a situaţiilor financiare anuale, planul de conturi, precum şi conţinutul şi 

funcţiunea conturilor contabile aplicabile sistemului de pensii private; 

- regulile privind întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate aplicabile sistemului de pensii 

private. 
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