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NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 02 NOIEMBRIE – 08 NOIEMBRIE, 2015

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul
învăţământului a intrat în vigoare la data de 06.11.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre
aspectele reglementate:
-

Art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice se
completează, după cum urmează:
-

începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază
personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ se majorează cu 15% faţă de nivelul
acordat pentru luna noiembrie 2015;

-

începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care beneficiază
personalul nedidactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, unităţile conexe ale
învăţământului preuniversitar de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat şi din
bibliotecile centrale universitare se majorează cu 15% faţă de nivelul acordat pentru luna
noiembrie 2015. De aceste prevederi beneficiază atât personalul din minister, din instituţiile şi
unităţile aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,
din Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, cât şi personalul
nedidactic din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti;

-

începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor şi al celorlalte
elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul de bază de
care beneficiază personalul menţionat anterior se majorează cu acelaşi procent de 15% faţă de
nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015, în măsura în care personalul îşi desfăşoară
activitatea în aceleaşi condiţii.

-

Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă, pentru funcţia de director din cadrul
instituţiilor de învăţământ superior, indemnizaţia de conducere se stabileşte la nivelul prevăzut
de legislaţia în vigoare pentru funcţia de director general administrativ.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 52/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor a intrat în vigoare la data de 05.11.2015. Menţionăm în
cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor se modifică şi se completează după
cum urmează:
-

administratorul sau conducătorul instituţiei are obligaţia de a asigura identificarea, evaluarea
şi implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite.
Totodată, acesta are obligaţia de a solicita şi obţine avizele şi autorizaţiile de securitate la
incendiu, prevăzute de lege, şi să asigure respectarea condiţiilor care au stat la baza eliberării
acestora.

-

Ordonanţa de urgenţă modifică art. 46 în sensul în care, constatarea contravenţiilor şi
aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 44 se face de către inspecţia de prevenire şi alte
compartimente şi unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, la nivel central
şi prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, la nivel local.

-

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. 44 pct. VI.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 50/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală va intra în
vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal se modifică după cum urmează:
-

potrivit art. 15 alin. (1) lit. b) în cazul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de
invăţământ superior, particulare, acreditate, precum şi cele autorizate, la calculul rezultatului
fiscal sunt considerate venituri neimpozabile, veniturile obţinute şi utilizate în anul curent sau
în anii următori, potrivit reglementărilor legale din domeniul educaţiei naţionale;

-

potrivit art. 43 alin. (2) impozitul pe dividende se stabileşte prin aplicarea unei cote de impozit
de 5% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române;

-

art. 47 lit. c) se modifică în sensul în care microîntreprinderea trebuie să realizeze venituri care
nu depăşesc echivalentul în lei a 100.000 euro;

-

art. 51 se modifică, în sensul în care cotele de impozitare pe veniurile microîntreprinderilor
sunt: 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariaţi inclusiv; 2% pentru
microîntreprinderile care au un salariat; 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariaţi.

-

Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se modifică şi se completează după cum
urmează:
-

art. 138 alin. (5) se modifică în sensul în care, verificarea fiscală prealabilă documentară se
efectuează cu notificarea persoanei fizice;

-

potrivit art. 167 alin. (12) suma negativă de taxă pe valoarea adăugată înscrisă în decontul de
taxă pe valoarea adăugată aferentă perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii
insolvenţei se compensează în condiţiile articolului 167 cu obligaţiile fiscale ale debitorului
născute anterior deschiderii procedurii.

Legea Parlamentului României nr. 246/2015 privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor a intrat în
vigoare la data de 05.11.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

legea stabileşte reguli şi proceduri privind redresarea şi rezoluţia asigurătorilor persoane juridice
române;

-

în exercitarea competenţelor sale decurgând din lege în relaţie cu asigurătorul, Autoritatea de
Supraveghere Financiară are în vedere natura, amploarea şi complexitatea activităţii desfăşurate,
structura acţionarului, forma juridică, profilul de risc, dimensiunea, gradul de interconectare a
acestuia cu alte instituţii financiare sau cu sistemul financiar în general.
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Hotărârea Guvernului României nr. 915/2015 privind stabilirea criteriilor pentru oprirea funcţionării
ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor determinate de încălcarea gravă a cerinţei de securitate la
incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea
stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul
edificiului şi la vecinătăţi a intrat în vigoare la data de 04.11.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva
dintre aspectele reglementate:
-

situaţiile în care se dispune măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării
construcţiilor sau amenajărilor, autorizate din punctul de vedere al securităţii la incendiu, cu aria
desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism;

-

situaţiile în care se dispune măsura complementară de oprire a funcţionării ori utilizării
construcţiilor sau amenajărilor care nu au autorizaţie de securitate la incendiu, în condiţiile legii, şi
care au aria desfăşurată mai mare de 200 mp, având destinaţia de comerţ, cultură sau turism;

-

oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor se realizează până la obţinerea
autorizaţiei de securitate la incendiu.
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