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NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 07 DECEMBRIE– 13 DECEMBRIE, 2015
Legea Parlamentului Romaniei nr. 310/2015 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2015
privind modificarea art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare a intrat in vigoare la data
de 10.12.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

alineatul (2) al articolului XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2014 pentru
modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 februarie 2014, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 197/2015, se modifică şi va avea următorul cuprins: "Cererile de restituire ale
contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) se soluţionează, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
termen de 45 de zile de la înregistrare, iar plata tranşelor anuale se efectuează conform graficului stabilit de
autoritatea obligată prin hotărâre judecătorească să efectueze restituirea, respectiv Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală prin organele fiscale competente sau Administraţia Fondului pentru Mediu, după
caz."

Legea Parlamentului Romaniei nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a
firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul
financiar a intrat in vigoare la data de 14.12.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele
reglementate:
-

prezenta lege stabileşte reguli şi proceduri privind redresarea şi rezoluţia unor categorii de
entităţi;

-

legea precizeaza institutiile de rezolutie, acestea fiind Banca Naţională a României si Autoritatea
de Supraveghere Financiară;

-

în exercitarea competenţelor sale, Banca Naţională a României este competentă să aplice
sancţiuni administrative şi măsuri sancţionatoare.

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul
2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare a intrat in vigoare la data de
11.12.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

in anul 2016, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de
bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se
menţine la acelaşi nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2015;

-

in anul 2016, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către
personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi
munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în
conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru,

se vor compensa numai cu timp liber corespunzător acestora, cu excepţia situaţiilor când prin
prezenta ordonanţă de urgenţă se dispune altfel;
-

stabileste modalitatea platatii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect
acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi
autorităţile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2016.
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