
 

 

 
 

 
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 12 OCTOMBRIE – 18 OCTOMBRIE, 2015 
 

 

Ordinul MFP nr. 1198/2015 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile a intrat în 

vigoare la data de 12.10.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate se 

modifică, în sensul în care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţia cap. 13 

„Raportarea plăţilor efectuate către guverne”, ale cărui prevederi se aplică începând cu exerciţiul 

financiar al anului 2016; 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile 

conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale 

ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată se modifică, în 

sensul în care prevederile cap. III1 „Raportarea plăţilor efectuate către guverne” se aplică începând cu 

exerciţiul financiar al anului 2016. 

 

Ordinul ANAF nr. 2594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi 

gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din 

cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul 

formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal  a 

intrat în vigoare la data de 12.10.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele 

reglementate: 

- cazierul fiscal se organizează de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la nivel central şi se 

gestionează de organele fiscale competente, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 

39/2015 privind cazierul fiscal; 

- în cazierul fiscal al persoanelor juridice se înscriu şi faptele stabilite în sarcina subunităţilor sale 

fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru şi altele asemenea. 

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul jocurilor de noroc a intrat în vigoare la data de 14.10.2015. Menţionăm în cele 

ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de 

noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010 se completează, în sensul în 

care administrarea monopolului de stat se face de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. O 

altă completare constă în faptul că statul acordă licenţa de organizare a jocurilor de noroc în mod 

exclusiv Companiei Naţionale „Loteria Română” – S.A. pentru jocurile loto tradiţionale şi la 

distanţă, noroc, noroc plus şi super noroc, expres şi lozuri. 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale 

„Loteria Română” – S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2001 se modifică şi se 
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completează, în sensul în care activitatea Loteriei Române se desfăşoară în conformitate cu 

prevederile Statului, precum şi ale regulamentelor de joc aprobate de către Oficiul Naţional 

pentru Jocuri de Noroc şi publicate pe site-ul companiei. Câştigurile neridicate de participanţii la 

jocurile de noroc organizate de Loteria Română, conform regulamentelor de joc aprobate, se 

constituie în venituri ale Loteriei Române; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 

Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, aprobată prin modificări şi completări prin Legea nr. 

227/2013 se modifică şi se completează, în sensul în care Oficiul îşi desfăşoară activitatea în 

coordonarea prim – ministrului prin Cancelaria Primului – Ministru. De asemenea, Oficiul acordă 

dreptul de organizare şi funcţionare, monitorizează, supraveghează şi controlează activităţile din 

domeniul jocurilor de noroc şi activităţile conexe, aşa cum sunt reglementate de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. 

 

Decizia ÎCCJ nr. 12/2015 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a 

VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 24 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul 

nr. 30461/3/2013 a intrat în vigoare la data de 16.10.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre 

aspectele reglementate: 

- chestiunea de drept supusă dezlegării vizează dreptul unităţii administrativ – teritoriale, prin 

autoritatea sa executivă, respectiv primarul, de a ataca în faţa instanţei de contencios 

administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv consiliul local sau, după 

caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în condiţiile Legii nr. 215/2001 şi ale Legii nr. 

554/2004; 

- Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că în condiţiile Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, unitatea administrativ-teritorială, 

prin autoritatea sa executivă, respectiv primarul, nu are dreptul de a ataca în faţa instanţei de 

contencios administrativ hotărârile adoptate de autoritatea sa deliberativă, respectiv consiliul local 

sau, după caz, Consiliul General al Municipiului Bucureşti. 

 

Legea Parlamentului României nr. 235/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor 

electronice a intrat în vigoare la data de 17.10.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele 

reglementate: 

- datele de trafic referitoare la abonaţi şi la utilizatori, prelucrate şi stocate de către furnizorul unei 

reţele publice de comunicaţii electronice sau de către furnizorul unui serviciu de comunicaţii 

electronice destinat publicului, trebuie să fie şterse ori transformate în date anonime, atunci când 

nu mai sunt necesare la transmiterea unei comunicări, dar nu mai târziu de 3 ani de la data 

efectuării comunicării, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (2), (3) şi (5); 

- prelucrarea datelor de trafic efectuată în scopul stabilirii obligaţiilor contractuale ce privesc 

abonaţii serviciilor de comunicaţii cu plata în avans este permisă până la împlinirea unui termen 

de 3 ani de la data efectuării comunicării. 
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