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NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 14 DECEMBRIE– 20 DECEMBRIE, 2015
Decizia nr. 745/2015 a Curţii Constituţionale privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru combaterea întârzierii in executarea
obligaţiilor de plata a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate intre profesionişti si intre
aceştia si autorităţi contractante a intrat in vigoare la data de 18.12.2015. Menţionăm în cele ce urmează
câteva dintre aspectele reglementate:
-

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie art. 21 din Legea nr. 72/2013 privind
măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani
rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, în
ceea ce priveşte sintagma "cu excepţia prevederilor art. 15".

-

Curtea reţine că situaţia juridică generată de încheierea actului juridic al părţilor, ce cuprinde
efectele voite de acestea, este, din perspectiva determinării legii aplicabile în cazul conflictului de
legi în timp, o facta praeterita, fiind consumată la momentul încheierii contractului. Acestor
contracte li se pot aplica, în ceea ce priveşte nulitatea, numai dispoziţiile de lege în vigoare la
momentul încheierii lor, dispoziţii care supravieţuiesc chiar după intrarea în vigoare a legii noi.

-

Curtea Constituţionala admite excepţia de neconstituţionalitate si constată că sintagma "cu
excepţia prevederilor art. 15" cuprinsă în dispoziţiile art. 21 din Legea nr. 72/2013 este
neconstituţională.

Ordinul ANAF nr. 3635/2015 referitor la aprobarea procedurii de depunere la organul fiscal a
documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul
de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali a intrat
in vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Procedura aprobată se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un
consultant fiscal a declaraţiilor fiscale, inclusiv a declaraţiilor fiscale rectificative, anterior
depunerii acestora la organul fiscal.

-

Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către
contribuabilul titular al declaraţiei certificate pentru depunerea la organul fiscal.

-

Ordinul prevede, printre altele, conţinutul notei de certificare cat si modalitatea de depunere.

