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NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 16 NOIEMBRIE – 22 NOIEMBRIE, 2015
Ordinul INS nr. 501/2015 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice
de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2016, a intrat în vigoare la 18.11.2015. Menţionăm în cele ce
urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

se aprobă următoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2016: 900.000 RON pentru expedieri
intracomunitare de bunuri şi, respectiv, 500.000 RON pentru introduceri intracomunitare de
bunuri;

-

operatorii economici care în cursul anului 2015 au efectuat schimburi de bunuri cu statele
membre ale Uniunii Europene, a căror valoare anuală, separat pentru cele două fluxuri, expedieri
şi, respectiv, introduceri de bunuri, depăşeşte valoarea pragurilor Intrastat stabilite, trebuie să
completeze şi să transmită la Institutul Naţional de Statistică declaraţii statistice Intrastat
începând cu luna ianuarie 2016;

-

în cursul anului 2016 pot deveni furnizori de date Intrastat şi alţi operatori economici care
realizează schimburi intracomunitare de bunuri a căror valoare cumulată de la începutul anului
depăşeşte pragurile Intrastat pentru anul 2016.

Norma ASF nr. 20/2015 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere
Financiară nr. 7/2013 privind forma şi clauzele cuprinse în contractul de asigurare obligatorie a
locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, a în vigoare de la 19.11.2015.
Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

întelesul termenului de asigurat a fost modificat în sensul în care, asiguratul este o persoană fizică
sau juridică titulară a dreptului de proprietate asupra locuinţei ce face obiectul PAD;

-

art. 3 alin.(1) se modifică în sensul în care, se consideră locuinte inclusiv anexele construcţiilor
destinate locuirii permanente sau temporare;

-

la art. 7 se introduc 3 noi alineate, care reglementează modalitatea de verificare a încheierii PAD
de către asigurător, precum si situaţia în care asiguratul nu poate prezenta PAD la încheierea
unui contract de asigurare facultativă pentru locuinţe;

-

se introduce art. 171, care reglementează situaţiile în care PAID poate efectua o inspecţie de risc
cu scopul stabilirii stării tehnice a locuinţei ce urmează a fi asigurată.

Ordinul MMFPSPV nr. 2190/2015 privind modificarea Ordinului Ministrului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 713/2013 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti
care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor şi sistemelor protectoare
destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, a intrat în vigoare la 20.11.2015. Ordinul aprobă
Lista standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate din domeniul echipamentelor
şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, din lista publicată în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 335 din 9 octombrie 2015, prevăzută în anexa care face
parte integrantă din Ordin.

