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Decizia ÎCCJ nr. 22/2015 privind examinarea sesizărilor formulate de Curtea de Apel Piteşti – Secţia I 

civilă în Dosarul nr. 3738/90/2013 şi Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VII-a pentru cauze privind 

conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 30398/3/2013 şi nr. 27255/3/2013  a intrat în vigoare 

la data de 22.10.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Chestiunile de drept invocate de titularii celor trei sesizări se referă la interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor art. 52 şi 53 din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, 

raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege, cu privire la determinarea vârstei standard de 

pensionare, în vederea înscrierii la pensie pentru limită de vârstă, precum şi a dispoziţiilor art. 53 

alin. (3) şi art. 95 alin. (1) cu privire la determinarea stagiului complet de cotizare al persoanelor 

care se pensionează în temeiul acestui act normativ şi care beneficiază de reducerea vârstei 

standard de pensionare. 

- În ceea ce priveşte prima chestiune de drept se constată că vizează situaţia persoanelor care depun 

cereri de pensionare ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi care beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare. 

- Cea de-a doua chestiune de drept priveşte modul de determinare a stagiului complet de cotizare 

al persoanelor care se pensionează în temeiul acestui act normativ şi care beneficiază de reducerea 

vârstei standard de pensionare anterior lunii ianuarie 2015, când stagiile de cotizare au atins 

maximul prevăzut de lege. 

- În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 53 alin. (3) şi art. 95 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la 

prevederile anexei nr. 5 la această lege, stagiul complet de cotizare al persoanelor care se 

pensionează în temeiul acestui act normativ şi care beneficiază de reducerea vârstei standard de 

pensionare se determină conform anexei nr. 5 în funcţie de data naşterii asiguratului. 

 

Ordinul MTS nr. 673/2015 privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi 

organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale  a intrat în 

vigoare la data de 21.10.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Anexa Ordinului prevede, printre altele, următoarele chestiuni: 

- documentaţia necesară obţinerii aprobării prealabile, de către Ministerul Tineretului şi 

Sportului, a candidaturii federaţiilor sportive naţionale pentru organizarea în România a unor 

competiţii sportive oficiale - campionate mondiale, europene şi regionale; 

- documentaţia necesară acordarii autorizaţiei de organizare, desfăşurare pe teritoriul României 

a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la 

acestea; 
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- documentaţia necesară acordarii autorizaţiei de organizare, desfăşurare şi participare pe 

teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea 

reprezentativelor naţionale la acestea; 

- documentaţia necesară acordarii autorizaţiei de participare a reprezentativelor naţionale la 

competiţiile mondiale, europene şi regionale oficiale organizate în străinătate. 

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvenului României nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale a 

intrat în vigoare la data de 21.10.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele 

reglementate: 

- Ordonanţa prevede condiţiile, care trebuie îndeplinite cumulativ, pentru anularea: 

- penalităţilor de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată 

principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi 

administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; 

- penalităţilor de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente diferenţelor de 

obligaţii de plată declarate suplimentar de contribuabili prin declaraţie rectificativă prin care 

se corectează obligaţiile de plată principale cu scadenţe anterioare datei de 30 septembrie 2015, 

inclusiv, administrate de organul fiscal central; 

- penalităţilor de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată 

principale cu termene de plată până la 30 septembrie 2015, inclusiv, şi stinse până la această 

dată, administrate de organul fiscal central; 

- penalităţilor de întârziere, precum şi o cotă de 54,2% din dobânzi, aferente obligaţiilor de plată 

principale administrate de organul fiscal central, cu termene de plată până la 30 septembrie 

2015, inclusiv, şi individualizate în decizii de impunere emise urmare unei inspecţii fiscale în 

derulare la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. 

- În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonaţei, se aprobă procedura de aplicare: 

- prin ordin al Ministrului Finanţelor Publice, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală, în cazul creanţelor administrate de către organul fiscal central; 

- prin ordin al conducătorului instituţiei sau autorităţii publice, în cazul obligaţiilor de plată 

individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal central. 

 


