
 

 

 
 
 
 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 18 IANUARIE – 24 IANUARIE, 2016 
 

Ordinul MS şi CNAS nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 a intrat in vigoare la data de 20.01.2016. Menţionăm în 

cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Art. 11 alin. (1) lit. a) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 

se completează în sensul în care, în situaţia în care suma rezultată în plus este mare şi după ce a 

fost compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu 

obligaţia/obligaţii de plată viitoare, suma rezultată din diferenţă poate fi restituită la cererea 

beneficiarului. 

- Se introduce art. 171 potrivit căruia, prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (4), certificatele de 

concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90 de zile, pentru 

persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma tragicului eveniment produs în 

clubul Colectiv din municipiul Bucureşti în data de 30 octombrie 2015. 

- Potrivit art. 32, persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un 

tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, beneficiază de concediu 

medical; certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcţiilor de 

sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, la o dată ulterioară, dar nu 

mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară. 

 

Ordinul ANAF nr. 90/2016 pentru aprobarea conţinutului cererii de acordare a eşalonării la plată şi a 

documentelor justificative anexate acesteia, precum şi a Procedurii de aplicare a acordării eşalonării la 

plată de către organul fiscal central a intrat in vigoare la data de 20.01.2016. Menţionăm în cele ce 

urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă cererea de acordare a eşalonării la plată şi documentele justificative anexate 

acesteia, prevăzută în anexa nr. 1, precum şi procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată 

de către organul fiscal central, prevăzută în anexa nr. 2 

- Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central prevede, printre 

altele, organul fiscal competent pentru soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plată, 

conţinutul certificatului de atestare fiscală eliberat în scopul înlesnirilor la plată a obligaţiilor 

fiscale. 

- De asemenea, sunt reglementate si procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de 

eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere 

şi a penalităţilor de nedeclarare ori a deciziei de respingere a cererii de acordare a eşalonării la 

plată a obligaţiilor fiscale, procedura de emitere a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor 

fiscale şi a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de 

nedeclarare. 
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Legea nr. 14/2016 a Parlamentului României pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2014 

privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România a intrat in vigoare la data de 

24.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Prin lege se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 25 din 26 august 2014 privind încadrarea în muncă 

şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative privind regimul străinilor în România. 

- Ordonanţa reglementează, printre altele, aspecte privind încadrarea în muncă a străinilor pe 

teritoriul României, încadrarea in munca a străinilor ca lucrători permanenţi, încadrarea in 

munca a străinilor ca lucrători stagiari. 

 

Ordinul MFP nr. 4146/2015 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea 

adăugată prevăzute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor 

Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin 

Legea nr. 260/2002 a intrat in vigoare la data de 18.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre 

aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă Normele privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 

294 alin. (1) lit. j), k), l), m) şi n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din 

Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale 

Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 

260/2002, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin. 

- Certificatele de scutire de taxă pe valoarea adăugată emise în baza prevederilor Ordinului 

Ministrului Finanţelor Publice nr. 2.389/2011 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea 

scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea 

nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale 

Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington 

la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

îşi păstrează valabilitatea. 

 

Norma ASF nr. 1/2016 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere 

Financiară nr. 23/2014 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse 

prin accidente de vehicule a intrat in vigoare la data de 22.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva 

dintre aspectele reglementate: 

- Potrivit art. 20 alin. (8), în cazul vehiculelor pentru care, din cauza limitărilor tehnice sau juridice, 

nu există posibilitatea de a circula în afara teritoriului României, asigurătorii RCA emit doar 

poliţa de asigurare RCA, fără a include componenta Carte Verde. 

- Potrivit art. 21 alin. (61), pentru fiecare segment asigurătorul RCA trebuie să utilizeze suficiente 

date istorice pentru a putea efectua un calcul relevant din punct de vedere statistic; în situaţia în 

care asigurătorul RCA nu deţine suficiente date istorice pentru fiecare segment, acesta trebuie să 

utilizeze date istorice disponibile din alte surse, raportate la piaţa din România sau la piaţa 

Uniunii Europene. 
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Hotărârea nr.11/2016 a Guvernului României privind constituirea comisiilor de insolvenţă la nivel 

central şi teritorial prevăzute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice a 

intrat in vigoare la data de 22.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele 

reglementate: 

- Hotărârea reglementează aspecte cu privire la înfiinţarea comisiei de insolvenţă, condiţiile pe care 

trebuie să la îndeplinească persoana care poate fi membru titular sau supleant al comisiei de 

insolvenţă, situaţiile de încetare a mandatului unui membru al comisiei, modalitatea de 

desfăşurare a şedinţelor comisiei de insolvenţă, atribuţiile preşedintelui comisiei de insolvenţă, 

ale comisiei şi ale aparatului tehnic, atât la nivel central, cât şi la nivel teritorial. 

 

Ordonanţa nr. 1/2016 a Guvernului României pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2004 

privind cazierul judiciar a intrat in vigoare la data de 23.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva 

dintre aspectele reglementate: 

- La art. 29 se introduc două noi alineate care prevăd faptul că, misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale României pot elibera, la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, după 

efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele 

verificărilor. Adeverinţele au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, se utilizează 

exclusiv în străinătate, se eliberează în cel mult 10 zile de la data solicitării şi sunt valabile 6 luni 

de la data eliberării. 

- Potrivit art. 36, comunicările cu privire la datele ce urmează a fi înscrise în cazierul judiciar sau 

notate provizoriu în evidenţa unităţilor de poliţie, cererile necesare pentru obţinerea certificatelor 

şi copiilor de pe cazierul judiciar şi a adeverinţelor prevăzute la art. 29, precum şi documentele 

eliberate se vor redacta pe formulare-tip, conform modelului stabilit prin hotărâre a Guvernului. 

 


