
 

 

 

 

 

 

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 21 DECEMBRIE– 27 DECEMBRIE, 2015 

 

Decizia nr. 694/2015 a Curţii Constituţionale privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor prevederilor art. 124 alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 

92/2003 privind Codul de procedura fiscala a intrat in vigoare la data de 22.12.2015. Menţionăm în cele 

ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 124 alin. (1) din Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala. 

- Un contribuabil care atacă un act administrativ-fiscal printr-o acţiune în anulare şi care a plătit 

obligaţiile fiscale impuse prin respectivul act administrativ-fiscal (sau a fost executat silit) nu 

poate cere restituirea sumei sau despăgubiri legate de privarea de această sumă o dată cu cererea 

de anulare, întrucât există o procedură specifică de restituire a sumei percepute în mod nelegal. 

- Curtea Constituţionala admite excepţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile art. 124 

alin. (1) raportate la cele ale art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală sunt neconstituţionale. 

 

Decizia nr. 814/2015 a Curţii Constituţionale privind admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a 

dispoziţiilor art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii a intrat in vigoare la data de 

22.12.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. g) din Legea 

nr. 53/2003 – Codul muncii. 

- S-a susţinut faptul că dispoziţiile legale criticate reglementează o interdicţie absolută a concedierii 

salariaţilor cu funcţii eligibile într-un sindicat, indiferent de motivul concedierii, ceea ce 

constituie un privilegiu nejustificat al salariatului lider sindical faţă de ceilalţi salariaţi şi încalcă, 

astfel, art. 16 din Constituţie. 

- Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate, prin interzicerea de a concedia persoanele care 

ocupă funcţii eligibile într-un organism sindical, în cazurile în care concedierea nu are legătură cu 

activitatea sindicală, contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în faţa 

legii, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată şi ale art. 45 privind activitatea economică. 

 

Ordinul ANAF nr. 3736/2015 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea soluţiei fiscale individuale 

anticipate, precum şi conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate a intrat 

in vigoare la data de 01.01.2016. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Conţinutul cererii pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate, documentaţia aferentă, 

precum şi modalitatea de depunere a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2. 

- Prevederile Ordinului se aplică cererilor de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate 

depuse după data de 1 ianuarie 2016. 

- Pentru cererile de emitere a soluţiei fiscale individuale anticipate depuse anterior datei de 1 

ianuarie 2016 sunt aplicabile dispoziţiile legale în vigoare la data depunerii acestora. 
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