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Ordinul MFP nr. 3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilităţi fiscale în cazul creanţelor 

administrate de către organul fiscal central, a intrat în vigoare la 23.11.2015. Menţionăm în cele ce 

urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Procedura se aplică pentru obligaţiile de plată administrate de Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală, precum şi pentru cele stabilite de alte direcţii de specialitate din cadrul 

Ministerului Finanţelor Publice şi care, potrivit legii, se transmit spre recuperare Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală. 

- Ordinul reglementează obiectul facilitătilor fiscale, procedura de acordare a amânării la plată, 

procedura de acordare a anulării obligatiilor de plată accesorii, procedura de acordare a anulării 

la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de esalonări la plată. 

 

Decizia ÎCCJ nr. 22/2015 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Procurorul 

General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi aplicarea 

dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, raportat la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor 

şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv dacă fapta 

angajatorului de a desfăşura activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare în 

punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din 

Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, întruneşte elementele constitutive 

ale contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din acelaşi cod, atunci când angajatorul şi-a 

îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 142 din acest act normativ, a intrat în vigoare la 24.11.2015. 

Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Prin recursul în interesul legii se arată că în practica judiciară nu există un punct de vedere unitar 

cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, 

raportat la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000. 

- În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, raportat 

la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, Curtea stabileşte că fapta angajatorului de a 

desfăşura activităţi de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare în punctele de 

lucru din centrele comerciale, în zilele de sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Legea 

nr. 53/2003, nu întruneşte elementele constitutive ale contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) 

lit. g) din această lege, atunci când angajatorul şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 142 din 

acelaşi act normativ (compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile, iar în 

cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca 
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prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază ce nu poate fi mai mic de 

100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru). 

 

Ordinul ANAF nr. 2963/2015 pentru aprobarea procedurii de aplicare a Deciziei Comisiei Fiscale 

Centrale nr. 2/2015, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 837/2015, precum şi a 

modelului şi conţinutului formularului 602 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la 

plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează venituri din 

cedarea folosinţei bunurilor", a intrat în vigoare la 24.11.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva 

dintre aspectele reglementate: 

- Ordinul aprobă procedura de aplicare a prevederilor Deciziei Comisiei Fiscale Centrale nr. 

2/2015, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 837/2015, prevăzută în Anexa 

nr. 1. 

- Ordinul aprobă modelul şi conţinutul formularului 602 "Declaraţie pe propria răspundere pentru 

exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care realizează 

venituri din cedarea folosinţei bunurilor", cod 14.13.03.04, prevăzut în Anexa nr. 2. 

- Formularul 602 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în Anexa nr. 3. 

 

Ordinul MMFPSPV nr. 2196/513/2015 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din 

România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul Ministrului Muncii, Familiei şi 

Protecţiei Sociale şi al Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 , a intrat în 

vigoare la 27.11.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate: 

- Clasificarea ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere) se modifică şi se 

completează cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale, după cum urmează: 

- se mută ocupaţia "agent conducător câini de serviciu" din grupa de bază 5414 - Lucrători în 

servicii private de securitate în grupa de bază 5419 - Lucrători în servicii de protecţie 

neclasificaţi în grupele de bază anterioare şi va avea codul 541907; 

- se mută ocupaţia "interpret de limbaj mimico-gestual" din grupa de bază 2266 - Audiologi şi 

specialişti în logopedie în grupa de bază 5169 - Lucrători în domeniul serviciilor personale 

neclasificaţi în grupele de bază anterioare, se redenumeşte "lucrător interpret în limbaj mimico-

gestual" şi va avea codul 516913; 

- se mută ocupaţia "operator control nedistructiv pentru examinare vizuală" din grupa de bază 3257 

- Inspectori în domeniul protecţiei mediului şi sănătăţii ocupaţionale, asimilaţi, în grupa de 

bază 3119 - Tehnicieni în ştiinţe inginereşti neclasificaţi în grupele de bază anterioare şi va 

avea codul 311943; 

- se mută ocupaţia "brigadier silvic" din grupa de bază 2132 - Consultanţi în agricultură, 

silvicultură şi pescuit în grupa de bază 3143 - Tehnicieni în domeniul silviculturii şi va avea 

codul 314310; 

- se mută ocupaţia "pădurar" din grupa de bază 2132 - Consultanţi în agricultură, silvicultură şi 

pescuit în grupa de bază 3143 - Tehnicieni în domeniul silviculturii şi va avea codul 314311. 
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