Str. Grigore Mora nr.16, etaj 1,
Sector 1, Bucureşti, Cod 011887

Tel.:(004) - 03110 509 59
Fax: (004) - 03110 509 58

E-mail: office@gplex.ro

Web: www.gplex.ro

NOUTĂŢI LEGISLATIVE – 26 OCTOMBRIE – 01 NOIEMBRIE, 2015

Decizia ÎCCJ nr. 18/2015 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Avocatul
Poporului cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor legale privind includerea perioadei de
ucenicie în calculul vechimii în muncă a intrat în vigoare la data de 28.10.2015. Menţionăm în cele ce
urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Prin recursul în interesul legii formulat de Avocatul Poporului s-a arătat că pe rolul instanţelor
judecătoreşti s-au aflat numeroase cauze prin care s-a solicitat recunoaşterea ca vechime în muncă
a perioadei de ucenicie, perioadă în care solicitantul a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei
şcoli profesionale.

-

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie stabileşte că, în interpretarea şi aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi
art. 19 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi
completările ulterioare, perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei
şcoli profesionale:
-

anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu de cotizare dacă ucenicii au primit
salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale;

-

între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată vechime în muncă, indiferent dacă în
privinţa ucenicilor a existat obligaţia virării contribuţiilor la fostele case de asigurări sociale,
dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care s-a cotizat la fostele case de
asigurări sociale;

-

după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în
muncă perioada practicii în producţie.

Ordinul MAI nr. 138/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu va intra în vigoare la data de
28.12.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre aspectele reglementate:
-

Normele tehnice aprobate stabilesc reguli şi condiţii obligatorii privind utilizarea, verificarea,
reîncărcarea, repararea şi scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, portabile şi mobile, cu
excepţia celor care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Ordinul CC nr. 605/2015 privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru completarea
Instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor pentru contravenţiile prevăzute la art. 50 şi 50 1
din Legea concurenţei nr. 21/1996, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei
nr. 419/2010 a intrat în vigoare la data de 30.10.2015. Menţionăm în cele ce urmează câteva dintre
aspectele reglementate:
-

La cap. II se introduce un nou paragraf, care prevede faptul că, în situaţia în care, în anul financiar
anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi

determinată, va fi luată în considerare cea aferentă anului financiar în care întreprinderea sau
asociaţia de întreprinderi a înregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă
pentru calcularea acesteia în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior
anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea
nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de
întreprindere.
-

La cap. IV se introduce un nou paragraf, care prevede faptul că, în ipoteza în care nici în anul
anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii
întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată
de întreprindere.
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