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ÎNALTA CURTE DE
CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
- COMPLETUL
PENTRU
DEZLEGAREA UNOR
CHESTIUNI DE
DREPT

DECIZIE nr. 37 din 7
decembrie 2015
referitoare la sesizarea
formulată privind
pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru
dezlegarea chestiunilor de
drept referitoare la datele
cu caracter personal (doar
numele şi prenumele)
definite de către Legea nr.
677/2001 şi refuzul de
eliberare a fotocopiilor de
pe documente cu date
personale chiar şi cu
informaţiile respective
anonimizate (înnegrite cu
markerul, acronimizate)

CIC

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ce formează obiectul Dosarului nr. 3.306/1/2015 este constituit
conform dispoziţiilor art. XIX alin. (2) din Legea nr. 2/2013 şi ale art. 27^4 alin. (1) din Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.
Şedinţa este prezidată de domnul judecător Ionel Barbă, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
La şedinţa de judecată participă Aurel Segărceanu, magistrat-asistent la Secţiile Unite, desemnat în conformitate cu
dispoziţiile art. 27^6 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept ia în examinare sesizarea
formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr.
8.392/118/2014, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarelor chestiuni de drept:
"Doar numele şi prenumele unei persoane se încadrează în definiţia dată «datelor cu caracter personal» de către
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestora, cu modificările ulterioare, în sensul în care numai ele reprezintă un element suficient care să
permită identificarea unei persoane?
Existenţa unor date personale în cuprinsul unor documente din categoria informaţiilor publice poate constitui un
motiv de refuz de eliberare a fotocopiilor de pe aceste documente chiar şi cu informaţiile respective anonimizate
(înnegrite cu markerul, acronimizate)?"
Magistratul-asistent prezintă referatul cauzei, arătând că la dosar au fost depuse practică judiciară comunicată de
curţile de apel şi raportul întocmit de judecătorul-raportor; de asemenea, se arată că raportul a fost comunicat părţilor,
potrivit dispoziţiilor art. 520 alin. (10) din Codul de procedură civilă, iar Neacşu Laurenţiu, având calitatea de

Aparatul de
Specialitate

recurent-reclamant în dosarul de sesizare, a formulat punct de vedere referitor la raport.
În urma deliberărilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
rămâne în pronunţare asupra sesizării privind pronunţarea unei hotărâri prealabile.
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Guvernul

Ordonanta nr. 10/2016
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
422/2001 privind
protejarea monumentelor
istorice

Primari

ARTICOL UNIC
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 938 din 20 noiembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 26 alineatul (1), punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"7. emite avizul privind documentaţiile de urbanism din zonele de protecţie a monumentelor istorice şi din zonele
construite protejate;".
2. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 30. - (1) Comisia Naţională a Monumentelor Istorice se reorganizează ca organism ştiinţific de specialitate în
domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, fără personalitate juridică, care funcţionează pe lângă Ministerul
Culturii."
3. La articolul 33 alineatul (1), literele i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"i) propune avizul pentru planurile urbanistice generale ale unităţilor administrativ-teritoriale, planurile urbanistice
zonale, precum şi pentru planurile urbanistice de detaliu, care au ca obiect monumente istorice clasate în grupa A sau
zone construite protejate care cuprind monumente istorice clasate în grupa A;
.......................................
k) propune avizul pentru intervenţii asupra imobilelor situate în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi în
zonele construite protejate, pentru care nu există documentaţii de urbanism avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;".
4. La articolul 33 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:
"k^1) propune avizul pentru documentaţiile privind soluţiile de intervenţie asupra componentelor artistice ale
monumentelor istorice grupa A şi B;".
5. La articolul 33, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) - (1^3), cu următorul cuprins:
"(1^1) Ministrul culturii poate emite ordinul de declasare a unui monument istoric sau decide neclasarea numai în
cazul în care Comisia Naţională a Monumentelor Istorice a propus declasarea, respectiv neclasarea.
(1^2) Ministrul culturii poate emite avizele prevăzute de alin. (1) lit. h)-l) doar în forma propusă de Comisia
Naţională a Monumentelor Istorice.
(1^3) Ministrul culturii poate solicita motivat Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice reexaminarea
propunerilor formulate de aceasta în cazurile prevăzute la alin. (1^1) şi alin. (1^2)."
6. La articolul 34, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(1) Comisii zonale ale monumentelor istorice funcţionează pe lângă serviciile publice deconcentrate ale
Ministerului Culturii ca organisme ştiinţifice de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural imobil, din
teritoriu, ale Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, fără personalitate juridică.
........................................
(3) Comisiile zonale ale monumentelor istorice au câte 11 membri, iar preşedinţii acestora sunt membri ai Comisiei
Naţionale a Monumentelor Istorice.
(4) Componenţa comisiilor zonale a monumentelor istorice se aprobă prin ordin al ministrului culturii la
propunerea compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii. În cadrul acestora vor fi incluşi arhitecţii şefi ai
judeţelor, respectiv arhitectul şef al municipiului Bucureşti. Din componenţa comisiilor zonale vor face parte cel puţin
un arhitect, un arheolog, un istoric de artă şi un inginer constructor."

7. La articolul 34 alineatul (5), literele e) - h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"e) propun avizarea planurilor urbanistice generale, planurilor urbanistice zonale şi de detaliu referitoare la
monumente istorice, zonele de protecţie ale acestora sau zone construite protejate care nu cuprind monumente istorice
clasate în grupa A;
f) propun avizarea planurilor urbanistice de detaliu şi a proiectelor de execuţie în zonele de protecţie a
monumentelor istorice din grupa A şi în zonele protejate cu monumente istorice clasate în grupa A, pentru care există
reglementări în vigoare avizate conform art. 26 alin. (1) pct. 7;
g) propun avizul pentru documentaţiile tehnice care cuprind lucrări de cercetare, investigaţii, expertize tehnice,
proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru monumentele istorice clasate în grupa B, care nu presupune intervenţia
pe componentele artistice, pentru documentaţiile privind zonele de protecţie a monumentelor istorice şi zonele
construite protejate;
h) propun avizul pentru documentaţiile pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la monumentele istorice
clasate în grupa A, care nu aduc modificări de arhitectură în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi
tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric care nu presupun intervenţia pe componentele
artistice."
8. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:
"(6) Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate emite avizul prevăzut la alin. (5) lit. e)-h) doar în forma
propusă de Comisia Naţională a Monumentelor Istorice sau, după caz, de Comisia zonală a monumentelor istorice.
(7) Serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii poate solicita motivat Comisiei zonale a monumentelor istorice
reexaminarea propunerilor de aviz formulate de aceasta în cazurile prevăzute de alin. (5) lit. e)-h)."
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Guvernul

Ordonanta nr. 11/2016
pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 26/2013
privind întărirea disciplinei
financiare la nivelul unor
operatori economici la
care statul sau unităţile
administrativ-teritoriale
sunt acţionari unici ori
majoritari sau deţin direct
ori indirect o participaţie
majoritară

Direcetia
Economica

ART. I
1. La articolul 4 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"b) prin ordin comun al ordonatorului principal de credite, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice pentru operatorii economici prevăzuţi la lit. c) la care persoanele
juridice prevăzute la lit. a) sau instituţiile publice centrale sunt acţionari unici ori deţin direct sau indirect o
participaţie majoritară, precum şi, prin excepţie de la prevederile lit. a), pentru operatorii economici prevăzuţi la lit. a)
al căror număr mediu de personal realizat în anul precedent este mai mic sau egal cu 50 de persoane;
......................................
d) prin hotărâre a Adunării generale a acţionarilor sau, după caz, a Consiliului de administraţie, potrivit legii, în
cazul în care mai multe unităţi administrativ-teritoriale au participaţii la capitalul social al operatorilor economici şi
au delegat atribuţiile unor asociaţii pentru reprezentarea intereselor lor potrivit prevederilor Legii serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, sau în cazul operatorilor economici ale
căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţa reglementată şi filialelor acestora."
2. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(4) Operatorii economici pentru care a fost deschisă procedura insolvenţei, în condiţiile legii, inclusiv filialele
acestora, nu au obligaţia aprobării bugetului de venituri şi cheltuieli potrivit prevederilor alin. (1)."
3. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
"(5) Operatorii economici ce intră sub incidenţa alin. (1) lit. d), aflaţi în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea
organelor administraţiei publice centrale, prezintă Ministerului Finanţelor Publice, în vederea centralizării
indicatorilor economico-financiari aprobaţi, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, în
termen de 10 zile de la aprobarea sau rectificarea acestuia, după caz, în condiţiile legii de către Adunarea generală a
acţionarilor sau, după caz, de către Consiliul de administraţie."

4. La articolul 6, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 1 prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a
organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate
cu prevederile legale în vigoare, organelor administraţiei publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în
coordonarea, sub autoritatea cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului
de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti,
judeţelor sau municipiului Bucureşti, după caz.
..................................
(3) Organele administraţiei publice centrale sau locale, care au în subordine, în coordonare, sub autoritate operatori
economici, au obligaţia ca, în termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri şi
cheltuieli, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, să elaboreze şi să transmită în vederea avizării
documentaţia necesară aprobării acestora sau să le aprobe, după caz."
5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
"(1^1) Operatorii economici prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. d), ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o
piaţă reglementată şi filialelor acestora, prezintă Adunării generale a acţionarilor potrivit legii, în vederea aprobării,
după consultarea prealabilă a organizaţiilor sindicale, bugetul de venituri şi cheltuieli însoţit de anexele de
fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în termen de 60 de zile de la intrarea în
vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, judeţelor şi municipiului Bucureşti, după caz."
6. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), operatorii economici care, datorită specificităţii activităţii şi/sau
volumului activităţii desfăşurate într-o anumită perioadă a anului, pot efectua în această perioadă cheltuieli mai mari
de 1/12 din cheltuielile totale aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al anului precedent, nivelul acestora fiind
aprobat de ordonatorul principal de credite în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea căruia se află."
7. La articolul 9, alineatul (4) se abrogă.
8. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 10. - (1) Operatorii economici respectă în execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli următoarele reguli:
a) cheltuielile de natură salarială, numărul de personal la finele anului, aprobate prin bugetele de venituri şi
cheltuieli, reprezintă limite maxime ce nu pot fi depăşite;
b) în cazul în care se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli
totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi;
c) în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanţare a investiţiilor aprobate se procedează la
reconsiderarea angajamentelor aferente şi la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepţia de servicii,
lucrări şi bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanţare recalculate;
d) respectarea nivelului anual al plăţilor restante aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
e) angajarea de cheltuieli din credite bugetare aprobate se va face la nivelul celor repartizate de ordonatorul
principal de credite potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
f) creşterea nivelului câştigului mediu brut lunar pe salariat şi a productivităţii muncii conform prevederilor art. 9
alin. (3) se calculează în funcţie de indicatorii economico-financiari realizaţi în anul precedent."
9. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) Rectificarea bugetelor de venituri şi cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condiţiile art. 4 alin. (1)-(3),
până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f), care se aprobă până la
finele exerciţiului financiar al anului curent."

10. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 12. - Operatorii economici au obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice fundamentări, analize,
situaţii, raportări referitoare la indicatorii economico-financiari, astfel:
a) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici reclasificaţi în sectorul administraţiei publice, potrivit listei
publicate de Institutul Naţional de Statistică;
b) lunar, trimestrial şi anual, operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice centrale;
c) trimestrial şi anual, operatorii economici care funcţionează la nivelul administraţiei publice locale;
d) anual, de către operatorii economici prevăzuţi la lit. a)-c) aflaţi în stare de lichidare potrivit prevederilor legale."
11. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
"Art. 12^1. - Prevederile art. 11, precum şi obligaţia şi termenele prevăzute la art. 12 lit. b) se aplică şi unităţilor de
cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică definite potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia instituţiilor
publice."
12. La articolul 13 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"a) nerespectarea termenelor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(2)."
13. La articolul 13 alineatul (1), litera f) se abrogă.
14. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei."
15. La articolul 13, alineatele (3), (3^1) şi (4) se abrogă.
16. La articolul 13, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(5) Organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice, prin aparatul propriu şi/sau al Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală, sunt abilitate să constate contravenţiile prevăzute la alin. (1) şi să aplice sancţiunile prevăzute la
alin. (2) operatorilor economici prevăzuţi la art. 1.
(6) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, aplicarea sancţiunii potrivit alin. (2) se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei."
ART. II
(1) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor economici, aflate în procedură de elaborare, avizare, aprobare,
după caz, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se aprobă potrivit prevederilor art. 4, aşa cum a fost
modificat prin prezenta ordonanţă.
(2) Termenele prevăzute la art. I pct. 5 şi 6, pentru exerciţiul financiar al anului 2016, încep să curgă de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
ART. III
Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la
care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o
participaţie majoritară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 29 august 2013, aprobată cu
completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta
ordonanţă, se republică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se
textelor o nouă numerotare
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Guvernul

Ordonanta nr. 12/2016
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
184/2001 privind
organizarea şi exercitarea
profesiei de arhitect

DirectiaArhitect Sef
Primari

ARTICOL UNIC
Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 470 din 26 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Poartă titlul de arhitect absolventul cu diplomă sau alt document echivalent eliberat de instituţiile de
învăţământ superior de arhitectură recunoscute de statul român, care îndeplinesc criteriile minime obligatorii de
autorizare şi acreditare pentru programul de studii universitare de arhitectură din domeniul de licenţă arhitectură,
prevăzute în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2015 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de
autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă
medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură.
(2) Este interzisă utilizarea titlului de arhitect de către persoanele care nu deţin această calificare profesională în
baza unui titlu oficial de calificare.
(3) Poartă titlul de arhitect de interior absolventul cu diplomă de arhitect de interior obţinută în specializarea
arhitectură de interior la o instituţie acreditată de învăţământ superior din România."
2. La articolul 5, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 5. - (1) Poartă titlul de arhitect şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţenii statelor membre
ale Spaţiului Economic European, precum şi cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, absolvenţi cu diplomă de licenţă sau
cu alt document echivalent eliberat de instituţiile de învăţământ superior de arhitectură recunoscute în unul dintre
statele menţionate şi care îndeplinesc condiţiile minime de formare pentru profesia de arhitect prevăzute în legislaţia
statului de origine, cu respectarea prevederilor art. 46 din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a
Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 255 din 30 septembrie 2005, denumită în continuare Directiva 2005/36/CE.
(2) Poartă titlul de arhitect şi absolvenţii, cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, cetăţeni ai statelor
membre ale Spaţiului Economic European şi cetăţeni ai Confederaţiei Elveţiene, cu diplomă de licenţă sau alt
document echivalent obţinut în cadrul unor programe sociale ori ca urmare a absolvirii unor cursuri superioare cu
frecvenţă parţială în domeniul arhitecturii şi care au dobândit nivelul minim necesar de cunoştinţe, deşi nu au fost
respectate condiţiile referitoare la durata minimă a studiilor prevăzute în legislaţia statului de origine, cu respectarea
prevederilor art. 46 alin. (2) din Directiva 2005/36/CE. Aceste persoane trebuie să aibă o experienţă profesională de
minimum 7 ani sub îndrumarea unui arhitect cu drept de semnătură ori alt drept echivalent sau a unei firme de
arhitectură şi să promoveze un examen de absolvire de nivel universitar, echivalent cu examenul final pentru
obţinerea diplomei sau a altui document echivalent, cu respectarea prevederilor art. 46 alin. (1) lit. b) din Directiva
2005/36/CE."
3. După articolul 12 se introduc două noi articole, articolele 12^1 şi 12^2, cu următorul cuprins:
"Art. 12^1. - (1) Pentru recunoaşterea calificării de arhitect sau a dreptului de semnătură pe teritoriul României,
Ordinul Arhitecţilor din România se asigură că toate cerinţele, procedurile şi formalităţile legate de accesul la aspecte
reglementate de prezenta lege pot fi îndeplinite de la distanţă şi prin mijloace electronice, în condiţiile legislaţiei în
vigoare, şi informează inclusiv prin mijloace electronice despre toate cerinţele, procedurile şi formalităţile privind
accesul la aspecte reglementate ale profesiei de arhitect în România.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul desfăşurării stagiilor profesionale sau a procedurilor de evaluare a
cunoştinţelor, aptitudinilor şi experienţei profesionale relevante.
Art. 12^2. - (1) În cazul în care există îndoieli justificate, Ordinul Arhitecţilor din România poate solicita
autorităţilor competente din statele membre de stabilire să furnizeze orice informaţie relevantă pentru legalitatea
stabilirii şi buna conduită a prestatorului de servicii, precum şi absenţa unor sancţiuni disciplinare sau penale cu
caracter profesional. În cazul în care Ordinul Arhitecţilor din România decide să verifice calificările profesionale ale
prestatorului de servicii de arhitectură, poate solicita informaţii privind cursurile de formare absolvite în măsura
necesară pentru evaluarea diferenţelor semnificative care pot avea efecte negative asupra sănătăţii sau siguranţei

publice. Schimbul de informaţii respectă prevederile legale în vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal
din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi
completările ulterioare.
(2) Ordinul Arhitecţilor din România, în calitate de autoritate competentă, realizează schimbul de informaţii privind
sancţiunile disciplinare sau penale cu caracter profesional dispuse împotriva arhitecţilor membri, cu respectarea
datelor cu caracter personal, prin alertă în cadrul Sistemului de informare al pieţei interne - IMI, cel târziu în termen
de 3 zile de la data adoptării deciziei de restrângere sau interzicere, în întregime sau în parte a exercitării profesiei de
arhitect sau a dreptului de semnătură. Aceste informaţii se limitează la identitatea persoanei, profesia în cauză,
informaţii cu privire la autoritatea sau instanţa care a adoptat hotărârea privind restrângerea sau interdicţia, sfera de
aplicare a restricţiei şi perioada în cursul căreia se aplică restricţia sau interdicţia."
4. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
"(2^1) Stagiul profesional se poate efectua integral sau parţial într-un alt stat membru sau, după caz, într-un stat
terţ."
5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Condiţiile efectuării stagiului pe teritoriul României în vederea dobândirii experienţei profesionale practice,
drepturile şi obligaţiile arhitectului stagiar, precum şi cele ale Ordinului Arhitecţilor din România faţă de acesta,
orientările cu privire la organizarea şi recunoaşterea stagiilor profesionale efectuate într-un alt stat membru sau într-un
stat terţ sunt reglementate prin Regulamentul Ordinului Arhitecţilor din România, în conformitate cu prevederile
legale în vigoare."
6. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
"(3^1) Recunoaşterea stagiului profesional, efectuat parţial sau integral într-un stat membru sau într-un stat terţ, nu
înlocuieşte cerinţa prevăzută la art. 11 alin. (6) privind dobândirea dreptului de semnătură."
7. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 52. - Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, şi cu prevederile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea
diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările
ulterioare, în măsura în care nu sunt contrare prevederilor prezentei legi."
8. Menţiunea privind transpunerea normelor din dreptul Uniunii Europene se modifică şi va avea următorul
cuprins:
"Prezenta lege transpune prevederile art. 3 alin. (1) lit. d), art. 3 alin. (3), art. 4, art. 6 (parţial), art. 7 alin. (1) şi (2),
art. 8 alin. (1), art. 21 alin. (1), art. 47, art. 48 alin. (2), art. 50 alin. (2), art. 54, art. 55a, art. 56 alin. (2), art. 56a alin.
(2) şi art. 57a alin. (1) şi (2) din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie
2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.
255 din 30 septembrie 2005, modificată prin Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20
noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a
Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al
pieţei interne ("Regulamentul IMI"), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28
decembrie 2013."
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ART. I
Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
"c^1) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la elementul/elementele care face/fac parte din
anvelopa clădirii şi are/au un impact semnificativ asupra performanţei energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt
modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite;".
2. La articolul 3, punctele 3, 5, 9, 15 şi 25 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"3. certificat de performanţă energetică a clădirii - document elaborat conform metodologiei de calcul al
performanţei energetice a clădirilor, prin care este indicată performanţa energetică a unei clădiri sau a unei unităţi de
clădire şi care cuprinde date cu privire la consumurile de energie primară şi finală, inclusiv din surse regenerabile de
energie, precum şi cantitatea de emisii în echivalent CO(2). Pentru clădirile existente, certificatul cuprinde şi măsuri
recomandate pentru reducerea consumurilor energetice, precum şi pentru creşterea ponderii utilizării surselor
regenerabile de energie în total consum;
...............................................
5. sistem de climatizare - combinaţie a componentelor necesare asigurării unei forme de tratare a aerului interior,
prin care temperatura este controlată sau poate fi coborâtă. Prin climatizare se poate realiza şi controlul umidităţii şi
purităţii aerului;
...............................................
9. renovare majoră - lucrări efectuate la anvelopa clădirii şi/sau la sistemele tehnice ale acesteia, ale căror costuri
depăşesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, exclusiv valoarea terenului pe care este situată clădirea. Valoarea
de impozitare a clădirii se determină potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
...............................................
15. clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero - clădire cu o performanţă energetică foarte
ridicată, la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în proporţie de
minimum 10%, cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului
sau în apropiere;
...............................................
25. clădire de interes şi utilitate publică - clădire cu o suprafaţă utilă totală de peste 250 m² frecvent vizitată de
public, ocupată de autorităţi ale administraţiei publice în care se desfăşoară activităţi de interes public naţional,
judeţean sau local sau în care se desfăşoară activităţi comerciale, social-culturale, de învăţământ, educaţie, asistenţă
medicală, sportive, financiar-bancare, de cazare şi alimentaţie publică, prestări de servicii şi altele asemenea."
3. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) La stabilirea eficienţei măsurii privind montarea sistemelor alternative de producere a energiei, prevăzute la
art. 9 alin. (2), se vor avea în vedere asigurarea, din punct de vedere tehnic şi funcţional, a cerinţelor fundamentale
aplicabile, astfel cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
precum şi încadrarea în nivelul optim, din punctul de vedere al costurilor, a cerinţelor minime de performanţă
energetică."
4. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Cerinţele se aplică şi elementului/elementelor de anvelopă care face/fac parte din anvelopa clădirii şi are/au un
impact semnificativ asupra performanţei energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau
înlocuit/înlocuite."
5. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de
construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), clădirile noi din proprietatea/administrarea autorităţilor administraţiei
publice, care urmează să fie recepţionate în baza autorizaţiei de construire emise după 31 decembrie 2018, vor fi
clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
(3) Nivelul necesarului de energie pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero, inclusiv cel
asigurat din surse regenerabile, se stabileşte prin reglementări tehnice, diferenţiat pe zone cu potenţial de energie din
surse regenerabile, şi se actualizează periodic, în funcţie de progresul tehnic.
(4) Primarii localităţilor urbane cu mai mult de 5.000 de locuitori iniţiază planuri locale multianuale pentru
creşterea numărului de clădiri noi şi existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero, în care pot fi
incluse obiective diferenţiate în funcţie de zonele climatice şi de categoriile de clădiri prevăzute la art. 6 alin. (1), care
se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale.
(5) Finanţarea elaborării planurilor prevăzute la alin. (4), de către autorităţile administraţiei publice locale, se
asigură astfel:
a) din bugetele proprii;
b) din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de
accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor
operaţionale.
(6) Prevederile alin. (4) şi (5) se pot aplica şi de către primarii celorlalte localităţi urbane şi rurale.
(7) În planurile prevăzute la alin. (4) se cuprind, în principal, politici şi măsuri financiare sau de altă natură
adoptate pentru promovarea clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, precum şi măsuri
referitoare la utilizarea energiei din surse regenerabile în clădirile noi şi în clădirile existente care fac obiectul unor
renovări majore.
(8) Planul naţional pentru creşterea numărului de clădiri noi al căror consum de energie este aproape egal cu zero şi
încurajarea realizării transformării eficiente - din punctul de vedere al costurilor - a clădirilor existente în clădiri al
căror consum de energie este aproape egal cu zero se constituie prin centralizarea de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice a planurilor locale multianuale prevăzute la alin. (4), elaborate de autorităţile
administraţiei publice locale, şi se revizuieşte o dată la 3 ani.
(9) Pentru evaluarea aplicării măsurilor cuprinse în planurile locale multianuale prevăzute la alin. (4), până la 30
martie anul curent, pentru anul precedent, autorităţile administraţiei publice locale transmit Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice planurile şi măsurile realizate prevăzute în acestea, cuantificate atât fizic, cât şi
valoric."
6. La articolul 22, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2), conducătorii instituţiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin.
(1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi conducătorii
instituţiilor publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proprietarii sau administratorii clădirilor de interes şi
utilitate publică, denumiţi în continuare deţinători, vor acţiona pentru elaborarea şi afişarea certificatului.
(4) În scopul informării publice privind consumurile energetice în clădiri şi al mobilizării deţinătorilor acestora în
promovarea acţiunilor privind creşterea performanţei energetice a clădirilor, certificatul se afişează la toate categoriile
de clădiri de interes şi de utilitate publică, precum şi la cele prevăzute la art. 6 alin. (1), care sunt frecvent vizitate de
public."
7. La articolul 22, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5) - (7), cu următorul cuprins:
"(5) Deţinătorii clădirilor publice vor acţiona, în perioada de valabilitate a certificatelor, pentru punerea în aplicare
a măsurilor recomandate incluse în certificatele elaborate pentru clădirile pe care le deţin.
(6) Punerea în aplicare a măsurilor recomandate prevăzute la alin. (5) implică, în principal, expertizarea tehnică
structurală şi auditul energetic al clădirii existente, proiectarea, executarea şi recepţia lucrărilor de intervenţie, cu

respectarea actelor normative şi a reglementărilor tehnice în vigoare.
(7) Finanţarea activităţilor/lucrărilor pentru punerea în aplicare a măsurilor recomandate se asigură astfel:
a) din bugetele proprii ale autorităţilor administraţiei publice;
b) din fondurile structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele şi procedurile de
accesare a acestor fonduri şi în condiţiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor
operaţionale."
8. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 23. - (1) În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon se efectuează:
a) inspecţie periodică, la intervale de 5 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil
lichid sau solid neregenerabil cu puterea nominală mai mare de 20 kW; inspecţia se efectuează şi pentru sistemele de
încălzire echipate cu cazane care utilizează alte tipuri de combustibil;
b) inspecţie periodică la intervale de 2 ani, la sistemele de încălzire echipate cu cazane având puterea nominală mai
mare de 100 kW; pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane care utilizează combustibil gazos, inspecţia
periodică se efectuează la intervale de 4 ani.
(2) Pentru sistemele de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW, indiferent de natura
combustibilului şi la care există un sistem de monitorizare şi control al funcţionării acestora, inspecţia se efectuează la
intervale de 10 ani."
9. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 27. - (1) Certificarea şi auditarea energetică a clădirilor se realizează de către auditorii energetici pentru
clădiri, atestaţi de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de autoritate competentă în
domeniul construcţiilor.
(2) Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri, prin care se prevăd condiţiile, modul de
atestare şi obligaţiile şi răspunderile auditorilor energetici pentru clădiri, precum şi modalitatea de confirmare
periodică sau suspendare, după caz, a dreptului de practică al acestora se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării
regionale şi administraţiei publice."
10. La articolul 30 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"b) verificarea anuală, prin sondaj, a minimum 10% din certificatele şi rapoartele de audit energetic, precum şi din
rapoartele de inspecţie a sistemelor de încălzire şi de climatizare, înregistrate anual în băncile de date specifice."
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11. La articolul 30, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. prezintă Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice trimestrial, precum şi la solicitarea acestuia, rapoarte cu privire la activitatea de control desfăşurată şi
măsurile dispuse, inclusiv sancţiunile aplicate."
ART. 1
Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare A a ariilor
din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
înconjurător, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare B a ariilor
din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 104/2011, cu modificările
ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobă Lista cu unităţile administrativ-teritoriale întocmită în urma încadrării în regimul de evaluare C a ariilor
din zone şi aglomerări, astfel cum este definit la art. 25 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 104/2011, cu modificările
ulterioare, prevăzută în anexa nr. 3.
ART. 4

Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

7.

72/01.02.2016

PARLAMENTUL

Legea nr. 15/2016
privind modificarea şi
completarea Legii nr.
349/2002 pentru
prevenirea şi combaterea
efectelor consumului
produselor din tutun

Directia Economica
Serviciul
Administrativ, PSI

Aparatul de
Specialitate
Subordonate
Primari

ART. I
Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se
modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun,
prin interzicerea completă a fumatului în toate spaţiile publice închise, în spaţiile închise de la locul de muncă şi în
locurile de joacă pentru copii, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de
informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le
achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, prin unele
măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor
fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi
asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România."
2. La articolul 2, după litera i) se introduce o nouă literă, litera i^1), cu următorul cuprins:
"i^1) ţigaretă electronică se înţelege un produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori care conţin nicotină
prin intermediul unui muştiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuş, un rezervor şi dispozitivul
fără cartuş sau rezervor;".
3. La articolul 2, literele m) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"m) spaţiu public închis se înţelege orice spaţiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de
forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este delimitat de cel puţin
doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
n) spaţiu închis de la locul de muncă se înţelege orice spaţiu care are un acoperiş, plafon sau tavan şi care este
delimitat de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, aflat într-un
loc de muncă, astfel cum este definit în Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările
ulterioare."
4. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele n^1) şi n^2), cu următorul cuprins:
"n^1) mijloc de transport în comun se înţelege orice vehicul utilizat pentru transportul contra cost al persoanelor;
n^2) loc de joacă pentru copii se înţelege orice spaţiu închis sau în aer liber, destinat utilizării de către copii;".
5. La articolul 3, alineatele (1) şi (1^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Se interzice fumatul în toate spaţiile publice închise, spaţiile închise de la locul de muncă, mijloacele
de transport în comun, locurile de joacă pentru copii. De la prezentele prevederi fac excepţie celulele pentru deţinuţi
din penitenciarele de maximă siguranţă.
(1^1) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de învăţământ, precum şi în cele destinate protecţiei şi
asistenţei copilului, de stat şi private."
6. La articolul 3, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins:
"(1^2) În spaţiile prevăzute la art. 2 lit. n^1) este interzisă inclusiv utilizarea ţigaretei electronice."
7. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(2) Fumatul este permis numai în camere special amenajate, exclusiv în zona de tranzit a aeroporturilor
internaţionale, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) să servească exclusiv fumatului;
b) să nu fie spaţiu de trecere sau de acces în spaţii publice închise;
c) să fie dotate cu sisteme de ventilaţie funcţionale care să asigure eliminarea fumului din tutun, cu presiune
negativă;

d) să fie dotate cu scrumiere şi extinctoare şi amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind
prevenirea şi stingerea incendiilor;
e) să fie marcate la loc vizibil cu indicatoare: «Cameră pentru fumat», «Loc pentru fumat»."
8. La articolul 3, alineatele (2^1), (3), (4) şi (4^1) se abrogă.
9. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(5) Se interzice vânzarea la bucată a ţigaretelor, ţigărilor de foi şi cigarillos."
10. La articolul 3, alineatul (7^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(7^1) Se interzice comercializarea produselor din tutun în unităţile sanitare şi cele de învăţământ, de stat şi
private."
11. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - Persoanele responsabile din instituţiile şi unităţile care administrează spaţiile menţionate la art. 2 lit. m),
n), n^1) şi n^2) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne pentru aplicarea art. 3 alin. (1) şi (1^1),
inclusiv prin prevederea încălcării ca abatere disciplinară gravă şi marcarea spaţiilor menţionate cu indicatoare prin
care să se indice «Fumatul interzis» şi folosirea simbolului internaţional, respectiv ţigareta barată de o linie
transversală."
12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 9. - În vederea difuzării de materiale promoţionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din
tutun, posturile de radio şi de televiziune pun la dispoziţie un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal,
pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Tineretului şi Sportului
şi organizaţiile nonguvernamentale independente de industria tutunului şi care au ca obiectiv al activităţilor reducerea
consumului de tutun, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
13. La articolul 10, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"a) nerespectarea de către persoanele fizice a prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^1) se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 100 lei la 500 lei;
b) nerespectarea de către persoanele juridice a prevederilor art. 3 alin. (1), (1^1), (5), (5^2), (6), (6^1), (7^1) şi ale
art. 4 alin. (2) se sancţionează cu amendă contravenţională de 5.000 lei la prima abatere, cu amendă contravenţională
de 10.000 lei şi cu sancţiunea complementară de suspendare a activităţii până la remedierea situaţiei care a dus la
suspendarea activităţii la a doua abatere; săvârşirea unei noi contravenţii la această lege se sancţionează cu amendă
contravenţională de 15.000 lei şi cu sancţiunea complementară de închidere a unităţii."
14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11. - Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. c) şi d) se aplică persoanelor juridice."
15. La articolul 12, alineatul (2) se abrogă.
16. Articolul 14^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 14^1. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane împuternicite în acest
sens de către Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului, cu excepţia prevederilor
art. 10 lit. a), b) şi c), unde constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţi ai poliţiei
locale sau ai Ministerului Afacerilor Interne."
ART. II
Prezenta lege intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea
I. ART. III
Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 21 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum
şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I,
dându-se textelor o nouă numerotare.
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Hotararea nr. 1/2016
privind aprobarea
Registrului public al
auditorilor financiari din
România, la 31 decembrie
2015

Ordinul nr. 69/95//2016
pentru abrogarea
Ordinului viceprimministrului, ministrul
finanţelor publice, şi al
ministrului agriculturii şi
dezvoltării rurale nr.
1.436/852/2013 privind
aplicarea cotei reduse de
TVA de 9% pentru pâine
şi specialităţi de
panificaţie
Ordinul nr. 105//2016
privind aprobarea
criteriilor de alocare a
fondurilor pentru
finanţarea serviciilor de
ambulanţă judeţene şi a
Serviciului de Ambulanţă
Bucureşti-Ilfov

Compartimentul
Audit
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Primari

Serviciul de
Ambulanţă
Judeţean Sibiu

ART. 1
Se aprobă Registrul public al auditorilor financiari din România, la 31 decembrie 2015, conform anexei*) care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul
pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
ART. 2
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Prezenta hotărâre se comunică spre informare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei
Contabile.
Art. 1. La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi
al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru
pâine şi specialităţi de panificaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 28 august 2013.

Art. 1. (1) Se aprobă criteriile de alocare a fondurilor pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv a
Serviciului de Ambulanţă Bucureşti- Ilfov, după cum urmează:
a) Criterii orientative:
1. populaţia judeţului, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică;
2. bugetul istoric per capita şi execuţia bugetară pentru anul 2015;
b) Criterii de modulare a bugetului:
1. suprafaţa judeţului;
2. numărul de posturi ocupate la sfârşitul anului anterior;
3. numărul de posturi vacante la sfârşitul anului anterior care pot fi ocupate în anul 2016, conform criteriilor stabilite
de Comisia Interministerială pentru Suport Tehnic;
4. numărul total de solicitări în cursul anului anterior;
5. numărul total de kilometri parcurşi în anul anterior;
6. prezenţa unui centru de formare acreditat
…………………………..
Art. 2. Sumele necesare pentru finanţarea serviciilor de ambulanţă judeţene, respectiv a Serviciului de Ambulanţă BucureştiIlfov pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi investiţii, stabilite conform criteriilor menţionate la art. 1, se
alocă conform unui referat întocmit de către Serviciul de medicină de urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii avizat
de către secretarul de stat - coordonator al Departamentului de medicină de urgenţă şi aprobat de către ordonatorul
principal de credite.
Art. 3. În cazul în care prin acte normative sunt acordate sau diminuate sumele globale pentru finanţarea serviciilor de
ambulanţă judeţene, respectiv a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, Ministerul Sănătăţii va stabili distribuirea
lor conform cererilor formulate de către aceste servicii luând în considerare prevederile art. 1 şi 2.
Art. 4. -

În urma analizei execuţiei bugetare, Ministerul Sănătăţii poate realoca sume de la serviciile de ambulanţă judeţene,
respectiv de la Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov cu excedent al execuţiei la cele cu deficit conform art. 2.
Art. 5. Structurile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
11.
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1. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează după cum urmează:
a) Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"5. Culturile destinate producţiei de seminţe Certificate de hibrizi de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa,
Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta şi xTriticosecale autopolenizant şi culturile
destinate producţiei de seminţe certificate de hibrizi de Hordeum vulgare prin intermediul unei alte tehnici decât
androsterilitatea citoplasmatică"
2. Anexa nr. 2 se modifică după cum urmează:
a) La punctul 1, litera C va avea următorul cuprins:
"C) hibrizii de Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum,
Triticum durum, Triticum spelta şi xTriticosecale autopolenizant:
Puritatea varietală minimă pentru seminţele categoria Certificată trebuie să fie de 90%.
Pentru Hordeum vulgare produs prin intermediul androsterilităţii citoplasmatice aceasta trebuie să fie de 85%.
Impurităţile, altele decât linia restauratoare, nu trebuie să depăşească 2%.
Puritatea varietală minimă trebuie să fie examinată în postcontrol oficial pe un număr corespunzător de eşantioane."
b) Titlul literei E va avea următorul cuprins:
"E. Hibrizi de Secale cereale şi hibrizi de Hordeum vulgare produşi prin intermediul androsterilităţii
citoplasmatice"
ART. II
În sensul prezentului ordin, termenul ştiinţific utilizat în România "androsterilitate citoplasmatică" este sinonim cu
termenul european sterilitate masculin citoplasmatică ("CMS - Cytoplasmic Male Sterility").
ART. III
Prezentul ordin se aplică de la 1 iulie 2016.
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Art. 2.
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Prezentul ordin se aplică de către entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de cele cărora le sunt incidente
Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor
comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul
viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3.
Entităţile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile
financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi
completările ulterioare, au obligaţia să întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale
Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4.

(1) Societăţile care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară,
aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată,
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, inclusiv cele al căror exerciţiu financiar diferă de anul calendaristic, au obligaţia să
întocmească şi să depună situaţii financiare anuale la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în
condiţiile prevăzute în anexa nr. 1.
(2) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaţionale de raportare financiară (IFRS), situaţiile financiare
au componentele prevăzute de aceste standarde.
(3) Societăţile menţionate la alin. (1) au obligaţia să întocmească şi să depună, de asemenea, raportări contabile
anuale încheiate la 31 decembrie la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în condiţiile prevăzute în
anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(4) Elementele raportate prin situaţiile financiare anuale, respectiv raportările contabile anuale întocmite de societăţile
prevăzute la alin. (1), se determină pe baza prevederilor cuprinse în Reglementările contabile conforme cu
Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt
admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor
publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Dacă modificarea politicilor contabile sau corectarea erorilor contabile impune retratarea informaţiilor
comparative, raportările contabile anuale conţin informaţii comparative retratate. În acest caz, informaţiile
comparative referitoare la elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv a veniturilor şi
cheltuielilor, sunt cele determinate în urma aplicării noilor politici contabile, respectiv a corectării erorilor contabile.
(6) Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, referitoare la efectuarea retratării, înregistrarea în contabilitate a rezultatelor acesteia,
întocmirea balanţei de verificare şi a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportării contabile anuale, se aplică şi
societăţilor ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2015.
(7) Pentru exerciţiul financiar al anului 2015, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la tranzacţionare în
cursul exerciţiului financiar 2015 întocmesc situaţiile financiare anuale individuale în baza IFRS prin retratarea
informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.
1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Începând cu exerciţiul financiar al anului 2016, societăţile ale căror valori mobiliare au fost admise la
tranzacţionare în cursul exerciţiului financiar 2015 ţin contabilitatea în baza prevederilor IFRS.
Principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale
………………………………………………………………………………………………………………………..
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Art. 1.
(1) Se aprobă Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii, cuprinsă în anexa nr. 1.
(2) Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
a) Situaţia obligaţiilor la bugetul de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular 01, prevăzut în
anexa nr. 2;
b) Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular

activitatea de administrare
a contribuabililor mijloci

14.
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Guvernul

OUG nr. 1/2016

02, prevăzut în anexa nr. 3;
c) Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de sănătate şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii formular 03, prevăzut în anexa nr. 4;
d) Situaţia obligaţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a plăţilor efectuate în contul acestor obligaţii - formular
04, prevăzut în anexa nr. 5.
(3) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2.
Alineatul (2) al articolului 7 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.
3.649/2015 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 952 din 22 decembrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:
"
(2) Procedura de administrare şi monitorizare a contribuabililor mijlocii prevăzuţi în prezentul ordin este aprobată
prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală."
Art. 3.
Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală proceduri pentru administrarea
veniturilor, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de soluţionare a contestaţiilor, Direcţia
generală de planificare, monitorizare şi sinteză, Direcţia generală juridică, Direcţia generală de tehnologia informaţiei,
Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice prin
administraţiile pentru contribuabili mijlocii constituite la nivelul acestora, Direcţia Generală Regională a Finanţelor
Publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, precum şi celelalte organe fiscale centrale
din subordinea direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 4.
(1) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de
Administrare Fiscală nr. 468/2015 pentru aprobarea Procedurii de administrare şi monitorizare a contribuabililor
mijlocii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2015, cu modificările ulterioare.
Compartimentul
Contencios Juridic
Primari

Art. I. — Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 247 din 10 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:
1. La articolul 603, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) În cazul în care hotărârea arbitrală se referă la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate şi/sau de
constituirea altui drept real asupra unui bun imobil, hotărârea arbitrală se va prezenta instanţei judecătoreşti ori
notarului public pentru a obţine o hotărâre judecătorească sau, după caz, un act autentic notarial. După verificarea de
către instanţa judecătorească ori de către notarul public a respectării condiţiilor şi după îndeplinirea procedurilor
impuse de lege şi achitarea de către părţi a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, se va proceda la
înregistrarea în cartea funciară şi se va realiza transferul de proprietate şi/sau constituirea altui drept real asupra
bunului imobil în cauză. Dacă hotărârea arbitrală se execută silit, verificările prevăzute în prezentul alineat vor fi
efectuate de către instanţă, în cadrul procedurii de încuviinţare a executării silite.”
2. Articolul 615 va avea următorul cuprins:
„Executarea silită
Art. 615. — Hotărârea arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit întocmai ca o hotărâre judecătorească.”
3. La articolul 628, alineatul (5) va avea următorul cuprins:
„(5) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)—(4), încheierea instanţei de executare sau a executorului
judecătoresc constituie titlu executoriu.”
4. Articolul 635 va avea următorul cuprins:
„Hotărârile arbitrale şi alte hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale
Art. 635. — Pot fi puse în executare hotărârile arbitrale, chiar dacă sunt atacate cu acţiunea în anulare, precum şi alte
hotărâri ale organelor cu atribuţii jurisdicţionale rămase definitive, ca urmare a neatacării lor în faţa instanţei

judecătoreşti competente.”
5. Articolul 641 va avea următorul cuprins:
„Înscrisurile sub semnătură privată
Art. 641. —înscrisurile sub semnătură privată sunt titluri executorii numai în cazurile şi condiţiile anume prevăzute de
lege. Orice clauză sau convenţie contrară este nulă şi considerată astfel nescrisă. Dispoziţiile art. 664 şi următoarele
sunt aplicabile.”
6. La articolul 651, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) Instanţa de executare soluţionează cererile de încuviinţare a executării silite, contestaţiile la executare, precum şi
orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau
organe.”
7. Articolul 665 va avea următorul cuprins:
„Înregistrarea cererii de executare
Art. 665. — (1) De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune
înregistrarea acesteia şi deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat deschiderea procedurii de
executare.
(2) încheierea prevăzută la alin. (1) se comunică de îndată creditorului. în cazul în care executorul judecătoresc refuză
deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicării
încheierii prevăzute la alin. (1), la instanţa de executare.”
8. Articolul 666 va avea următorul cuprins:
„Încuviinţarea executării silite
Art. 666. — (1) În termen de maximum 3 zile de la înregistrarea cererii, executorul judecătoresc va solicita
încuviinţarea executării de către instanţa de executare, căreia îi va înainta, în copie certificată de el pentru
conformitate cu originalul, cererea creditorului, titlul executoriu, încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) şi dovada
achitării taxei judiciare de timbru.
(2) Cererea de încuviinţare a executării silite se soluţionează în termen de maximum 7 zile de la înregistrarea acesteia
la instanţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 48
de ore, iar motivarea încheierii se face în cel mult 7 zile de la pronunţare.
(3) Încheierea va cuprinde, în afara menţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1), arătarea titlului executoriu pe baza
căruia se va face executarea, suma, atunci când aceasta este determinată sau determinabilă, cu toate accesoriile pentru
care s-a încuviinţat urmărirea, când s-a încuviinţat urmărirea silită a bunurilor debitorului şi modalitatea concretă de
executare silită, atunci când s-a solicitat expres aceasta.
(4) Încuviinţarea executării silite permite creditorului să ceară executorului judecătoresc care a solicitat încuviinţarea
să recurgă, simultan ori succesiv, la toate modalităţile^de executare prevăzute de lege în vederea realizării drepturilor
sale, inclusiv a cheltuielilor de executare. încuviinţarea executării silite produce efecte pe întreg teritoriul ţării. De
asemenea, încuviinţarea executării silite se extinde şi asupra titlurilor executorii care se vor emite de executorul
judecătoresc în cadrul procedurii de executare silită încuviinţate.
(5) Instanţa poate respinge cererea de încuviinţare a executării silite numai dacă:
1. cererea de executare silită este de competenţa altui organ de executare decât cel sesizat;
2. hotărârea sau, după caz, înscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. înscrisul, altul decât o hotărâre judecătorească, nu întruneşte toate condiţiile de formă cerute de lege sau alte cerinţe
în cazurile anume prevăzute de lege;
4. creanţa nu este certă, lichidă şi exigibilă;
5. debitorul se bucură de imunitate de executare;
6. titlul cuprinde dispoziţii care nu se pot aduce la îndeplinire prin executare silită;
7. există alte impedimente prevăzute de lege.
(6) încheierea prin care instanţa admite cererea de încuviinţare a executării silite nu este supusă niciunei căi de atac,
însă poate fi cenzurată în cadrul contestaţiei la executare silită, introdusă în condiţiile prevăzute de lege. Dispoziţiile
art. 712 alin. (3) rămân aplicabile.
(7) Încheierea prin care se respinge cererea de încuviinţare a executării silite poate fi atacată numai cu apel exclusiv

de creditor, în termen de 15 zile de la comunicare.
(8) În partea finală a încheierii de încuviinţare a executării silite va fi adăugată formula executorie, cu următorul
cuprins:
«Noi, Preşedintele României,
Dăm împuternicire şi ordonăm executorilor judecătoreşti să pună în executare titlul (Aici urmează elementele de
identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronunţat prezenta încheiere de încuviinţare a executării silite.
Ordonăm agenţilor forţei publice să sprijine îndeplinirea promptă şi efectivă a tuturor actelor de executare silită, iar
procurorilor să stăruie pentru ducerea la îndeplinire a titlului executoriu, în condiţiile legii. (Urmează semnătura
preşedintelui completului şi a grefierului.)»”
9. La articolul 670, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
„(6) Pentru sumele stabilite prin aplicarea alin. (1)—(5), încheierea constituie titlu executoriu atât pentru creditor, cât
şi pentru executorul judecătoresc.”
10. La articolul 680, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) în cazul altor titluri executorii decât hotărârile judecătoreşti, la cererea creditorului sau a executorului
judecătoresc, depusă odată cu cererea de încuviinţare a executării silite ori pe cale separată, instanţa competentă va
autoriza intrarea în locurile menţionate la alin. (1). Instanţa se pronunţă, de urgenţă, în camera de consiliu, cu citarea
terţului care deţine bunul, prin încheiere executorie care nu este supusă niciunei căi de atac.”
11. La articolul 699, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) După încuviinţarea executării silite, executorul va comunica debitorului încheierea instanţei, precum şi o nouă
somaţie, la care nu se va mai alătura titlul ce se execută.”
12. La articolul 712, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
„(3) De asemenea, după începerea executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la
executare, şi anularea încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a fost dată fără
îndeplinirea condiţiilor legale.”
13. La articolul 720, alineatul (8) va avea următorul cuprins:
„(8) în situaţia prevăzută la alin. (7), instanţa va solicita încheierea prevăzută la art. 665 alin. (1) sau, după caz, actul
care constată refuzul executorului judecătoresc de a primi ori de a înregistra cererea de executare silită, de a îndeplini
un act de executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege.”
14. La articolul 732, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
„(2) în cazul în care există pericol evident de sustragere a bunurilor de la urmărire, la solicitarea creditorului făcută în
cuprinsul cererii de executare, instanţa, prin încheierea de încuviinţare a executării, va dispune sechestrarea bunurilor
urmăribile odată cu comunicarea somaţiei către debitor. în acest caz, se va face menţiunea corespunzătoare în chiar
încheierea de încuviinţare a executării.”
15. La articolul 783, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 783. — (1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în
care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia
persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind
soluţia pronunţată în dosar. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa
de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe
certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost
anterior comunicate.”
16. Articolul 820 va avea următorul cuprins:
„Înştiinţarea debitorului şi a terţului dobânditor
Art. 820. — Executorul judecătoresc va comunica o copie de pe încheierea de încuviinţare a executării silite
prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie
certificată de executor pentru conformitate cu originalul şi de somaţie, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile
de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare.”
17. La articolul 856, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) La cererea adjudecatarului, acesta va fi pus în posesia imobilului adjudecat de către executorul judecătoresc,
actul de adjudecare constituind titlu executoriu împotriva tuturor persoanelor arătate la art. 854 lit. i). Dispoziţiile art.
664 şi următoarele sunt aplicabile.”
18. Articolul 889 va avea următorul cuprins:
„Executarea fără somaţie
Art. 889. — La cererea creditorului, dacă se justifică o nevoie urgentă sau există pericol ca debitorul să se sustragă de
la urmărire, să ascundă, să distrugă ori să deterioreze bunurile ce trebuie predate, instanţa va putea să dispună, prin
încheierea de încuviinţare a executării silite, ca executarea silită să se facă de îndată si fără somaţie.”
19. La articolul 955, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 955. — (1) Măsura sechestrului asigurător se duce la îndeplinire de către executorul judecătoresc, potrivit
regulilor prezentului cod cu privire la executarea silită, care se aplică în mod corespunzător, fără a mai cere vreo
autorizare sau încuviinţare în acest sens. Dispoziţiile art. 665 rămân aplicabile.”
Art. II. — La articolul 23 alineatul (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificările şi completările
ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,a) acţiunile posesorii, cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind înregistrările şi rectificările în registrele
de stare civilă, cererile privind popririle, încuviinţarea executării silite şi luarea unor măsuri asigurătorii;”.
Art. III. — Alineatul (1) al articolului 2.445 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 15 iulie 2011, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 2.445. — (1) Creditorul ipotecar poate cere instanţei încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea
bunului mobil ipotecat. La cererea de încuviinţare se vor ataşa documente care atestă existenţa creanţei ipotecare şi a
ipotecii mobiliare, împreună cu dovada perfectării ipotecii. Instanţa va analiza existenţa creanţei şi a ipotecii legal
perfectate şi va încuviinţa vânzarea, cu citarea părţilor interesate. Introducerea cererii de încuviinţare a executării
ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului mobil ipotecat întrerupe prescripţia dreptului de a obţine executarea silită.”
Art. IV. —Alineatele (1) şi (2) ale articolului 1811 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„Art. 1811. — (1) încuviinţarea executării ipotecii mobiliare prin vânzarea bunului ipotecat prevăzută la art. 2.445 din
Codul civil este de competenţa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul sau, după caz, sediul creditorul.
(2) Opoziţia la executare prevăzută la art. 2.452 din Codul civil este de competenţa judecătoriei care a încuviinţat
vânzarea bunului mobil ipotecat.”
Art. V. — La articolul 10 alineatul (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările
ulterioare, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,a) cereri pentru încuviinţarea executării silite, pentru fiecare titlu executoriu — 20 lei;”.
Art. VI. — (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cererile de încuviinţare a
executării silite se soluţionează de către instanţele judecătoreşti şi cu procedura prevăzute de Legea nr. 134/2010
privind Codul de procedură civilă, republicată, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, executarea ipotecii mobiliare prin vânzarea
bunului mobil ipotecat se poate face numai după încuviinţarea executării potrivit art. 2.445 din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de
urgenţă, de către instanţa judecătorească prevăzută la art. 1811 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin
prezenta ordonanţă de urgenţă.
Art. VII. — Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a titlurilor executorii
şi/sau încuviinţarea executării de către executorul judecătoresc, acestea vor fi puse în executare după încuviinţarea
executării de către instanţa judecătorească competentă potrivit legii, fără a fi necesară învestirea cu formulă
executorie.
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Ordin nr. 531/2016
privind impozitele,
contribuţiile şi alte sume
reprezentând creanţe
fiscale, care se plătesc de
contribuabili într-un cont
unic

DirectiaEconomica
Art. 1.
Subordonate
Primari

Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.A.47.01.00
"Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2.
Se aprobă Nomenclatorul obligaţiilor fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se
plătesc în contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire",
prevăzut în anexa nr. 2.
Art. 3.
Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 1 se plătesc de către contribuabili în contul unic
20.A.47.01.00 "Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de
identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt
înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.
Art. 4.
Obligaţiile fiscale cuprinse în nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 2 se plătesc de către contribuabili în contul 55.02
"Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, în curs de distribuire", deschis pe codul de
identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal la care aceştia sunt
înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.
Art. 5.
Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

