SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ ŞI COORDONARE SPITALE
IND. DOS. I.19

NOUTĂŢI LEGISLATIVE
Vă informăm că au fost emise în perioada 27.06. -01.07.2016 următoarele acte normative de interes pentru autorităţile administraţiei publice locale:

NR.
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DATA
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1.

477/27.06.2016

EMITENT

MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII

CASA
NAŢIONALĂ DE
ASIGURĂRI DE
SĂNĂTATE

DENUMIREA
ACTULUI

OBSERVAŢII

Ordinul
nr.763/377/2016

SAPLCS

CONŢINUT PE SCURT

Spitale
privind aprobarea
Normelor metodologice
de aplicare în anul
2016 a Hotărârii
Guvernului
nr. 161/2016 pentru
aprobarea pachetelor de
servicii şi a
Contractului-cadru care
reglementează
condiţiile acordării
asistenţei medicale, a
medicamentelor și a
dispozitivelor
medicale, în cadrul
sistemului de asigurări
sociale de sănătate

Art. 1. — Se aprobă Normele metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea
pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a
dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016—2017, prevăzute în anexele nr. 1—
51*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 iulie 2016. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului
sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014—2015,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările şi completările ulterioare.

pentru anii 2016 – 2017

477bis/27.06.2016
Anexele 1-5
2.

478/28.06.2016

PARLAMENTUL

Legea nr. 119/2016
privind respingerea
Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr.
31/2013 pentru
modificarea art. 8 lit.
b^1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a
contractelor de
concesiune de lucrări
publice şi a contractelor
de concesiune de
servicii

3.

482//28.06.2016

CAMERA
DEPUTAŢILOR

DirectiaTehnică,Investiții
și Patrimoniu
Subordonate
Primari

ARTICOL UNIC
Se respinge Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 16 aprilie 2013 pentru modificarea art. 8 lit. b^1) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 24 aprilie 2013.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art.
76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Hotararea nr. 58/2016

DGASPC SIBIU

privind adoptarea
opiniei referitoare la
Propunerea de Decizie
a Consiliului privind
încheierea de către
Uniunea Europeană a
Convenţiei Consiliului
Europei privind
prevenirea şi
combaterea violenţei
împotriva femeilor şi a
violenţei domestice
COM (2016) 109 şi la
Propunerea de Decizie
a Consiliului privind
semnarea, în numele
Uniunii Europene, a
Convenţiei Consiliului
Europei privind
prevenirea şi
combaterea violenţei

Primarii

ARTICOL UNIC
Luând în considerare Opinia nr. 4 c - 19/530, adoptată de Comisia pentru afaceri europene în şedinţa din 17 mai 2016, Camera
Deputaţilor:
1. Salută încheierea şi semnarea în numele Uniunii Europene a Convenţiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea
violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice, întrucât convenţia:
- recunoaşte fenomenul violenţei împotriva femeilor drept o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare;
- reprezintă cel mai cuprinzător tratat internaţional privind încălcarea gravă a drepturilor omului, care aduce în prim-plan
îndeosebi prevenirea violenţei, protecţia victimelor şi trimiterea în judecată a infractorilor;
- readuce în prim-plan necesitatea adoptării unor măsuri adecvate mai ferme, care să reducă la minimum toleranţa faţă de toţi cei
care recurg la acte de violenţă de orice fel împotriva femeilor, acte al căror număr în prezent este în plină creştere, în condiţiile
multiplicării fluxului de migranţi din Europa;
- se constituie ca un instrument de protecţie a drepturilor omului, care se aplică în mod explicit pe timp de pace şi în situaţii de
conflict armat şi care instituie obligaţii nu numai în ceea ce priveşte femeile, dar se încurajează aplicarea ei şi în cazul tuturor
victimelor violenţei domestice, mai exact şi în cazul bărbaţilor şi băieţilor.
2. A susţinut ratificarea convenţiei de către autorităţile române şi s-a implicat în promovarea principiilor şi beneficiilor adoptării
acestui document internaţional comprehensiv în statele din vecinătate, pentru că:
- reprezintă un tratat de cooperare juridică internaţională care creează cadrul juridic complet şi multidimensional pentru
protejarea femeilor împotriva oricăror forme de violenţă şi care vizează prevenirea şi eliminarea violenţei împotriva femeilor şi
fetelor şi a violenţei domestice;
- este primul tratat internaţional care conţine o definiţie completă a conceptului de gen, care nu se limitează numai la
diferenţierile de ordin biologic, sunt luate în considerare şi rolurile sociale acordate femeilor şi bărbaţilor din societate, precum şi
comportamentele şi atributele specifice pentru femei şi bărbaţi;

împotriva femeilor şi a
violenţei domestice
COM (2016) 111

- pentru prima dată în definiţia dată conceptului "femei" sunt incluse şi fetele sub 18 ani;
- astfel, se defineşte ca "violenţă de gen împotriva femeilor" orice formă de violenţă îndreptată împotriva unei femei, numai
pentru că ea este femeie, sau care afectează femeile în mod disproporţionat în raport cu bărbaţii;
- în definiţia violenţei împotriva femeilor, considerată o încălcare a drepturilor omului şi o formă de discriminare împotriva
femeilor, este explicit introdusă orice acţiune care conduce la vătămarea psihologică sau economică cauzată femeilor, inclusiv
ameninţările cu întreprinderea unor asemenea acţiuni, coerciţia sau privarea arbitrară de libertate, indiferent dacă survine în public
sau în viaţa privată;
- documentul aduce în discuţie importanţa violenţei economice şi efectele pe care aceasta le poate produce asupra comunităţii
prin defavorizarea şi îngrădirea independenţei femeilor pe piaţa muncii, acţiuni care vor crea un impact negativ asupra sănătăţii şi
bunăstării întregii comunităţi;
- părţile semnatare sunt obligate să condamne toate formele de discriminare prin asigurarea respectării principiului egalităţii
între femei şi bărbaţi în ordinea lor juridică, precizându-se explicit că pot fi adoptate măsuri de discriminare pozitivă;
- este explicit definită "violenţa domestică", iar în definiţie este menţionat expres că sunt luate în considerare toate acţiunile care
survin în familie sau în unitatea domestică sau între foştii sau actualii soţi sau parteneri, indiferent dacă agresorul împarte sau a
împărţit anterior acelaşi domiciliu cu victima;
- introduce o serie de infracţiuni care nu erau incriminate, precum sterilizarea forţată, mutilarea genitală a femeilor sau violenţa
psihică, infracţiuni care trebuie să fie incluse în legislaţiile naţionale ale tuturor statelor semnatare şi pentru care trebuie să fie
adoptate măsurile ce se impun în acest sens;
- susţine şi recomandă înfiinţarea şi dezvoltarea serviciilor specializate pentru asigurarea asistenţei medicale şi consilierii
psihologice şi juridice a victimelor şi, în mod deosebit, dezvoltarea reţelei de adăposturi destinate femeilor şi copiilor victime ale
violenţei domestice;
- introduce obligaţia părţilor semnatare de a constitui un organism naţional coordonator care să aibă responsabilitatea punerii în
aplicare şi funcţionării corecte a mecanismelor generate de politicile în domeniul prevenţiei, protecţiei şi acordării de asistenţă şi
care trebuie să fie în permanent contact cu organismele create de toate părţile semnatare;
- recomandă multiplicarea proiectelor în care să fie implicate cât mai mult mediul privat şi media, care să vizeze elaborarea şi
punerea în aplicare a politicilor de gen;
- sunt menţionate justificări inacceptabile pentru infracţiuni, inclusiv infracţiunile comise în numele aşa-numitei "onoare", care
nu pot fi luate în considerare dacă a fost comis un act de violenţă îndreptată împotriva femeilor sau oricărui membru al familiei
(aşa-zisă justificare izvorâtă din cultură, obicei, religie sau tradiţie);
- în deciziile lor, părţile semnatare trebuie să aibă în vedere faptul că măsurile legislative sau alte măsuri conexe nu trebuie să fie
subordonate condiţiei ca faptele să fie incriminate numai pe teritoriul unde au fost comise;
- această convenţie instituie un mecanism de monitorizare specific, care le permite părţilor semnatare să asigure punerea în
aplicare în mod eficient a dispoziţiilor sale;
- prevede obligaţia părţilor semnatare de a institui politici integrate şi de a oferi un răspuns global la acest fenomen;
- identifică acele forme de violenţă care necesită o intervenţie în materie de drept penal şi le solicită părţilor să vizeze o serie de
infracţiuni din dreptul lor penal.
3. Consideră că:
- asumarea şi semnarea acestui document în numele UE constituie un progres pentru consolidarea cadrului juridic în materie de
protecţie şi promovare a drepturilor omului;
- semnarea în numele Uniunii Europene a acestui tratat de cooperare juridică internaţională reprezintă un semnal politic pozitiv,
un angajament al UE de a respecta şi a promova, atât în statele membre, cât şi în afară, măsuri ferme care să prevină şi să combată
fenomenul violenţei îndreptate împotriva femeilor;
- semnarea în numele UE a acestei convenţii permite armonizarea cadrului juridic şi a măsurilor de prevenţie, protecţie şi
furnizarea de asistenţă pentru victimele violenţei îndreptate împotriva femeilor şi a membrilor familiei pentru toate părţile
semnatare, ceea ce va da mai multă consistenţă sistemului european care, în acest fel, va deveni un exemplu pozitiv, demn de
urmat şi de alte state, chiar dacă nu sunt membre ale UE;
- semnarea acestui document va contribui la accelerarea şi adâncirea politicilor de prevenţie, protecţie şi a măsurilor aferente
pentru punerea în aplicare a acestor politici, precum şi la realizarea unei coerenţe a politicilor în acest domeniu;
- încheierea convenţiei este nu numai expresia angajamentului UE privind combaterea violenţei îndreptate împotriva femeilor şi

asigurarea coerenţei demersurilor sale pe plan intern şi extern, dar şi a complementarităţii nivelului naţional cu cel european; toate
acestea vor consolida credibilitatea şi responsabilitatea faţă de partenerii internaţionali şi vor conduce şi la consolidarea
reprezentării şi rolului UE în cadrul forurilor internaţionale;
- UE trebuie să ratifice convenţia împreună cu statele membre, întrucât are competenţe în ceea ce priveşte o parte considerabilă
din dispoziţiile convenţiei (cum ar fi combaterea discriminării şi egalitatea de gen, în temeiul art. 157 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), legislaţia secundară, în temeiul art. 82 şi 84 din TFUE - care vizează protejarea şi
sprijinirea victimelor şi anchetarea, urmărirea penală, dreptul procedural şi măsurile de protecţie, în temeiul art. 81 şi 82 din TFUE
pentru aspectele transfrontaliere în materie civilă şi penală privind cooperarea internaţională şi art. 16 din TFUE privind protecţia
datelor, acte legislative ale Uniunii privind aspecte legate de cooperarea statelor membre cu privire la protecţia consulară a
cetăţenilor UE etc.);
- întrucât o parte din competenţele convenţiei se află în responsabilitatea statelor membre şi o bună parte cad în responsabilitatea
Uniunii Europene, se impune ca şi UE să fie parte semnatară alături de statele membre.
4.

486/29.06.2016

GUVERNUL

OUG nr. 26/2016
pentru modificarea
Legii nr. 277/2010
privind alocaţia pentru
susţinerea familiei

DGASPC SIBIU
ART. I
Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785
din 22 noiembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Primarii
3. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (2), art. 21, art. 23 alin. (3) şi (4), art. 25 alin. (1) şi (2),
art. 33 alin. (2) şi ale art. 34 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 500 lei."
ART. II
Pentru familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei, ale căror drepturi au fost suspendate începând cu luna aprilie
2016 ca urmare a neachitării obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, conform
prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, plata acestora se reia din oficiu,
inclusiv pentru perioada de suspendare.

5.

486/29.06.2016

GUVERNUL

Hotararea nr.
455/2016

Directia Economica
Primarii

modificarea şi
completarea Normelor
metodologice de
aplicare a OUG nr.
64/2007 privind datoria
publică, aprobate prin
HG nr. 1.470/2007

6.

487/30.06.2016

Agenţia Naţională
pentru Achiziţii
Publice

Ordinul nr. 281/2016
privind stabilirea
formularelor standard
ale Programului anual
al achiziţiilor publice şi
Programului anual al

DirectiaTehnică,Investiții
și Patrimoniu
Subordonate
Primarii

Articol unic. — Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie
2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează ………….

Art. 1.
Se aprobă formularul Programului anual al achiziţiilor publice, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul
ordin.
Art. 2.
Se aprobă formularul Programului anual al achiziţiilor sectoriale, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul
ordin.

achiziţiilor sectoriale

7.

487/30.06.2016

Ordinul nr. 755/2016

SAPLCS

privind modificarea şi
completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr.
869/2015 pentru
aprobarea
metodologiilor privind
organizarea şi
desfăşurarea
concursurilor de
ocupare a posturilor de
medic, medic dentist,
farmacist, biolog,
biochimist şi chimist
din unităţile sanitare
publice, precum şi a
funcţiilor de şef de
secţie, şef de laborator
şi şef de compartiment
din unităţile sanitare
fără paturi, respectiv a
funcţiei de farmacistşef în unităţile sanitare
publice cu paturi

Spitale

Ministerul Sănătăţi

Art. I.
Ordinul ministrului sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de
ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a
funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de
farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 14 iulie 2015,
se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 4 se modifică şi va următorul cuprins:
"Art. 4.
Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei
publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, precum şi direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti."
2. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) În anunţul de concurs se vor preciza profesia, gradul profesional şi eventualele atestate de studii complementare pe care trebuie
să le deţină candidaţii, după cum urmează:
a) medic medicină generală, medic dentist, respectiv farmacist cu drept de liberă practică;
b) medic rezident, medic dentist rezident, respectiv farmacist rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea în
care se publică postul;
c) medic specialist, medic dentist specialist, respectiv farmacist specialist confirmat în specialitatea în care se publică postul;
d) medic primar, medic dentist primar, respectiv farmacist primar confirmat în specialitatea în care se publică postul;
e) pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist candidează, după caz, biologi, biochimişti, chimişti debutanţi, biologi,
biochimişti, chimişti, respectiv biologi, biochimişti, chimişti specialişti sau principali."
3. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) sau e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind
exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor,
Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;".
4. În anexa nr. 1, la articolul 6 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate."
5. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
a) pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, precum şi pentru spitalele judeţene:
1. preşedinte - cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, având gradul de medic primar, medic dentist primar sau
farmacist primar în specialitatea postului. Pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist, preşedintele este un biolog, biochimist
sau, după caz, chimist cu gradul de principal;
2. membri:
- un cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, cu titlul egal sau mai mic decât al preşedintelui, având gradul de
medic primar, medic dentist primar, farmacist primar în specialitatea postului respectiv, ori, după caz, un biolog, biochimist,
chimist, cu grad principal;
- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog,
biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care

face parte;
3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare;
4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist;".
6. În anexa nr. 1, la articolul 7, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din:
1. preşedinte - directorul medical al unităţii sanitare care organizează concursul;
2. membri:
- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog,
biochimist, chimist, cu grad principal;
- un medic primar, medic dentist primar sau farmacist primar în specialitatea postului respectiv ori, după caz, un biolog,
biochimist, chimist, cu grad principal desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care
face parte;
3. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist."
7. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 11.
(1) În cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, candidaţii
care la proba scrisă a examenului de specialitate nu au obţinut minimum 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua
concursul."
8. În anexa nr. 1, articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 24.
(1) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi funcţia de
farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor prezentei
metodologii.
(2) Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de serviciu din unităţile sanitare cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu
respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare
publice, cu modificările ulterioare."
9. În anexa nr. 2, la litera A, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
1. secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din
tematica probei scrise. Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi,
precum şi pentru funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi obligatoriu un subiect va fi din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."
Art. II.
Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, direcţiile cu atribuţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare
publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară
proprie, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin."
8.

488/30.06.2016

GUVERNUL

Ordonanta de urgenţă
nr. 32/2016
pentru completarea
Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal şi
reglementarea unor
măsuri financiar-fiscale

Directia Economica

Primarii

Art. I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu
modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1. La articolul 60, după punctul 2 se introduce un nou
punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi
asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca urmare
a desfăşurării activităţii de cercetare-dezvoltare aplicativă şi/sau

de dezvoltare tehnologică, în condiţiile stabilite prin ordin comun
al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, al
ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de
afaceri, al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii,
familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."
4. La articolul 114 alineatul (2), după litera a) se introduce
o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
a1) veniturile, cu excepţia celor obţinute ca urmare a unor contracte încheiate în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza raporturilor de serviciu încheiate în baza Legii nr. 188/1999
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, obţinute de către operatorii statistici
din activitatea de colectare a datelor de la populaţie şi de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice efectuate în
vederea producerii de statistici oficiale;".
9.
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GUVERNUL

Ordonanta de urgenţă
nr. 33/2016

Directia Judeteana de
Evidenta Populatiei

pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative privind
actele de stare civilă şi
actele de identitate ale
cetăţenilor români

Primarii

Art. 14. Întocmirea actului de naştere se face de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de
evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după
caz, de către şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră."
2. După articolul 14 se introduc trei noi articole,
articolele 141-143, cu următorul cuprins:
Art. 141. (1) Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort.
Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile,
declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului. Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de
naştere.
(2) Întocmirea actului de naştere se face pe baza declaraţiei verbale a persoanelor prevăzute la art. 16, a actului de identitate al
mamei şi al declarantului, a certificatului medical constatator al naşterii şi, după caz, a certificatului de căsătorie al părinţilor.
(3) Întocmirea actului de naştere al copilului, în lipsa actului de identitate al mamei, se face pe baza celorlalte documente
prevăzute la alin. (2), a documentului întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii
sanitare în care a avut loc naşterea, cu privire la datele de identificare a mamei, şi a verificărilor în registrele de stare civilă sau în
Registrul naţional de evidenţă a persoanelor.
(4) Întocmirea actului de naştere al copilului, în cazul în care naşterea mamei nu este înregistrată, se face pe baza declaraţiei scrise
a persoanelor prevăzute la art. 16, unui proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcţiei
generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare, a certificatului medical
constatator al naşterii şi a actului de identitate al declarantului. În acest caz, numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc
prin dispoziţie emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unităţii administrativ- teritoriale unde se
înregistrează naşterea.
(5) Dacă declaraţia priveşte un copil din afara căsătoriei, iar recunoaşterea paternităţii are loc în momentul declarării naşterii,
datele privind tatăl copilului se înscriu în rubricile corespunzătoare din cuprinsul actului de naştere ce se întocmeşte.
Art. 142. (1) După împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut la art. 141 alin. (1), întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a
declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al
serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a
Municipiului Bucureşti. Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), întocmirea actului de naştere se face pe baza documentelor prevăzute la art. 141 alin. (2) sau
(3), a expertizei medico-legale cu privire la data naşterii, în format an, lună, zi, şi sexul persoanei, dacă nu există certificat medical

constatator al naşterii, precum şi a verificărilor stabilite prin hotărâre a Guvernului.
(3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în
străinătate şi nu a fost declarată ori a fost înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, iar declararea naşterii sau
înregistrarea naşterii se face în ţară.
(4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), actul de naştere se întocmeşte de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul
serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei
rază se află domiciliul părinţilor, după ce Ministerul Afacerilor Interne verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe,
dacă naşterea nu a fost înregistrată în străinătate.
Art. 143. În situaţia în care declarantul este cetăţean străin, necunoscător al limbii române ori persoană cu handicap auditiv sau
surdocecitate, la depunerea documentelor necesare înregistrării naşterii se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret
autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un procesverbal."
3. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 16. Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării
revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă
socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului."
4. Articolul 17 se abrogă.
5. Articolul 18 se abrogă.
6. După articolul 21 se introduc două noi articole,
articolele 211 şi 212, cu următorul cuprins:
Art. 211. (1) În scopul protejării dreptului la identitate al copilului, identificării mamei neînregistrate şi clarificării stării civile a acesteia,
precum şi pentru eliminarea riscului substituirii de persoane, în situaţia prevăzută la art. 141 alin. (4), se colectează imaginea
facială şi imaginea impresiunilor papilare a două degete ale mamei.
(2) Imaginile colectate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv cu ocazia procedurii de înregistrare a naşterii mamei, pentru
compararea cu imaginile colectate de la persoana care se prezintă pentru înregistrarea naşterii.
(3) Imaginile colectate potrivit alin. (1) se stochează în Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor şi se şterg prin
procedură automată imediat după emiterea actului de identitate al mamei.
(4) Procedurile de colectare şi de ştergere a imaginilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
Art. 212. Odată cu iniţierea procedurii prevăzute la art. 211, serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul declarat al mamei este
obligat să efectueze demersurile necesare pentru înregistrarea naşterii şi să urmărească obţinerea unui act de identitate de către
aceasta."
7. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 30. La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceştia şi cetăţeni români, dacă nu cunosc limba română, precum şi în cazul
în care unul sau ambii viitori soţi au handicap auditiv sau surdocecitate, se va folosi interpret autorizat sau, după caz, interpret
autorizat al limbajului mimico-gestual şi al limbajului specific persoanelor cu surdocecitate, încheindu-se în acest sens un procesverbal."
Art. II. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se

modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Termenul de valabilitate a cărţii de identitate provizorie este de un an."
2. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"
(2) Actul de identitate al persoanei fizice internate într-un centru educativ se păstrează pe durata internării de către administraţia
acestei instituţii."
3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou
alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"
(4) Cererea de eliberare a unui nou act de identitate, solicitat potrivit dispoziţiilor art. 19 alin. (1) de către persoana internată într-o
instituţie sanitară, se primeşte şi se soluţionează în condiţiile alin. (3)."
4. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 34. (1) Pentru persoanele fizice care nu posedă act de identitate şi sunt internate sau primite spre îngrijire ori găzduire în instituţii de
ocrotire/centre de servicii sociale sau în centre educative se eliberează acte de identitate în care se înscrie domiciliul sau reşedinţa
la adresa instituţiei sau centrului respectiv. În acest caz, în vederea eliberării actului de identitate, dovada adresei de domiciliu sau
reşedinţă se face cu declaraţia scrisă a conducătorului instituţiei sau centrului ori a persoanei abilitate de acesta."
Art. III. Cererile privind înregistrarea tardivă a naşterii, depuse la instanţele de judecată până la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, se soluţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare la data depunerii acestora.
Art. IV. Dispoziţiile art. 141 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se aplică numai în situaţia
copiilor născuţi după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. V. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul va modifica şi/sau completa în
consecinţă Hotărârea Guvernului nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în
materie de stare civilă.
10.
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Guvernul

Ordonanta de urgenţă
nr. 34/2016

Unitati de Asistenta
Medico Sociala

pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
17/2000 privind
asistenţa socială a
persoanelor vârstnice

DGASPCS
Primarii

Art. I. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157
din 6 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) se asigură fără plata contribuţiei persoanelor vârstnice care, evaluate potrivit grilei
naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, nu au venituri."
2. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 10. Persoanele vârstnice care se încadrează în grila naţională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice, îndreptăţite să beneficieze
de serviciile prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) şi care realizează venituri, beneficiază de servicii cu plata unei contribuţii, în funcţie de
tipul de servicii acordate şi de venitul persoanei, fără a se depăşi costul acestora calculat pentru perioada respectivă. Tipurile de
servicii şi costul acestora se stabilesc de autorităţile administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor legii."
3. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 12. -

(1) Organizarea serviciilor prevăzute la art. 8 lit. a) şi b) revine autorităţilor administraţiei publice locale, prin serviciile publice de
asistenţă socială direct sau în baza convenţiilor de parteneriat şi a contractelor de servicii sociale încheiate cu alţi furnizori publici
sau privaţi de servicii sociale care deţin licenţă de funcţionare pentru servicii de îngrijire la domiciliu.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi a prevederilor art. 119 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările
ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale, prin serviciul public de asistenţă socială şi prin compartimentul de contractare,
au în vedere următoarele:
a) estimarea anuală a numărului persoanelor vârstnice dependente care necesită sprijin pentru activităţile de bază ale vieţii zilnice;
b) estimarea numărului persoanelor vârstnice care nu primesc ajutor pentru îndeplinirea activităţilor instrumentale ale vieţii zilnice
din partea îngrijitorilor informali şi voluntari;
c) elaborarea indicatorilor de eficienţă cost/beneficiu."
4. La articolul 13, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"
(2) Soţul şi rudele care au în îngrijire o persoană vârstnică dependentă pot beneficia de program lunar redus de lucru, de o jumătate
de normă, cu suportarea drepturilor salariale pentru cealaltă jumătate de normă din bugetul local, corespunzător salariului brut
lunar al îngrijitorului la domiciliu, potrivit Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare. Timpul cât soţul şi rudele au fost încadrate în aceste condiţii se consideră, la
calculul vechimii în muncă, timp lucrat cu normă întreagă."
5. La articolul 18, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
"
Art. 18. (1) Căminul pentru persoane vârstnice este instituţia de asistenţă socială cu personalitate juridică, înfiinţată, organizată şi finanţată
potrivit dispoziţiilor prezentei legi, în vederea asigurării serviciilor de îngrijire pe perioadă nedeterminată, în sistem rezidenţial.
..........
(5) Cheltuielile de funcţionare a căminului pentru persoane vârstnice se asigură cu respectarea principiului subsidiarităţii, în
următoarea ordine:
a) din venituri proprii, încasate din contribuţii ale persoanelor vârstnice şi/sau, după caz, ale susţinătorilor legali ai acestora;
b) din sume alocate din bugete locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;
c) din bugetul de stat - în completarea cuantumului prevăzut la lit. a) şi b), din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, în
proporţie de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,
la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor minime de cost aprobate prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii."
6. La articolul 18, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Sumele alocate potrivit prevederilor alin. (5) lit. c), repartizate pe judeţe la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice, se aprobă distinct prin anexă la legea bugetului de stat şi se repartizează pe unităţi administrativteritoriale prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor
publice, la propunerea agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti fundamentată pe baza
solicitărilor autorităţilor administraţiei publice locale."
7. La articolul 21 alineatul (1), litera c) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
c) finanţarea cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c);".
8. La articolul 21 alineatul (1), după litera c) se introduce
o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
c1) finanţarea programelor de interes naţional destinate dezvoltării şi sustenabilităţii serviciilor sociale pentru persoanele
vârstnice."

9. La articolul 21 alineatul (2), litera a) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
a) sume alocate în completarea veniturilor proprii ale căminelor prevăzute la art. 18 alin. (5) lit. a);".
10. La articolul 21 alineatul (2), după litera a) se introduce
o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins:
a1) finanţarea cheltuielilor de capital ale căminelor din subordine şi pentru asigurarea componenţei locale la proiectele ce
beneficiază de fonduri externe nerambursabile, implementate de acestea;".
11. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
"
(3) Sponsorizările şi donaţiile în bani sau în natură, făcute de persoane fizice şi juridice române şi străine căminelor pentru
persoane vârstnice sau celorlalte instituţii şi unităţi de asistenţă socială prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. c) se utilizează cu respectarea
prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare."
12. La articolul 24, alineatul (3) se abrogă.
13. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Costul mediu lunar de întreţinere se stabileşte în funcţie de gradul de dependenţă al persoanei vârstnice îngrijite şi are în vedere
totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul naţional
unic de asigurări de sănătate, pentru finanţarea drepturilor de personal ale personalului medical şi a medicamentelor."
14. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.
15. La articolul 25, alineatul (4) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(4) Costul mediu lunar de întreţinere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate şi nu poate fi mai mic
decât standardul minim de cost aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii."
16. La articolul 25 alineatul (5), litera b) se modifică şi va
avea următorul cuprins:
b) diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere se va plăti de către susţinătorii legali ai
persoanelor vârstnice îngrijite în cămine, dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei;".
17. Articolul 26 se abrogă.
18. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 39. Autorităţile administraţiei publice locale, în funcţie de condiţiile de care dispun, pot înfiinţa potrivit legii gospodării anexe, ca
activităţi autofinanţate, în scopul îmbunătăţirii hranei."
Art. II. Prevederile lit. c) de la alin. (5) al art. 18 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, aşa cum este modificat de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, intră în vigoare
începând cu data de 1 septembrie 2016.
Art. III. (1) Convenţiile încheiate între consiliile locale şi organizaţii neguvernamentale, unităţi de cult recunoscute în România ori alte

persoane fizice sau juridice, în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în derulate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă
şi care nu au fost renegociate după intrarea în vigoare a Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, se
renegociază în conformitate cu prevederile legale în vigoare, într-un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(2) Convenţiile prevăzute la alin. (1) sunt valabile pentru perioada pentru care au fost încheiate.
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privind modificarea si
completarea Legii
cadastrului si
publicitaii imobiliare
nr. 7/1996

1. La articolul 3, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) în îndeplinirea obligaţiilor ce le revin, autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice, instanţele judecătoreşti, notarii
publici, experţii judiciari, persoanele autorizate să realizeze lucrări de cadastru, geodezie, cartografie şi fotogrammetrie, precum şi
executorii judecătoreşti au acces gratuit, direct, permanent, personal sau prin reprezentant, la platforma şi serviciile on-line ale
sistemului integrat de cadastru şi carte funciară, în condiţiile reglementate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.”
2. La articolul 3, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (61)—(64), cu următorul cuprins:
„(61) Prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale prevăzut la alin. (6) se acordă şi se revocă dreptul de acces pentru
orice alte persoane şi entităţi, se stabilesc seturile de date, tariful pe unitatea de timp, modul şi termenul de plată.
Dreptul de acces poate fi revocat individual în condiţiile prevăzute de normele tehnice, fără un aviz prealabil, şi expiră odată cu
sfârşitul perioadei pentru care a fost achitat tariful.
(62) Accesul on-line pentru entităţile care au atribuţii specifice, prevăzute la alin. (6), este permis în vederea consultării cărţii
funciare, planului cadastral, obţinerii pe cale electronică a datelor cadastrale necesare întocmirii şi transmiterii, inclusiv pe cale
electronică, a actelor şi documentaţiilor cadastrale instrumentate, în vederea înscrierii acestora în cartea funciară, precum şi în alte
situaţii reglementate prin ordinul prevăzut la alin. (6).
(63) Agenţia Naţională va asigura până la data de 31 decembrie 2017 punerea în aplicare a acestor dispoziţii.
(64) Procedura comunicării actelor către birourile teritoriale se va stabili prin protocoale de colaborare aprobate prin hotărâre a
Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, respectiv prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a
Executorilor Judecătoreşti, şi prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, protocoale care se vor
publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
3. La articolul 9, alineatele (8), (32) şi (37) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(8) Procedura de eliberare şi termenul de plată a certificatelor prevăzute la alin. (7) se stabilesc prin protocol încheiat între
Agenţia Naţională şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România. Protocolul se aprobă prin ordin cu caracter normativ al
directorului general al Agenţiei Naţionale şi hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România şi se publică
în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(32) Plata destinată cofinanţării prevăzute la alin. (31) se face de către Agenţia Naţională, în limita bugetului aprobat, ulterior
finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform unei proceduri stabilite prin regulament aprobat prin
ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(37) Specificaţiile tehnice conţinute în documentaţiile de atribuire a contractelor pentru lucrări de geodezie, cartografie,
fotogrammetrie şi aerofotografiere sunt avizate pentru conformitate cu reglementările specifice de către Agenţia Naţională, înainte
de iniţierea procedurilor de achiziţie publică, sub sancţiunea neacordării avizului de începere a lucrărilor, respectiv a respingerii
cererii de recepţie.”
4. La articolul 9, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81), cu următorul cuprins:
„(81) Cuantumul onorariului notarial achitat de Agenţia Naţională pentru eliberarea de către notarii publici a certificatelor de
moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală, întocmite
cu privire la imobile ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, se stabileşte, în condiţiile legii, prin ordin comun al ministrului
justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
5. La articolul 9, după alineatul (13) se introduc trei noi alineate, alineatele (131)—(133), cu următorul cuprins:
„(131) în cazul în care notarii publici nu virează tarifele încasate, în termenul şi în condiţiile prevăzute la alin. (13), tarifele,
inclusiv accesoriile aferente acestora, se stabilesc prin decizia oficiului teritorial, semnată de director şi de contabilul-şef, avizată
de legalitate. Decizia oficiului teritorial constituie titlu executoriu, iar executarea silită se efectuează cu respectarea prevederilor
Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

(132) Pentru neachitarea tarifelor încasate de către notarii publici la termenul prevăzut la alin. (13), se aplică dispoziţiile Legii nr.
207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creanţele datorate bugetului de stat.
(133) Tarifele prevăzute de prezenta lege sunt creanţe bugetare asimilate creanţelor fiscale.”
6. La articolul 9 alineatul (28), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,a) se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate compartimente funcţionale de înregistrare sistematică a
proprietăţilor imobiliare, ale căror atribuţii se stabilesc prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale şi care urmăresc, în
principal, coordonarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi la nivel
naţional;”.
7. La articolul 9 alineatul (28), după litera b) se introduc două noi litere, literele c) şi d), cu următorul cuprins:
,,c) prin fişa postului se stabilesc atribuţiile corespunzătoare nivelului de pregătire profesională a întregului personal angajat în
cadrul Agenţiei Naţionale şi al unităţilor subordonate, în vederea îndeplinirii activităţilor specifice instituţiei, inclusiv activităţile
de recepţie şi cele corespunzătoare Programului naţional de cadastru şi carte funciară, indiferent de modul de finanţare;
d) personalul angajat pentru implementarea Programului naţional în condiţiile prevăzute la lit. b) beneficiază de toate drepturile de
natură salarială stabilite în condiţiile legii, în mod similar celor dobândite anterior de personalul angajat pe perioadă
nedeterminată, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie.”
8. La articolul 9, după alineatul (34) se introduc douăsprezece noi alineate, alineatele (341)—(3412), cu următoru] cuprins:
„(341) în cadrul Programului naţional de cadastru şi carte funciară se finanţează, în condiţiile legii, şi lucrările de înregistrare
sistematică ce vor fi iniţiate de unităţi administrativ-teritoriale, având ca obiect sectoarele cadastrale din cadrul unităţilor
administrativ-teritoriale, care cuprind imobile din extravilan, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular
al unui drept real asupra imobilului sau posesor.
(342) Prin excepţie de la prevederile alin. (341), în unităţile administrativ-teritoriale în care nu sunt terenuri în extravilan, unităţile
administrativ-teritoriale beneficiare prevăzute la alin. (341) pot demara lucrările de înregistrare sistematică la nivelul sectoarelor
cadastrale din intravilan.
(343) Finanţarea lucrărilor de înregistrare sistematică prevăzute la alin. (341) şi (342) se efectuează prin alocarea fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale de sume de la bugetul Agenţiei Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, în limita bugetului aprobat şi a
acordului Consiliului de administraţie, pe bază de contract de finanţare anual, care va conţine inclusiv clauze referitoare la
procedura de monitorizare a lucrărilor de către Agenţia Naţională, prin oficiile teritoriale.
(344) Alocarea sumelor aprobate cu destinaţia prevăzută la alin. (341) şi (342) unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare se
realizează ca urmare a aprobării de către Consiliul de administraţie, de la o poziţie distinctă de transferuri, din bugetul Agenţiei
Naţionale, prin bugetele oficiilor teritoriale, şi constituie surse de finanţare complementare pentru bugetele acestora. Sumele
primite de unităţile administrativ-teritoriale se evidenţiază la o poziţie distinctă de venituri în bugetele acestora.
(345) Agenţia Naţională decontează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale în condiţiile
alin. (341) şi (342), în limitele prevăzute la alin. (30) şi (31).
(346) Procedura şi modalitatea de alocare a sumelor, precum şi raportarea de către beneficiari a stadiului de execuţie a lucrărilor se
stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agenţiei Naţionale, care se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
(347) în vederea asigurării finanţării complementare prevăzute la alin. (343) şi (344), unităţile administrativ-teritoriale care
intenţionează demararea lucrărilor de înregistrare sistematică a terenurilor la nivel de sector cadastral pentru îndeplinirea
obiectivului finalizării înregistrării sistematice la nivelul sectorului cadastral, conform alin. (341) şi (342), au obligaţia de a
transmite oficiilor teritoriale în raza cărora sunt situate sectoarele cadastrale, solicitarea de a se încheia contractul de finanţare, în
termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a procedurii prevăzute la alin. (346).
(348) La împlinirea a 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (347), oficiile teritoriale vor notifica unităţile administrativteritoriale care nu au solicitat încheierea contractului de finanţare, pentru a solicita încheierea contractului în termen de 15 zile de
la primirea notificării, sub sancţiunea pierderii finanţării.
(349) Unităţile administrativ-teritoriale care au iniţiat lucrări de înregistrare sistematică prin protocoale de colaborare încheiate cu
Agenţia Naţională, precum şi unităţile administrativ-teritoriale incluse în Programul naţional de cadastru şi carte funciară, prin
proceduri iniţiate de Agenţia Naţională, sunt exceptate de la prevederile alin. (341) şi (342).
(3410) Efectuarea lucrărilor de înregistrare sistematică derulate în condiţiile alin. (341) şi (342) se face cu respectarea dispoziţiilor

alin. (7)—(9), precum şi a dispoziţiilor art. 11 alin. (2)—art. 17.
(3411) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare ale finanţării complementare prevăzute la alin. (341) şi (342) au obligaţia de a
respecta legislaţia în materia achiziţiilor publice în vigoare, în ceea priveşte organizarea şi derularea procedurilor de atribuire a
contractelor de servicii, respectarea obligaţiilor din contractele de finanţare, precum şi a modului de utilizare a sumelor alocate din
bugetul Agenţiei Naţionale prin program, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.
(3412) Unităţile administrativ-teritoriale beneficiare au obligaţia să transmită Agenţiei Naţionale toate documentele necesare
monitorizării şi finanţării prin program a obiectivului prevăzut la alin. (341) şi (342) şi sunt responsabile pentru realitatea,
exactitatea şi legalitatea datelor prezentate.”
12. La articolul 11, după alineatul (22) se introduc unsprezece noi alineate, alineatele (221)—(2211), cu următorul cuprins:
„(221) în cazul imobilelor, respectiv terenuri cu sau fără construcţii situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor fondului
funciar, indiferent dacă au fost sau nu înregistrate anterior în sistemul integrat şi dacă sunt împrejmuite sau nu, în măsura în care
există deficit de suprafaţă în sectorul determinat şi nu se pot stabili amplasamentele şi suprafeţele terenurilor, se va înfiinţa o carte
funciară a titlurilor de proprietate din sectorul cadastral, în care se vor înscrie şi celelalte drepturi reale constituite asupra
imobilelor.
13. La articolul 12, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(9) Persoana autorizată care efectuează lucrările de înregistrare sistematică şi cel puţin un reprezentant al unităţii administrativteritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alţi deţinători şi întocmeşte documentele tehnice.”
Art. III. — Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720
din 24 septembrie 2015, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de
urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
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Articol unic. — Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. După articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu următorul cuprins:
„Art. 261. — Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii organizează şi coordonează metodologic, precum şi din
punctul de vedere al activităţii specifice structurile care desfăşoară activitatea de inspecţie sanitară de stat, structuri fără
personalitate juridică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”
2. La articolul 27, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„(4) în situaţii de risc pentru sănătatea publică, personalul împuternicit poate dispune măsura interzicerii punerii în consum a
produselor, retragerii produselor, suspendarea activităţilor, închiderea unităţilor, retragerea, anularea autorizaţiei sanitare de
funcţionare, a avizului sanitar, a notificărilor pentru activităţi şi produse şi orice alte măsuri pe care situaţia le impune, conform
legii.

Art. I. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,e) autorităţi cu competenţe în gestionarea fondurilor europene — autorităţile de management în cadrul programelor finanţate din
instrumente structurale, de coeziune, din Fondul European pentru Pescuit, din fondurile europene structurale şi de investiţii, din
Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, din fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare,
autorităţile care asigură gestionarea Instrumentului european de vecinătate şi parteneriat ENPI, Agenţia pentru Finanţarea
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Investiţiilor Rurale, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură în cadrul programelor de finanţare a politicii agricole comune
pentru perioadele de programare 2007—2013 şi 2014—2020, agenţiile de implementare — inclusiv Ministerul Fondurilor
Europene — în cadrul programelor PHARE, Ministerul Fondurilor Europene în cadrul Facilităţii Schengen, al Facilităţii de
tranziţie, al Mecanismului financiar SEE 2004—2009, cu excepţia proiectelor delegate, operatorii de program în cadrul
Mecanismului financiar SEE 2009—2014 şi al Mecanismului financiar norvegian 2009—2014, autorităţile naţionale responsabile
de participarea României la alte programe finanţate din fonduri europene, structurile de control de prim nivel pentru programele de
cooperare teritorială europeană şi autorităţile care asigură gestionarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene — FSEU;”.
2. La articolul 2 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:
,,z) contract economic — angajamentul legal încheiat de beneficiar cu furnizorii de lucrări, bunuri sau servicii, în vederea realizării
obiectivului proiectului finanţat din fonduri europene, încheiat cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile.”
3. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(4) Termenii «autoritate de management», «organism intermediar», «operator economic», «operaţiune», «eligibilitate», «conflict
de interese», «neregulă sistemică», «prag de materialitate a erorilor», «prejudiciu», «verificare administrativă», «proiect delegat»,
«indicii de fraudă», «raport de inspecţie al OLÂF», «registrul debitorilor», «act de constatare primară administrativă», «structură
de control de prim nivel pentru programele de cooperare teritorială europeană», precum şi principiile liberei concurenţe,
tratamentului egal şi nediscriminatoriu şi transparenţei au semnificaţia dată de reglementările incidente şi de ghidurile lor de
aplicare, emise de Uniunea Europeană/donatorul public internaţional.”
4. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:
„(11) Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene din cadrul programelor finanţate din instrumente structurale,
de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, fondurile europene structurale şi de investiţii, Fondul european pentru ajutorarea
persoanelor defavorizate, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă,
fonduri aferente Instrumentului de asistenţă pentru preaderare şi Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, au obligaţia de a nu
include, temporar, în declaraţiile de cheltuieli, sume aferente proiectelor/cererilor de plată pentru care au aplicat prevederile art. 8
alin. (1) şi art. 23 sau cu privire la care au fost înştiinţate despre posibile fraude de către Comisia Europeană sau de către
DLAF/OLAF ori alte organisme competente în investigarea acestora.
(12) în cazul programelor finanţate din instrumente structurale, de coeziune, Fondul European pentru Pescuit, Fondul European
pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Garantare Agricolă şi din fonduri aferente Instrumentului de
asistenţă pentru preaderare, aferente perioadei de programare 2007—2013, prevederile alin. (11) se aplică după cum urmează:
a) pentru beneficiarii privaţi, nu se include temporar în declaraţiile de cheltuieli suma totală a cheltuielilor solicitate de aceştia;
b) pentru beneficiarii publici, nu se include temporar în declaraţiile de cheltuieli suma aferentă contractului economic posibil
afectat, solicitată de beneficiari.”
5. La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Obligaţia prevăzută la alin. (1), (11) şi (12) se aplică în mod corespunzător şi autorităţilor de certificare referitor atât la
declaraţiile de cheltuieli, cât şi la declaraţiile anuale ale conturilor, transmise la Comisia Europeană/donatorul public
internaţional.”
6. La articolul 34, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru programele de cooperare teritorială pentru perioada de programare 2007—
2013 şi 2014—2020, creanţele bugetare rezultate din nereguli, inclusiv accesoriile datorate potrivit contractelor sau altor
angajamente legale prin care se utilizează fondurile europene şi fondurile publice naţionale aferente acestora, înscrise în titlul de
creanţă prevăzut la art. 21 alin. (20), se stabilesc în lei sau în moneda utilizată pentru efectuarea plăţilor în cadrul
contractului/acordului/deciziei/ordinului de finanţare, cu specificarea echivalentului în lei, calculat pe baza cursului de referinţă,
potrivit regulilor specifice programelor de cooperare teritorială cu privire la autorizarea cheltuielilor eligibile.”
Art. II. — Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 461 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
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Art. 1. -Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu,
informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul
propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic, definit de Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Punctului de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi
editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.
Art. 2. -(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe
hârtie după actul de identitate drept condiţie pentru furnizarea unui serviciu public sunt obligate să accepte copia în format
electronic după cartea de identitate, transmisă prin e-mail, asigurând condiţiile prevăzute de reglementările legale privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, toate instituţiile publice şi organele de
specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia să publice o adresă de e-mail pentru primirea în format electronic a
copiei după cartea de identitate, pe punctul de contact unic electronic şi pe pagina proprie de internet.
(3) Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale este obligat să elimine cerinţa de depunere a
copiilor legalizate după documente la furnizarea serviciilor publice, înlocuindu-le cu certificarea conformităţii cu originalul de
către funcţionarul competent.
(4) În cazul în care persoana se prezintă cu copia legalizată după document, în scopul furnizării serviciului public, instituţia sau
organul de specialitate al administraţiei publice centrale este obligată/obligat să o accepte.
Art. 3. Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să accepte documentele eliberate de
către persoanele juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, care au o semnătură electronică calificată sau
avansată, definite potrivit prevederilor art. 3 pct. 11 şi 12 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, în scopul furnizării serviciilor
publice către beneficiar.
Art. 4. -(1) Datele cu caracter personal necesare pentru furnizarea unui serviciu public, care sunt colectate, deţinute sau gestionate
de o altă autoritate sau instituţie publică, se iau direct de la respectiva autoritate sau instituţie dacă acest lucru a fost solicitat expres
de beneficiarul serviciului public sau dacă există consimţământul expres al acestuia.
(2) Beneficiarul serviciului public poate reveni oricând asupra consimţământului, beneficiind de toate drepturile care decurg din
reglementările legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date.
(3) Solicitarea prevăzută la alin. (1) are un format standard stabilit de către fiecare instituţie publică şi organ de specialitate a/al
administraţiei publice centrale responsabilă/responsabil cu aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi transmisă şi în
format electronic.
(4) Condiţiile-cadru privind schimbul de date prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, urmând ca fiecare
instituţie sau autoritate să stabilească după adoptarea hotărârii, prin ordin sau prin instrucţiuni, procedurile de schimb de date
raportat la scopul concret.
Art. 5. -Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al administraţiei publice centrale are obligaţia de a-şi informatiza
procesele şi procedurile. Aceste obligaţii vor fi definite şi detaliate prin hotărâre a Guvernului.
Art. 6. -Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să specifice pe formularele
proprii durata de completare a fiecăruia şi motivul colectării informaţiei. Fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al
administraţiei publice centrale îşi va întocmi metodologia de calcul al duratei de completare a unui formular, în termen de 30 de
zile de la data adoptării prezentei ordonanţe de urgenţă, metodologie disponibilă pe pagina proprie de internet şi aprobată prin
ordin al conducătorului instituţiei.
Art. 7. -(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a oferi metode
alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul altor sisteme de plată.
(2) Pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la alin. (1) ordonatorii de credite au obligaţia de a prevedea în bugetele proprii sumele
necesare pentru realizarea acestor obligaţii.
Art. 8. -Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să folosească cu precădere
mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să
furnizeze o adresă de poştă electronică.
Art. 9. -Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să îşi dezvolte capacitatea de

furnizare a serviciilor publice electronice. Planul de dezvoltare a serviciilor publice electronice va fi elaborat în termen de 90 de
zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă; modelul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din
prezenta ordonanţă de urgenţă şi se adoptă prin ordin al conducătorului instituţiei.
Art. 10. -Începând cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, instituţiile publice şi organele de specialitate ale
administraţiei publice centrale au obligaţia ca, împreună cu fiecare set de date încărcat pe portalul www.data.gov.ro, să încarce şi
denumirea, descrierea şi durata de timp în care este recomandată actualizarea setului de date.
Art. 11. -Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica seturi de date de
interes public pe portalul www.data.gov.ro. Procedura de publicare şi de actualizare a acestor seturi de date se stabileşte prin
hotărâre a Guvernului.
Art. 12. -(1) Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a prevedea explicit în
caietele de sarcini şi în contractele aferente procedurilor de achiziţie publică demarate de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanţe de urgenţă, care includ dezvoltări de programe informatice la solicitarea instituţiei sau autorităţii, faptul că toate
drepturile patrimoniale de autor asupra tuturor operelor create de către contractant sau membrii asocierii, aferente produsului sau
serviciului livrat, se transferă către autoritatea contractantă.
(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Agenţia Naţională pentru Achiziţii
Publice va aproba, prin ordin, instrucţiuni privind caietele de sarcini şi contractele aferente, prevăzute la alin. (1).
(3) Verificarea îndeplinirii acestei condiţii intră în atribuţiile Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională,
înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru
Societatea Informaţională, pentru documentaţiile care se supun avizării acestuia.
Art. 13. -În termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă, fiecare instituţie publică şi organ de specialitate al
administraţiei publice centrale are obligaţia de a analiza taxele aferente serviciilor publice furnizate sau, după caz, serviciilor
publice pentru care monitorizează şi/sau controlează furnizarea, precum şi procedurile de furnizare şi numărul de documente
solicitate beneficiarului pentru furnizarea serviciilor publice respective. În termen de 10 zile de la finalizarea termenului de
analiză, fiecare dintre instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale are obligaţia de a înainta
Guvernului un raport sintetic cu privire la cele constatate, precum şi propuneri de intervenţie, precum înlăturarea/comasarea de
taxe, proceduri sau documente.
15.
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MINISTERUL
FINANŢELOR
PUBLICE

Ordinul nr. 904/2016

Directia Economica

abrogarea unor ordine
referitoare la procedura
de administrare si
formularistică în
domeniul fiscal

Subordonate
Primari

Art. 1. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.329/2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Declaraţie
privind sediile secundare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 15 septembrie 2004;
……..
c) Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 179/2007 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din
deconturile de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 mai 2007;
d) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262/2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 13 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;
……………
f) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative
de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 26
februarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare;
g) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului
de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 881 din 4 decembrie
2014;
h) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.696/2011 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularisticii necesare pentru
solicitarea şi comunicarea datelor înscrise în cazierul fiscal, modul de organizare, gestionare şi acces la informaţiile din cazierul
fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 27 octombrie 2011, cu modificările şi completările
ulterioare;
………………….
j) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de

imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 21
august 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

