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În acest număr: 

Intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura 

insolvenței persoanelor fizice a fost amânată pentru  
1 august 2017 

Potrivit unui comunicat de presă publicat în 16 decembrie, în ședința din 15 

Decembrie 2016, Guvernul a aprobat printr-o ordonanța de urgență prorogarea 

intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor 

fizice pentru data de 1 august 2017.  

Proiecte de ordin privind contribuabilii mari și mijlocii 

În data de 13 decembrie 2016, pe website-ul ANAF au fost publicate două 

proiecte de ordin ale președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală 

privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii. 

15 februarie 2017 – data limită pentru înregistrarea 
operatorilor economici care distribuie și comercializează, cu 

sau fără depozitare, produse energetice, băuturi alcoolice 
sau tutun prelucrat 

Valabilitatea atestatelor de comercializare existente pentru comercializarea 

produselor energetice, băuturilor alcoolice și/sau tutunului prelucrat a fost 

prelungită până la data de 15 februarie 2017. 
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Data intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind 

procedura insolvenței persoanelor fizice a fost prorogată  

Prelungirea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 151/2015 cu 7 luni de la 

data anunțată anterior (31 decembrie 2016) se datorează întârzierii în 

implementarea cadrului administrativ și juridic necesar în vederea punerii in 

aplicare a unei asemenea legi. 

 

Principalele motive care au stat la baza prorogării termenului de intrare 

în vigoare a Legii nr. 151/2015  

Deși Legea a prevăzut termene concrete, potrivit unui comunicat de presă al 

Guvernului, pașii de implementare prevazuți pentru pregătirea intrării sale în 

vigoare nu au fost încă finalizați, astfel că pentru punerea în aplicare a noii 

legislații este nevoie de: 

- Adoptarea normelor de aplicare a Legii, astfel cum prevede art. 92 

(2) din Lege. Până la momentul de față, a fost elaborat proiectul de 

hotărâre de Guvern privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 

151/2015, acesta fiind în procesul de avizare interministerială. 

- Înființarea a 42 de comisii de insolvență la nivel teritorial cu 

atribuții de control si supraveghere în procedură, precum și   a 

aparatului tehnic necesar. Până în prezent, comisiile de insolvență nu 

au fost înființate, însă a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 11/2016 

privind organizarea și funcționarea Comisiilor de insolventă. 

- Asigurarea resurselor financiare și umane necesare pentru 

funcționarea cadrului administrativ. Durata cursurilor de pregătire 

profesională în vederea formării de specialiști în domeniul procedurii 

insolvenței persoanei fizice este cuprinsă între 1 și 3 luni.  

În contextul absenței unor norme metodologice în vigoare care să stabilească 

regulile și procedurile aplicabile procedurii insolvenței persoanelor fizice, precum 

și al întârzierii pașilor de implementare stabiliți, neprelungirea termenului de 

intrare în vigoare ar conduce la imposibilitatea aplicării procedurii, precum și la 

existența unor numeroase probleme în practică.  

Până la acest moment, ordonanța de urgență care prorogă termenul intrării în 

vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice nu a 

fost publicată în Monitorul Oficial. 
 
 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 
Andrea Grigoras 
Managing Associate Reff & Associates 
+40 733 003 816  
agrigoras@reff-associates.ro  
 

 
Gabriela Ilie 
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Proiecte de ordin privind contribuabilii mari și mijlocii 

Modificările Ordinului nr. 3648 din 15 decembrie 2015 privind organizarea 

activității de administrare a marilor contribuabili vizează în principal: 

 Introducerea criteriului afilierii directe prin care persoanele juridice care 

controlează/dețin în mod direct minim 50% din valoarea/numărul titlurilor 

de participare la un mare contribuabil, precum și  persoanele juridice la 

care marii contribuabili controlează/dețin în mod direct minim 50% din 

valoarea/numărul titlurilor de participare dobândesc calitatea de mari 

contribuabili; 

 Redefinirea criteriului de grup fiscal unic, astfel ca în categoria marilor 

contribuabili se încadrează reprezentantul fiscal și membrii aparținând 

grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, cu condiția ca unul dintre aceștia să îndeplinească criteriile de 

selecție prevăzute în noul ordin (criteriul de bază, criteriul de continuitate 

și criteriile specifice); 

 Modificarea structurii criteriului de bază pe baza unui indicator valoric 

agregat  format în proporție de 50% din cifra de afaceri, 30% din volumul 

obligațiilor fiscale declarate și 20% din volumul cheltuielilor cu personalul; 

Modificările Ordinului nr. 3649 din 15 decembrie 2015 privind organizarea 
activității de administrare a contribuabililor mijlocii vizează în principal: 

 Redefinirea criteriului de grup fiscal unic, astfel ca în categoria 

contribuabililor mijlocii se încadrează reprezentantul fiscal și membrii 

aparținând grupului fiscal unic definit potrivit prevederilor art. 269 alin. 

(9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, cu condiția ca unul dintre aceștia să îndeplinească 

criteriile de selecție  prevăzute în noul ordin (criteriul de bază, criteriul de 

continuitate și criteriile specifice); 

 Modificarea structurii criteriului de bază pe baza unui indicator valoric 

agregat  format în proporție de 50% din cifra de afaceri, 30% din volumul 

obligațiilor fiscale declarate și 20% din volumul cheltuielilor cu personalul; 

La data intrării în vigoare a celor două ordine, acestea vor înlocui prevederile 

Ordinului nr. 3648 din 15 decembrie 2015 privind organizarea activității de 

administrare a marilor contribuabili, respectiv prevederile Ordinului nr. 3649 din 

15 decembrie 2015 privind organizarea activității de administrare a 

contribuabililor mijlocii. 

 

 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 
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15 februarie 2017 – data limită pentru înregistrarea 

operatorilor economici care distribuie și comercializează, cu 
sau fără depozitare, produse energetice, băuturi alcoolice 

sau tutun prelucrat 

 
Astăzi au fost publicate în Monitorul Oficial Ordinele ANAF prin care se modifică 

termenul limită de depunere a noilor cereri de înregistrare de la 20 decembrie 

2016 la 15 februarie 2017. 

 
După data de 15 februarie 2017, atestatele emise anterior își pierd valabilitatea. 

Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați. 

 
Pieter Wessel 
Partener 
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pwessel@deloittece.com  
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Senior Manager 
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