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În acest număr:

Noutăți Legislative
Noi reglementări privind protecția copiilor implicați în activități cu sau
fără scop lucrativ
În data de 13 februarie 2015 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului nr.
75/2015 (“HG nr. 75/2015”) privind reglementarea prestării de către copii de
activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de
modeling. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr.115 din 13 februarie 2015.
HG nr. 75/2015 stabileste condițiile necesare prestării de către copii a
activităților remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de
modeling, în baza contractelor încheiate cu organizatori, indiferent dacă
prestarea acestora este sau nu remunerată. HG nr. 75/2015 introduce
procedura de informare prealabilă a serviciului public de asistență socială și
impune obligații în sarcina organizatorilor și a părinților/reprezentanților legali ai
minorilor în legatură cu prestarea activităților mai sus menționate.
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Noi reglementări privind protecția copiilor implicați în activități cu sau fără scop lucrativ
În data de 13 februarie 2015 a intrat în vigoare Hotărârea Guvernului
nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activități
remunerate în domeniile cultural, artistic, sportive, publicitar și de
modeling (“HG nr. 75/2015”), actul normativ fiind adoptat în vederea
asigurării unor mecanisme eficiente care să garanteze protecția
adecvată a copiilor implicați în activități cu scop lucrativ.
HG nr. 75/2015 stabilește condițiile necesare prestării de către
copii a activităților remunerate în domeniile cultural, artistic,
sportiv, publicitar si de modeling, în baza contractelor încheiate
cu organizatori, indiferent dacă prestarea acestora este sau nu
remunerată, precum și procedura de informare prealabilă a serviciului
public de asistență socială.
Prin organizator în înțelesul HG nr. 75/2015 este avută în vedere
persoana fizică sau juridică care are prevăzut în statut, ca obiect de
activitate, organizarea și desfășurarea de activități cu caracter
profesional în domeniile menționate mai sus sau organizează
evenimente în aceste domenii, cu caracter ocazional.
Informarea prealabilă a serviciului public de asistență socială
Poate unul dintre cele mai importante elemente de noutate prevăzute
de HG nr. 75/2015 în legătura cu prestarea de către copii a activităților
mai jos menționate îl reprezintă condiționarea prestării activității de
informare prealabilă a serviciului public de asistență socială, prin
depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a
activității. Mai mult, după încheierea contractului de prestare servicii,
părintele sau reprezentantul legal al minorului are obligația de a
transmite către serviciul public de asistență socială de la domiciliul
copilului, în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea efectivă a
activității, o copie certificată „conform cu originalul” a contractului.
Aceeași procedura se aplică și în cazul modificărilor ulterioare ale
acestuia.
De asemenea, se reglementează obligația părinților de a respecta
destinația sumelor rezultate din aceste contracte în scopul protejării
interesului superior al copilului.
Activitățile vizate de HG nr. 75/2015
Printre activitățile cărora li se aplica prevederile HG nr. 75/2015 se
numără în principal, concursuri și activități scenografice, activități
artistice pentru filme, înregistrări sau emisiuni radio sau TV, modeling
sau sport de performanță, fiind menționată totodată calitatea pe care o
are copilul în cadrul acestor activități, respectiv:
 actor, figurant, cântăreț, muzician, dansator, acrobat la
manifestări cu caracter cultural, educativ sau artistic, cum ar fi:
teatru, operă, balet, circ, concursuri de dans, de muzică sau
interpretare, precum și orice alte concursuri sau activități de
scenă;
 actor, figurant, cantareț, muzician, dansator, acrobat sau model
la filmări pentru filme artistice, filmări, înregistrări sau emisiuni în
direct pentru radio și televiziune, cu sau fără scopuri publicitare;
 figurant sau model la ședințe foto, cu sau fără scopuri publicitare;
 figurant sau model la prezentări de modă;
 sportiv profesionist în sportul de performanță.

Însoțirea copilului de către un adult pe durata prestării
activităților
Pe durata prestării activităților reglementate de HG nr. 75/2015,
copilul este însoțit de un adult. Însoțitorul poate fi:
 unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului;
 o persoană desemnată de părinți/reprezentantul legal al
copilului, față de care copilul a dezvoltat o relaţie de
atașament;
 o persoană desemnată de organizator și agreată de comun
acord cu părinții/reprezentantul legal al acestuia, precum și
cu copilul în funcție de vârsta și gradul de maturitate al
acestuia.
În cazul în care pe durata prestării activităților copilul sau grupul
de copii nu poate fi însoțit de părinți, reprezentant legal sau o
persoană desemnată de acesta, organizatorul unor asemenea
activități este obligat să asigure însoțitor. HG nr. 75/2015
stabilește numărul maxim de copii care se pot afla simultan în grija
unui însoțitor, precum și condițiile de vârstă, de studii, medicale,
garanțiile morale și experiența necesare pentru a putea fi însoțitor.
Sancțiuni
Nerespectarea obligațiilor impuse în sarcina organizatorilor,
însoțitorilor și părinților sau reprezentanților legali constituie
contravenție și se sancționează cu amendă între 1.000 lei si 8.000
lei. Prevederile referitoare la contravenții se aplică în termen de 90
de zile de la data intrării în vigoare a HG nr. 75/2015.
Vă rugăm nu ezitați să ne contactați în cazul în care aveți
nevoie de informații suplimentare:
Maria-Silvia Axinescu
Managing Associate
+40 21 207 54 28
Irina Albușel
Managing Associate
+40 21 207 54 26

Condiții și obligații pentru desfășurarea de către copii a
activităților în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar și de
modeling
Actul normativ impune condiții și obligații pentru desfășurarea acestor
activități în mod diferanțiat, cum ar fi obligația organizatorului de a
pune la dispoziție informații suficiente privind natura activității,
condițiile de desfășurare sau orice element care implică asumarea
responsabilității acestora.
Totodată, sunt impuse condiții specifice referitoare la desfășurarea
efectivă a activității, cum ar fi, intervalul orar diferențiat în funcție de
vârsta copilului, gradul de periculozitate al activității, durata
săptămânală și zilnică a activității, activitatea continuă maximă, durata
pauzelor etc.

Tax & Legal Weekly Alert: 2 – 6 martie 2015 2

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la
Romania@deloittece.com sau vizitați pagina web:
www.deloitte.com/ro/tax-alerts

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanță. Este bine să solicitați consultanță fiscală/juridică de specialitate înainte de a
întreprinde acțiuni bazate pe cuprinsul acestui document.
Această publicație conține doar informații generale și Deloitte Touche Tohmatsu Limited și firmele membre sau afiliate (numite împreună Deloitte Network) nu oferă
consultanță profesională sau alte servicii în domeniul contabil, fiscal, juridic, al investițiilor prin intermediul acestei publicații. Această publicație nu înlocuiește consultanța sau
serviciile profesionale și nici nu ar trebui să fie utilizată ca bază pentru orice decizie sau acțiune care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea. Înainte de a lua orice decizie
sau de a acționa într-un mod care v-ar putea afecta finanțele sau afacerea, trebuie să discutați cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi
răspunzatoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazeaza pe această publicație.
Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, în cadrul
căreia fiecare firmă membră este o persoană juridică independentă. Pentru o descriere amanunțită a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited și a firmelor
membre, vă rugam să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
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a deveni un standard de excelență.
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