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Termenul până la care trebuie obținută autorizația de
securitate la incendiu pentru construcțiile și amenajările
care au fost puse în funcțiune fără o asemenea autorizație a
fost prorogat până la 30 septembrie 2017
Președintele României a promulgat în data de 26 iunie 2017 Legea privind
aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru prorogarea termenului
prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva
incendiilor.

Evenimente Deloitte
Summer Banking Academy – eveniment Deloitte și Reff & Asociații în
parteneriat cu Institutul Bancar Român (IBR)

Deloitte în mass-media
România și-a anunțat intenția de a modifica tratatele fiscale: Impactul pentru
companii

Tax & Legal Weekly Alert: 26 - 30 iunie 2017

|1

Termenul până la care trebuie obținută autorizația de
securitate la incendiu pentru construcțiile și amenajările
care au fost puse în funcțiune fără o asemenea autorizație a
fost prorogat până la 30 septembrie 2017
Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2016 pentru
prorogarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (41) din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor a fost adoptat de Camera Deputaților în
data de 23 mai 2017 și trimis la Președintele României pentru promulgare în
data de 7 iunie 2017.
În data de 26 iunie 2017, Președintele României a promulgat proiectul de lege și
astfel, persoanele fizice ori juridice care finanțează și realizează investiții noi sau
intervenții la construcțiile existente ori, după caz, beneficiarii vor avea obligația
de a obține autorizația de securitate la incendiu pentru construcțiile și
amenajările care au fost puse în funcțiune fără o asemenea autorizație până în
data de 30 septembrie 2017. Anterior, termenul a mai fost prorogat de mai
multe ori, ultima prorogare fiind instituită prin Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 52/2015, prin care termenul fusese amânat până la data de 30
iunie 2017.
Legea urmează să fie publicată în Monitorul Oficial și va intra în vigoare la 3 zile
de la data publicării.
Pentru mai multe detalii vă rugăm nu ezitați să ne contactați.
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Evenimente Deloitte
Summer Banking Academy - eveniment Deloitte și Reff & Asociații în
parteneriat cu Institutul Bancar Român (IBR)
Deloitte și Reff & Asociații, împreună cu Institutul Bancar Român organizează în
perioada 4-7 iulie Summer Banking Academy, cel mai amplu proiect de educație
specializată la nivelul industriei serviciilor financiare.
Pentru mai multe detalii și înregistrare, clic aici

Deloitte în mass-media
România și-a anunțat intenția de a modifica tratatele fiscale: Impactul pentru
companii. Analiză de Ana Petrescu, Senior Manager Deloitte România și Andreea
Geacu, Manager Deloitte România:
http://www.hotnews.ro/stiri-specialisti_deloitte-21833798-moment-cotiturafiscalitate-romania-impune-noi-reguli-impozitare-mai-stricta-pentrucompanii.htm
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Numele Deloitte se referă la organizația Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), o companie cu răspundere limitată din Marea Britanie,
rețeaua globală de firme membre și persoanele juridice afiliate acestora. DTTL și firmele sale membre sunt entități juridice separate și
independente. DTTL (numit în continuare și "Deloitte Global") nu furnizează servicii către clienți. Pentru a afla mai multe despre rețeaua globală
a firmelor membre, vă rugăm să accesați www.deloitte.com/ro/despre.
Deloitte furnizează clienților din sectorul public și privat din industrii variate servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță
financiară și de managementul riscului, servicii de taxe și alte servicii adiacente. Patru din cinci companii prezente în Fortune Global 500® sunt
clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse
internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a rezolva probleme de business complexe. Pentru a afla mai multe
despre modalitatea în care cei 244.000 de profesioniști Deloitte creează un impact vizibil în societate, vă invităm să ne urmăriți pe Facebook
sau LinkedIn.
Reff și Asociaţii SCA este societate de avocați membră a Baroului București, independentă în conformitate cu reglementările aplicabile profesiei
de avocat, și reprezintă rețeaua de societăti de avocați Deloitte Legal in România. Deloitte Legal înseamnă practicile juridice ale membrilor
Deloitte Touche Tohmatsu Limited și afiliații acestora care oferă servicii de asistență juridică. Pentru o descriere a serviciilor de asistență
juridică oferite de entitățile membre ale Deloitte Legal, vă rugăm accesați: http://www.deloitte.com/deloittelegal.
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 sau servicii profesionale prin intermediul acestei publicații. 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 răspunzătoare pentru pierderile de orice natură suferite de către persoanele care se bazează pe aceasta publicație.
© 2017. Pentru mai multe detalii, contactați Deloitte România
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