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Noi reguli privind competenţa judiciară şi
executarea hotărârilor în UE

În primul deceniu şi jumătate, Regulamentul
Bruxelles I (Regulamentul (CE) 44/2001) a
reprezentat principalul act normativ al UE ce
reglementa competenţa judiciară şi executarea
hotărârilor în materie civilă şi comercială. Aceste
dispoziţii au fost revizute semnificativ şi, începând
cu data de 10 ianuarie 2015, au fost înlocuite prin
Regulamentul (UE) 1215/2012 („Regulamentul I
Bruxelles Reformat”), care îşi propune să faciliteze
procesul judiciar prin punerea în executare a
hotărârilor transfrontaliere executorii în mod direct
la nivelul întregii Uniuni Europene şi să clarifice
neînţelegerile jurisdicţionale dintre instanţele din
diferite State Membre.

Modificarea fundamentală adusă de
Regulamentul I Bruxelles Reformat constă în
eliminarea procedurii „exequatur”, ce permite
creditorului punerea automată în executare a
hotărârilor civile sau comerciale pronunţate
într-un stat membru diferit, fără alte formalităţi
costisitoare şi de durată. Cu toate acestea, partea
interesată se poate opune executării hotărârii

Expert Opinion Drept Fiscal

Taxa pe construcţii („taxa pe stâlp”) s-a redus la 1%

Începând cu anul 2015 se aplică o serie de modificări cu privire la impozitul pe
construcţii, ce vizează atât cota de impozit, cât şi baza impozabilă. Pe scurt,
taxa pe construcţii s-a redus la 1%. În ceea ce priveşte baza de impozitare, au
fost introduse o serie de modificări privind deducerea din această bază a unor
elemente specifice (i.e. amenajările efectuate la clădiri închiriate, luate în
administrare sau în folosinţă nu fac obiectul impozitului pe construcţii).

Noul act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 24 din data de
13 ianuarie 2015. Pentru mai multe detalii, a se vedea Legea nr. 11/2015,
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ce a intrat
în vigoare în 16 ianuarie 2015.

Modificări aduse impozitării veniturilor din jocuri de noroc

O serie de modificări şi actualizări privind taxele au fost introduse în domeniul
jocurilor de noroc. În concret, veniturile din jocuri de noroc se impozitează prin
reţinere la sursă cu o cotă de 1% aplicată asupra tuturor sumelor încasate de
un participant de la un organizator de jocuri de noroc. Veniturile din jocuri de
noroc care depăşesc echivalentul a 15.000 EUR se impozitează cu 16%, iar
veniturile care depăşesc echivalentul a 100.000 EUR se impozitează cu 25%.

De asemenea, a fost eliminată limita neimpozabilă de 600 RON pe zi realizată
la un organizator de jocuri de noroc. În schimb, în cazul veniturilor din premii
se păstrează valoarea neimpozabilă de 600 RON pentru fiecare premiu.

Noul act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 957 din 30 decembrie
2014. Pentru mai multe detalii, a se vedea Ordonanţa de Urgenţă nr. 92/2014
pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte
normative ce modifică și completează Ordonanţa de Urgenţă 77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. Prevederile Ordonanţei de
Urgenţă vor intra în vigoare începând cu 13 Februarie 2015.

9% TVA la cazare

Conform noilor Norme metodologice de aplicare a Codului fiscal, se aplică cota
redusă de TVA de 9% pentru toate tipurile de cazare în structurile de primire
turistică cu funcţiune de cazare (i.e. cazare fără mic dejun, cazare cu mic dejun,
cazare cu demipensiune, cazare cu pensiune completă, cazare cu „all inclusive”).
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străine prin invocarea unui număr limitat de motive
(cum ar fi în cazul în care recunoaşterea contravine
în mod evident ordinii publice sau dacă hotărârea
este ireconciliabilă cu o altă hotărâre, pronunţată
între aceleaşi părţi în statul membru solicitat).
Importanţa practică a acestei modificări ar consta din
reducerea costurilor şi simplificarea procedurii.

La fel de importantă este modificarea dispoziţiilor ce
reglementează litispendenţa. În conformitate cu
Regulamentul Bruxelles I Reformat, instanţa
investită prin clauza de competenţă judiciară
exclusivă va avea prioritate, în sensul că toate
celelalte instanţe sesizate vor trebui să suspende
procedurile până în momentul în care instanţa
desemnată prin clauza de competenţă judiciară
exclusivă audiază cauza. În baza reglementării
anterioare, procesul era suspendat până când prima
instanţă sesizată se pronunţa cu privire la
competenţa judiciară și, drept consecinţă, erau
depuse „cereri tactice” pentru întârzierea procesului.

Regulamentul Bruxelles I Reformat se va aplica
litigiilor indiferent dacă părţile îşi au domiciliul în UE,
în măsura în care instanţa deţine competenţă
judiciară exclusivă în temeiul clauzei privind
competenţa judiciară. Beneficiul practic al acestei
modificări este acela că întăreşte autonomia părţilor
şi, în plus, protejează interesele consumatorilor şi
salariaţilor din state din afara UE. Mai mult, clauza
privind competenţa judiciară este tratată distinct de
contractul principal, prin urmare, valabilitatea clauzei
privind competenţa judiciară nu poate fi contestată
exclusiv în baza nevalabilităţii contractului material.

În cele din urmă, este important de menţionat faptul
că Regulamentul Bruxelles I Reformat nu se aplică
clauzelor compromisorii, păstrând „excepţia
arbitrală”. Dacă o instanţă dintr-un stat membru
este sesizată cu o acţiune având ca obiect o
chestiune cu privire la care părţile au încheiat o
convenţie arbitrală, instanţa va îndruma părţile
înspre arbitraj, va suspenda procesul sau va
analiza dacă clauza compromisorie nu este lovită
de nulitate absolută, inaplicabilă sau imposibil de
pus în practică.

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 44/2001 privind
competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea
hotărârilor în materie civilă şi comercială a fost
modificat prin Regulamentul nr. 1215/2012 din data de
12 decembrie 2012, care a intrat în vigoare la 10
ianuarie 2015. Regulamentul Bruxelles I Reformat se
va aplica numai procedurilor judiciare începute în sau
după data de 10 ianuarie 2015.

Cota de 9% se aplică şi în cazul refacturării costului exact al unor astfel de
operaţiuni, exceptând situaţiile în care se aplică regimul special pentru
agenţiile de turism.

Noul act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 46 din data de
20 ianuarie 2015. Pentru mai multe detalii, a se vedea Hotărârea nr. 20/2015
pentru modificarea alin. (6) al pct. 23 din titlul VI „Taxa pe valoarea adaugată”
din Normele metodologice de punere în aplicare a Legii 571/2003 privind Codul
fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Dreptul Muncii și Securității Sociale

Modificări ale Codului Muncii

Recent, Codul Muncii a fost modificat și completat, armonizând legislația
națională cu reglementările europene și jurisprudența europeană în ceea ce
privește acordarea concediului de odihnă și remunerația salariaților temporari.

În ceea ce privește concediul de odihnă, au fost introduse modificări în linie cu
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene potrivit căreia perioada de
incapacitate temporară de muncă a unui salariat nu ar trebui să afecteze durata
concediului anual de odihnă.

Astfel, a fost eliminată regula conform căreia concediul “se acordă proporțional
cu activitatea prestată într-un an calendaristic” și s-a stabilit că perioadele de
incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu de risc
maternal și concediu pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră ca fiind
perioade de muncă prestată, neafectând durata concediului de odihnă. Mai mult,
salariatul are dreptul la concediu de odihnă anual chiar și în situația în care
concediul medical se întinde pe durata unui întreg an calendaristic.

O altă modificare are în vedere
situația reportării concediului de
odihnă care nu a fost efectuat de
către un salariat, integral sau
parțial. Astfel, concediul de odihnă
neefectuat într-un an calendaristic
din motive justificate se va acorda
în următoarele 18 luni începând cu
anul următor celui în care s-a
născut dreptul la concediu.

În materia salarizării angajaților temporari a fost introdusă regula conform
căreia salariul primit de salariatul temporar pentru fiecare misiune nu poate fi
inferior celui pe care îl primește salariatul utilizatorului, care prestează aceeași
muncă sau una similară cu aceea a salariatului temporar.

Legea nr. 12/2015 privind modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 privind
Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52
din 22 ianuarie 2015.

Numărul străinilor care pot obține avize de angajare în 2015

Pentru anul 2015, s-a stabilit numărul de lucrători străini care pot obține avize
de muncă în România, respectiv: (i) 3.300 de lucrători permanenţi, (ii) 200 de
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lucrători stagiari, (iii) 100 de lucrători transfrontalieri, (iv) 800 de lucrători înalt calificați și (v) 900 de lucrători detașați.

Hotărârea nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2015 a fost
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 87 din 02/02/2015.

Dreptul Mediului

Domenii noi de activitate pentru Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Guvernul României a adoptat o nouă hotărâre privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. La data
intrării în vigoare a noii hotărâri se abrogă actele normative anterioare de organizare și funcționare a Ministerului Mediului și Schimbărilor
Climatice, respectiv Departamentului pentru ape, păduri și piscicultură.

Conform noii reglementări, ministerul a fost redenumit și reorganizat prin preluarea tuturor atribuțiilor și competențelor Departamentului
pentru ape, păduri şi piscicultură, care s-a desfiinţat. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are ca domenii noi de activitate:
gospodărirea apelor, meteorologia, hidrologia, hidrogeologia precum și managementul fondului forestier și cinegetic. Suplimentar, ca
noutate, ministerul va avea alocat un număr mai mic de posturi disponibile.

Noul act normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 58 din data de 23 ianuarie 2015 și a intrat în vigoare la data publicării. Pentru mai
multe detalii, a se vedea Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Litigii și Arbitraj

Modificarea termenului de comunicare a procesului-verbal de contravenţie

Începând cu data de 1 februarie 2015 a intrat în vigoare actul normativ care modifică regimului juridic al contravenţiilor în sensul că
termenul de comunicare a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei se va dubla, urmând a fi de două luni de la data
aplicării sancţiunii.

Ordonanţa nr. 5/2015 pentru modificarea unor termene prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 78 din 29 ianuarie 2015.

Modificarea termenului de comunicare a procesului-verbal de contravenţie

În data de 21 ianuarie 2015, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că Legea privind securitatea
cibernetică a României este neconstituţională, în ansamblul ei. Curtea a constatat că prin această lege se încălcă dispoziţiile
constituţionale referitoare la principiul statului de drept, principiul separaţiei puterilor în stat, respectiv principiul legalităţii, liberul acces
la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, dreptul la viaţa intimă, familială şi privată şi dreptul la secretul corespondenţei.
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Acest raport este un rezumat al celor mai recent publicate acte legislative pe care le considerăm importante pentru clienţii şi prietenii noştri, precum şi pentru
mediul de afaceri românesc în general. Raportul nu oferă consiliere legală cu privire la aspecte particulare.

Dacă doriţi informaţii suplimentare şi/sau comentarii referitor la aceste acte legislative sau la aspecte legale specifice, vă rugăm să ne contactaţi.

Luminiţa Popa
luminita.popa@musat.ro
tel: (40-21) 202.59.12
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anca.buta@musat.ro
tel: (40-21) 202.59.09
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