
 
 
 

Tax & Legal Newsletter februarie 2019 

Albania  |  Austria  |  Bulgaria  |  Croatia  |  Czech Republic  |  Hungary  |  Montenegro I Poland  |  Romania  |  Serbia  |  Slovakia  |  Slovenia 

An independent member of the Baker Tilly Europe Alliance 

 
1.  Clarificări referitoare la calculul cifrei de afaceri pentru aplicarea facilităților 
fiscale din domeniul construcțiilor 
 
OUG 114 / 2018 a introdus o facilitate fiscală pentru persoanele fizice angajate în domeniul construcțiilor. Una 

dintre condițiile pentru aplicarea facilității menționează că angajatorul trebuie să genereze minimum 80% din 

cifra de afaceri din activitățile de construcții. În același timp, au apărut diverse întrebări privind modul de calcul 

al cifrei de afaceri. 

 

Clarificările sunt introduse prin modificarea instrucțiunilor de completare a declarației 112 și vizează formula 

de stabilire a valorilor lunare ale cifrei de afaceri și ale pragului de 80%. Mai exact, cifra de afaceri este 

reprezentată de veniturile cumulate de la începutul anului din vânzarea de produse și prestarea de servicii 

după deducerea reducerilor comerciale, la care se adaugă: 

 

• Veniturile din subvenții de exploatare; 

• Veniturile aferente costurilor stocurilor de produse și serviciilor în curs de execuție; 

• Veniturile din producția de imobilizări corporale și producția de investiții imobiliare; 

Această facilitate se acordă și în cazul contractelor de muncă cu timp parțial de lucru (în anumite condiții), dar 

nu și pentru salariații detașați. 

 

Sursa: Ordinul nr. 611/138/127/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de 
gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa 
nominală a persoanelor asigurate" 

 

 

 

2. Noi schimbări la legile justiției 
 

În data de 19.02.2019 Guvernul României a adoptat Ordonanța de Urgență nr. 7/2019 pentru modificarea 

legilor justiției și a unor măsuri ce vizează ,printre altele, statutul și formarea profesională a judecătorilor și 

procurorilor și admiterea la Institutul Național al Magistraturii (INM), modificări ce au atras nemulțumirea 

asociaților magistraților și a opiniei publice. 

 

În concret, modificările afectează sistemul de recrutare a noilor magistrați și încalcă principiul separației 

carierelor dintre judecători și procurori, funcțiile de conducere de la vârful Ministerului Public nemaiputându-

se ocupa prin delegare. 

 

De asemenea, conducerea secției speciale de investigare a magistraților va fi desemnată de entități politice 

(și nu de Consiliul Superior al Magistraturii-CSM), iar secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție va fi 

exceptată de la controlul ierarhic. 
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Avizarea numirii procurorilor în funcţiile înalte, în acord cu recomandările făcute prin Mecanismul de Cooperare 

și Verificare (MCV), recomandările Comisiei de la Veneţia şi în baza principiul legal al separării carierelor 

instituit prin art. 3 din Legea nr. 303/2004, ar trebui să rămână în competenţa Secţiei pentru procurori, iar 

selecţia candidaţilor să fie făcută exclusiv din rândul magistraților procurori. 

 

Nu în ultimul rând, magistrații vor putea fi eliberați din funcție la constatarea ,,pierderii bunei reputații’’, fără ca 

legea să definească ,,buna reputație’’ sau să oferă criterii pentru stabilirea acesteia, ceea ce creează 

suspiciunea unei mari subiectivități în aprecieri din partea Inspecției Judiciare și a CSM. 

 
 
Sursă: Ordonanța de Urgență nr. 7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la 
concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi 
procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al 
judecătorilor şi procurorilor stagiari,precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 137 din data de 20 februarie 2019. 

 

 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 
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Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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