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1.  Proiect legislativ: în dezbatere, obligativitatea companiilor de a avea 
asigurare de răspundere profesională 
 

Conform unui proiect de lege aflat momentan în dezbatere publică, companiile vor fi obligate să încheie anual 

o asigurare de răspundere profesională care să acopere cel puțin cheltuielile de derulare a procedurilor de 

insolvență, dizolvare, lichidare și radiere judiciară.  

 

Asigurarea anuală de răspundere profesională se va depune la Oficiul Registrului Comerțului în vederea 

înregistrării. 

 

Companiile vor fi obligate să încheie asigurarea de răspundere profesională în condițiile de mai sus în termen 

de 6 luni de la intrarea în vigoare a acestei legi. În caz contrar, Oficiul Național al Registrului Comerțului va 

putea pronunța din oficiu dizolvarea companiei respective. 

 

În plus, companiile vor avea obligația de a depune o declarație pe propria răspundere în care să se indice 

identitatea beneficiarului real la înmatricularea companiei respective sau pe durata funcționării acesteia, în 

cazul în care intervine o modificare cu privire la identitatea deținătorilor capitalului social. 

 

 

Sursă: Proiectul de lege privind registrul comerțului elaborat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

nepublicat încă în Monitorul Oficial. 

 

2. Proiect legislativ: simplificarea procedurilor în contencios administrativ 
 

O propunere de modificare a Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ a fost înregistrată la Camera 

Deputaților și ar putea aduce schimbări majore în privința soluționării litigiilor ce apar între cetățeni sau societăți 

și administrația publică. 

 

Astfel, în situația în care administrația nu răspunde în termenul legal (de 30 de zile) la cererea de revocare a 

unui act administrativ individual, actul va fi suspendat de drept, nemaifiind nevoie de o cerere de suspendare 

în acest sens. 

 

O altă modificare importantă vizează înlocuirea căii de atac a recursului cu cea a apelului, fapt ce va permite 

instanței să judece cauza pe fond și nu pentru chestiuni de procedură ca în prezent. 

 

Alte modificări se referă la introducerea unei proceduri simplificate pentru anularea unui act administrativ și la 

posibilitatea contestării legalității unui act administrativ normativ și pe cale de excepție. 

 

Sursă: Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ nepublicată 

încă în Monitorul Oficial. 
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3. Regimul TVA aplicabil cupoanelor valorice  
 

Începând cu data de 20 aprilie 2019, în legislația locală au fost transpuse prevederile Directivei Uniunii 

Europene 2016 / 1065 privind tratamentul TVA aplicat cupoanelor valorice. 

Principalele modificări legislative constau în: 

1. definirea cupoanelor valorice (instrument de plată denumit anterior „voucher” în cadrul normelor 

metodologice de aplicare a Codului fiscal): 

 

Cupon valoric înseamnă un instrument care presupune obligația de a îl accepta drept contrapartidă 

sau drept o parte din contrapartida unei livrări de bunuri / prestări de servicii și care presupune 

indicarea bunurilor / serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităților potențialilor 

furnizori / prestatori ai acestora. 

 

2. introducerea conceptului de cupon valoric cu utilizare unică și de cupon valoric cu utilizări multiple: 

 

Cupon valoric cu utilizare unică înseamnă un cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau 

al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric și TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii 

sunt cunoscute în momentul emiterii cuponului valoric. 

 

Cupon valoric cu utilizări multiple înseamnă un cupon valoric, altul decât un cupon valoric cu utilizare 

unică.   

 

3. diferențierea tratamentului TVA aplicat asupra cupoanelor valorice în funcție de tipul de utilizare (unică 

sau multiplă): 

 

Transferul unui cupon valoric cu utilizare unică se consideră a fi o livrare de bunuri sau o prestare de 

servicii, însă transferul cupoanelor valorice cu utilizare multiplă nu intră în sfera de aplicare TVA si nu 

este asociat unei livrări de bunuri / prestări de servicii până la momentul predării efective a bunurilor 

sau prestării efective a serviciilor. 

 

Sursa: Legea nr. 60 / 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 / 2015 privind Codul Fiscal, 

publicată în Monitorul Oficial nr. 296 din data de 17.04.2019. 

 

 

 

Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 
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Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

www.tpa-group.ro 

www.tpa-group.com 

 

 

Dacă doriţi să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonati la newsletter. 
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