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1. Certificatul de calitate al solului necesar pentru vânzarea anumitor terenuri 
 
Legea nr. 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solurilor (”Legea”) ce a intrat în 
vigoare la 1 ianuarie 2021 prevede măsuri și acțiuni pentru prevenirea degradării solului, precum și 
o serie de obligații pentru proprietarii de terenuri. Toate aceste dispoziții, precum și modalitatea de 
emitere a certificatului de calitate al solului urmează a fi clarificate prin normele de aplicare care nu 
au fost însă momentan adoptate. 
 
Legea  prevede că toți proprietarii de terenuri (persoane fizice, persoane juridice, asociații sau 
autorități/ instituții publice), indiferent de teren (agricol, forestier, intravilan, extravilan) au obligația 
de a asigura conservarea, îmbunătățirea și protecția solului. 
 
De asemenea, obținerea certificatului de calitate a solului este obligatorie la finalizarea oricăror 
lucrări în care stratul de sol a fost afectat, precum și atunci când se schimbă deținătorul unui teren 
sau atunci când acesta se înstrăinează, numai dacă terenul a fost afectat de activități: 

▪ agricole, silvice și zootehnice (existente sau noi); 
▪ industriale și economice (existente sau noi), cu impact semnificativ asupra solului; 
▪ militare, cu impact semnificativ asupra solului. 

 
Certificatul este eliberat de Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Știința Solului, 
Agrochimie și Protecția Mediului (ICPA) pe baza raportului privind calitatea solului stabilit de OSPA 
(Oficiul pentru studii de sol și Agrochimie) sau de către persoane fizice sau juridice certificate 
efectuează studii de calitate a solului. 
 
Raportul va conține istoricul terenului, observații pedologice însoțite de buletine de analize, indicatori 
de calitate a solului, existența unor situri arheologice protejate de lege,  existența unor obiective de 
patrimoniu cultural. 
 
Procedura prin care se vor stabili condițiile de solicitare și de emitere a certificatului privind calitatea 
solului, perioada de valabilitate și modalitatea de revizuire, cuantumul taxei și al tarifelor aferente 
urmează a fi aprobată prin ordin comun al MADR și al Ministerului Mediului în termen de 12 luni de 
la data intrării în vigoare a acestei legi, respectiv până la 01.01.2022.  
 
Sursă: Legea 246/2020 privind utilizarea, conservarea și protecția solului, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1057 
din data de 10 noiembrie 2020. 

 
 
 

2. Amânarea depunerii declarației privind beneficiarul real 
 
La data de 31 mai 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanța Guvernului nr. 43 pentru 
prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei 
juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și 
a intrat în vigoare la 3 iunie 2021. 
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Principalele modificări au în vedere: 
 

▪ prelungirea termenului de depunere a declarației UBO până la 1 octombrie 2021; 
▪ depunerea declarației ca și document sub semnătură privată sau în format electronic, prin 

mijloace electronice, cu semnătură electronică sau prin poștă și servicii de curierat; 
▪ declarația poate fi dată și în fața reprezentantului Registrului Comerțului sau se poate depune 

personal sau prin reprezentant (având dată certă, dată de notarul public ori atestată de 
avocat). 
 

 
Sursă: Ordonanța Guvernului nr. 43 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul 
real al persoanei juridice, prevăzut la art. 56 alin. (4) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării 
banilor și finanțării terorismului, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 561 din data de 31 mai 2021. 

 
 
 
Cu stimă,  
Echipa TPA Group 
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Dacă doriți să primiți regulat Noutăți fiscale și legislative vă rugăm să vă abonați la newsletter. 
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