INFORMARE
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04 iulie 2022

√
Hotararea Guvernului nr. 841/2022 pentru completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
579/2016, publicată in Monitorul Oficial 667/04.07.2022
Art. I
După articolul 83 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura
adopţiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 623 din 12 august 2016, cu modificările ulterioare, se introduce un nou articol,
articolul 831, cu următorul cuprins:
"- Art. 831
(1)În aplicarea prevederilor art. 1004 şi art. 1005 alin. (3) din lege, decontarea cheltuielilor de
transport şi cazare se realizează de către direcţia în a cărei rază teritorială are domiciliul adoptatorul
sau familia adoptatoare, conform modalităţii prevăzute de hotărârea consiliului judeţean, respectiv
a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti.
(2)Fondurile pentru decontarea cheltuielilor de transport şi cazare se asigură lunar din bugetul
aprobat Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie
Socială, prin efectuarea de transferuri către consiliile judeţene/consiliile locale ale sectoarelor
municipiului Bucureşti în subordinea cărora sunt organizate şi funcţionează direcţiile.
(3)Pentru transmiterea sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport şi cazare pentru
adoptator sau familia adoptatoare, direcţia transmite agenţiei teritoriale situaţia centralizatoare cu
titularii drepturilor, potrivit unui calendar stabilit de comun acord între acestea.
(4)Situaţia centralizatoare se întocmeşte potrivit modelului aprobat prin decizia directorului general
al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi cuprinde, în principal, datele de identificare
privind titularul plăţii şi suma de decontat, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
(5)Situaţia centralizatoare întocmită în condiţiile prevăzute la alin. (4) se transmite agenţiilor
teritoriale, în format electronic."
Art. II
1

Modelul situaţiei centralizatoare prevăzut la art. 831 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare
a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 579/2016,
cu modificările ulterioare, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.

√ Legea 196/2022 privind completarea art. 28 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea
Preşedintelui României, publicată in Monitorul Oficial 668/04.07.2022
→ La articolul 28 din Legea nr. 370/2004 după alineatul (1) se introduce un nou alineat,
alineatul (2), cu următorul cuprins:
"(2) Nu pot candida persoanele care, la data depunerii candidaturii, au fost condamnate definitiv la
pedepse privative de libertate pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie, dacă nu a intervenit
reabilitarea, amnistia postcondamnatorie sau dezincriminarea."

√ Legea 195/2022 pentru completarea art. 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, publicată
în Monitorul Oficial 668/04.07.2022
→Articolul 25 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 se completează după cum urmează:
- După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
"(11) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie
informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale
sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani."
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