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Modificări legislative publicate în luna 
septembrie 2018 
Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de 
expertiză relevante pentru compania dumneavoastră.  În 
această ediţie vă sunt prezentate câteva modificări 
legislative recente în următoarele domenii: 

 
•   Construcţii 
•   Dreptul muncii  
•   Energie 
•   Litigii și arbitraje 

 
 
 
 

Proiecte legislative publicate în luna 
septembrie 2018 
Citiţi în secţiunea specială a buletinului nostru legislativ, 
Proiecte legislative, care sunt propunerile de modificări 
legislative care, odată adoptate, vă vor influenţa afacerile 
în România. În această ediţie vă sunt prezentate cele mai 
importante proiecte legislative în: 

 
•   Societăţi comerciale 
•   Protecţia datelor cu caracter personal 
 

 
 

  
 

 
Voicu & Filipescu sponsor al 
evenimentului Zilele Baroului București, 
21-22 septembrie 2018. 
 
Raluca Mihai, consideraţii asupra 
legislaţiei recente din domeniul 
achiziţiilor publice în Revista română de 
drept al afacerilor, nr. 1/2018. 
 
Chambers and Partners Europe 
recomadă Voicu & Filipescu pentru 
activitatea avocaţilor săi în 2 arii de 
practică: fuziuni și achiziţii, și societăţi  
comerciale. 
 
IFLR 1000 recomandă Voicu & 
Filipescu pentru activitatea avocaţilor săi 
în 2 arii de practică: fuziuni și achiziţii, și 
financiar –bancar. 
 
Legal500 EMEA ediţia 2018 
recomandă Voicu & Filipescu pentru  
activitatea avocaţilor săi în 7 arii de 
practică: drept comercial, societăţi  
comerciale și fuziuni și achiziţii, dreptul  
muncii, energie și resurse naturale, PPP și 
achiziţii publice, imobiliare și construcţii, 
restructurare și insolvenţă. Mugur 
Filipescu, Marta Popa, Roxana Negutu, 
Raluca Mihai și Mariana Popa sunt de  
asemenea recomandaţi de ghidul de  
prestigiu pentru activitatea lor. 
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http://www.vf.ro/wp-content/uploads/2018/10/RRDA-1-2018-Monitorul-Achizitiilor-Publice.pdf
http://www.vf.ro/wp-content/uploads/2018/10/RRDA-1-2018-Monitorul-Achizitiilor-Publice.pdf
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construcţii - modificări legislative publicate  în  septembrie  2018 

Ordonanță de Urgență nr. 84 din 18 septembrie 2018 pentru modificarea Legii nr. 
50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și a Legii 10/1995 privind 
calitatea în construcții a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 18 septembrie 

2018. 

Actul normativ are ca obiect stabilirea posibilităţii recepţiei ca terminate a loturilor, secţiunilor, sectoarelor sau 
obiectelor de lucrări incluse în autorizaţia de construire, prevăzute într-un contract sau în contracte de execuţie 
diferite, în situaţia în care acestea pot fi utilizate separat, conform destinaţiei lor. 

De asemenea, potrivit actului normativ menţionat, pentru lucrările de infrastructură rutieră și feroviară de interes 
naţional Regulamentul privind recepţia construcţiilor se elaborează de Ministerul Transporturilor, se avizează de 
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice și se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în septembrie  2018 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 81/2018 pentru modificarea Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor a 

fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din data de 17 septembrie 2018, intrând în vigoare la 
aceeași dată. 

Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, adoptată cu completări prin Legea nr. 145/2018, cu modificările 
ulterioare, au fost excluse din categoria veniturilor din activităţi independente veniturile din drepturi de proprietate 
intelectuală și reglementarea lor separată, acest aspect având un impact direct la momentul calculării indemnizaţiei 
pentru creșterea copilului pentru persoanele care obţineau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, aceste 
venituri nemafiind luate în considerare la calculul indemnizaţiei în conformitate cu OUG nr. 111/2010. 

Astfel, prin OUG nr. 81/2018 se introduce categoria veniturilor din activităţi de proprietate intelectuală în categoria 
veniturilor care se iau în considerare la stabilirea drepturilor prevăzute de OUG nr. 111/2010. 

Se prevede, de asemenea, modalitatea de recuperare a sumelor care li se cuveneau persoanelor îndreptăţite prin luarea 
în calcul a veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală; astfel, persoanele care au realizat venituri de proprietate 
intelectuală începând cu 23 martie 2018, pot depune direct la agenţiile pentru plăţi și inspecţie socială judeţene, 
respectiv a municipiului București, documentele doveditoare privind realizarea acestor venituri, în termen de 60 de zile 
de la intrarea în vigoare a OUG nr. 81/2018. 

Ordinul Ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al Presedintelui Institutului 
Național de Statistică nr. 1.943/4.869/2018 privind modificarea și completarea Clasificării 
ocupațiilor din România – nivel de ocupație (șase caractere), aprobată prin Ordinul 
Ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al Presedintelui Institutului Național de 
Statistică nr. 1.832/856/2011 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.810 din 21 septembrie 

2018, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (șase caractere) se completează cu 18 noi ocupaţii 
practicate în cadrul economiei naţionale, printre care menţionăm: 

(i) Cod COR 214311 – inginer auditor/evaluator sisteme de management de mediu; 

(ii) Cod COR 214307 – inginer în gestiunea integrată a deșeurilor municipale/industriale; 

(iii) Cod COR 214306 – inginer pentru controlul poluării mediului; 

(iv) Cod COR 214493 – inginer sisteme de transport operaţional; 
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(v) Cod COR 214310 – inginer sisteme informatice pentru instalaţii și procese de depoluare; 

(vi) Cod COR 214955 – logistician în transporturi; 

(vii) Cod COR 132454 – manager sisteme de transport; 

(viii) Cod COR 432113 – recepţioner-distribuitor. 
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energie - modificări legislative publicate  în septembrie  2018 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 163/29 
august 2018 pentru modificarea Regulamentului de emitere a certificatelor verzi, aprobat 
prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 
4/2015, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759/03.09.2018 și este 
aplicabil începând cu aceeași dată. 

Actul normativ modifică Regulamentul de emitere a certificatelor verzi, aprobat prin Ordinul președintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 
din 16 februarie 2015, cu modificările și completările ulterioare, prevăzând, printre altele, următoarele: 

(i) OTS emite lunar operatorilor economici acreditaţi CV pentru cantitatea de energie electrică produsă din 
centrale electrice care utilizează SRE, din care se scade cantitatea de energie electrică necesară asigurării 
consumului propriu tehnologic al acestora, nemaifiind, așadar, scăzute și cantităţile de energie electrică livrate 
suplimentar faţă de cantităţile de energie electrică din notificările fizice orare transmise OTS de producătorii de 
energie electrică din surse regenerabile de energie, în cazul unităţilor dispecerizabile de producere a energiei 
electrice; 

(ii) Perioada în care din numărul de CV emise, OTS amână de la tranzacţionare pe piaţa de CV un număr de două 
CV pentru fiecare 1 MWh produs și livrat de centralele electrice fotovoltaice acreditate de ANRE, a fost redusă 
cu 4 ani, de la 1 aprilie 2017-31 decembrie 2024 la 1 aprilie 2017-31 decembrie 2020; 

(iii) De asemenea, pentru CV amânate de la tranzacţionare, inclusiv de la transferul din contul de producător în 
contul de furnizor pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de CV pentru care eliberarea CV 
pentru tranzacţionare se face lunar, în mod eșalonat, începând cu data încetării amânării de la tranzacţionare, 
în cazul centralelor electrice fotovoltaice, perioada este de 9 ani, începând de la 1 ianuarie 2021, iar nu de la 1 
ianuarie 2025. 

Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 164/29 
august 2018 privind aprobarea regulilor de înregistrare în Registrul certificatelor verzi a 
certificatelor verzi consumate pentru îndeplinirea de către operatorii economici a obligației 
de achiziție de certificate verzi pentru anul de analiză 2018, a fost publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 765/05.09.2018 și este aplicabil începând cu aceeași dată. 

Actul normativ stabilește, printre altele, următoarele:  

(i) Societatea "Operatorul Pieţei de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. înregistrează în Registrul 
certificatelor verzi starea "CV consumat" pentru fiecare certificat verde care a fost utilizat de către operatorii 
economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie 
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certificate verzi pentru anul 2018, pe baza comunicărilor transmise în acest sens de către aceștia până în ultima 
zi lucrătoare a lunii martie a anului 2019; 

(ii) Operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi trebuie să comunice OPCOM lista certificatelor 
verzi utilizate pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie certificate verzi pentru anul 2018 și 
codurile acestora, sub sancţiunea modificării de către OPCOM a stării certificatelor verzi aflate în contul propriu 
al operatorului economic respectiv din Registrul certificatelor verzi, din "CV valabil" sau "CV expirat" în "CV 
consumat", în ordinea stabilită prin actul normativ. 

Ordonanța de urgență nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a 
benzinei și motorinei, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră și de stabilire a metodelor de calcul și de raportare a reducerii 
emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 
pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de 
energie, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803/19.09.2018, în 
vigoare începând cu aceeași dată. 

Actul normativ stabilește criteriile de durabilitate pentru biocarburanţi și biolichide, precum și specificaţiile tehnice, 
metodele de calcul și structura de raportare bazate pe considerente de sănătate și mediu ale carburanţilor folosiţi de 
autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie și, respectiv, de cele echipate cu motoare cu aprindere 
prin compresie, ţinând seama de cerinţele tehnice ale acestor motoare, și obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu 
efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă, prevederile ordonanţei de urgenţă fiind aplicabile carburanţilor 
utilizaţi pentru propulsia autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv a tractoarelor agricole și forestiere, 
navelor de navigaţie interioară și ambarcaţiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare, precum și electricităţii 
utilizate de către vehiculele rutiere. 

Anexa 2 a ordonanţei de urgenţă cuprinde specificaţiile tehnice ale benzinei ce poate fi comercializată către 
consumatorul final, iar Anexa 3 menţionează specificaţiile motorinei permisă pentru comercializarea către 
consumatorul final. Se prevede că introducerea pe piaţă a benzinei cu tetraetil de plumb este interzisă. 

Până la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligaţia să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata 
ciclului de viaţă pe unitatea de energie a carburantului și energia furnizată cu până la 10%, dar nu mai puţin de 6%, în 
raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viaţă pe unitatea de energie de carburanţii 
fosili în 2010, având ca referinţă standardul pentru carburanţi aferent acelei perioade. 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate  în  septembrie  2018 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 14/2018 privind examinarea sesizării formulate 
de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire 
la interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 344 alin. (2) din Codul de procedură 
penală, vizând natura juridică a termenului în care, de la data comunicării, inculpatul, 
persoana vătămată și celelalte părți pot formula cereri și excepții cu privire la legalitatea 
sesizării instanței, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele 
de urmărire penală, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 05 
septembrie 2018 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. ÎCCJ a admis recursul în interesul legii 

declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie și Justiţie și, în consecinţă, a stabilit că, 
în interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor prevăzute de art. 344 alin. (2) din Codul de procedură penală, termenul 
în care inculpatul, persoana vătămată și celelalte părţi pot formula în scris cereri și excepţii cu privire la legalitatea 
sesizării instanţei, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală este un 
termen de recomandare. 
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societăţi comerciale - proiecte legislative publicate  în  septembrie 2018 

În data de 25 septembrie 2018 a fost înregistrat la Senatul României un proiect de lege intitulat 
“Propunere legislativă privind transparența în domeniul lobby-ului şi al reprezentării 
intereselor”, proiect ce urmează, în prezent, procedura normală legislativă. 

Propunerea legislativă intenţionează să reglementeze obligaţiile de conduită și de înregistrare în asociere cu activităţile 
prin intermediul cărora se urmărește influenţarea directă a activităţii de legiferare și a proceselor decizionale la nivelul 
administraţiei publice centrale și locale, definind totodată principalele concepte propuse a fi utilizate (cum ar fi: 
activitatea de lobby și/sau de reprezentare a intereselor; contract de lobby; societate de lobby; lobbyist). 

Proiectul de lege exclude în mod expres anumite categorii de entităţi și/sau activităţi specifice pentru care dispoziţiile 
legii nu vor fi aplicabile, dintre care menţionăm: 

(a) excluderea partidelor politice, a cultelor recunoscute potrivit legii și a instituţiilor publice din domeniul 
asigurărilor sociale; și 

(b) excluderea activităţilor reprezentanţilor publici (în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor ce le revin); excluderea 
consultanţei juridice și reprezentării realizate de avocaţi, notari, agenţi fiduciari și alte persoane autorizate în 
acest sens; excluderea activităţilor desfășurate la cererea unor reprezentanţi publici. 

De asemenea, propunerea de lege stabilește, între altele, obligaţiile de conduită ale societăţilor de lobby și ale celor care 
angajează lobbyiști, precum și ale lobbyiștilor, aspecte care vizează, în principal: (i) obligaţiile de înregistrare în Registrul 
de lobby (administrat de către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București), (ii) obligaţii privind 
informaţiile ce urmează a fi comunicate de către lobbyist clientului său și (iii) obligaţii legate de desfășurarea activităţii 
de lobby, în general. 

Propunerea legislativă stabilește, totodată, sancţiunile specifice ce urmează a fi aplicate în cazul încălcării dispoziţiilor 
legale, acestea fiind încadrate între 50.000 lei și 300.000 lei, în măsura în care faptele săvârșite nu intră sub incidenţele 
legii penale, fiind luat în considerare și caracterul repetat al faptei. 

Nu în ultimul rând, proiectul interzice stabilirea unui onorariu de succes într-un contract de lobby, fie (i) în măsura în care 
activitatea de lobby urmărește încheierea contractelor cu statul sau cu o unitate administrativ-teritorială sau (ii) în măsura 
în care clauza privind onorariul de succes se află într-un raport disproporţionat cu o altă remuneraţie din contract. 
Suplimentar, se stabilește nulitatea unei clauze care prevede remuneraţii dolosive care depășesc suma declarată în 
contractul de lobby înregistrat precum și faptul că o remuneraţie care depășește semnificativ valoarea reală a comenzii 
de lobby se va face venit la bugetul de stat. 

Merită de asemenea precizat că, în data de 1 octombrie 2018, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ și 
Antreprenoriat a publicat, spre dezbatere publică, un proiect de “Ordonanță de Urgență a Guvernului privind transparența 
în domeniul lobby-ului și a reprezentării intereselor”, propunere legislativă similară cu proiectul de lege înregistrat la Senat 
(descris mai sus) și care preia, de fapt, varianta legislativă echivalentă adoptată în Austria. Propunerea de la nivelul 



 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
 Octombrie 2018 

www.vf.ro
 
  

Ministerului se află, în prezent, în dezbatere publică până la data de 12 octombrie 2018 și poate fi accesată la următorul 
link: http://www.imm.gov.ro/proiecte-de-politici-publice-aflate-in-dezbatere-publica. 
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protecţia datelor cu caracter personal - proiecte legislative publicate 

în septembrie  2018 

În septembrie 2018 nu s-au înregistrat modificări legislative sau noi reglementări semnificative. Cu toate acestea, este 
de remarcat legislaţia care vizează aspectele legate de confidenţialitatea datelor electronice, care ar trebui să înlocuiască 
actuala Directivă privind protecţia datelor în mediul electronic 2002/58/CE. 

Proiectul Regulamentului privind protecția datelor în mediul electronic a fost publicat de 
Comisia Europeană în ianuarie 2017 și urmărește consolidarea punerii în aplicare și alinierea 
de către statele membre la Regulamentul general privind protecția datelor, care a intrat în 
vigoare în 25 mai 2018. În special, UE trece de la o directivă la o reglementare - reflectând trecerea de la directiva 

privind protecţia datelor la RGPD - într-un efort de armonizare a legilor privind protecţia datelor în întreaga UE. În plus, 
domeniul de aplicare a fost extins și la orice companie care prelucrează date cu caracter personal în contextul livrării de 
servicii de comunicaţii și fișiere electronice, inclusiv așa-numiţii furnizori „over-the-top”, cum ar fi Gmail, WhatsApp, 
Facebook Messenger, Skype și Netflix, nu doar furnizorii de telecomunicaţii tradiţionali. Regulamentul privind protecţia 
datelor în mediul electronic, care adesea era denumit "legea cookie" de către marketerii și profesioniștii din domeniul 
serviciilor de internet, și care este motivul pentru care vedeţi ferestrele de consimţământ pentru cookie pe multe site-
uri, inclusiv pe cele ale noastre, se va referi la chestiuni precum: 

a) Conţinutul comunicaţiilor și meta-date; 

b) Protecţia împotriva mesajelor nesolicitate (Spam); 

c) Module cookie (regulile vor fi simplificate); 

d) Aplicarea mai eficientă a regulilor de protecţie a datelor în mediul electronic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


