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Articol de fond: „No-Deal Brexit - Impactul 
asupra obligațiilor de protecție a datelor” 

de Marta Popa, Partener Senior Voicu & Filipescu 

 

Un scenariu al ieșirii Regatului Unit din UE fără acord a 
devenit mai probabil în ultimele zile, dar cele două părți speră 
incă să evite acest scenariu. În analiza de mai jos, Marta Popa, 
coordonatorul practicii noastre de protecția datelor, descrie 
modul în care un Brexit fără acord va afecta obligațiile dvs. de 
protecție a datelor.  
 
 
 

Modificări legislative publicate în luna martie 
2019 
Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de 
expertiză relevante pentru compania dumneavoastră.  În 
această ediție vă sunt prezentate câteva modificări 
legislative recente în următoarele domenii: 
 
 
•   Protecția datelor cu caracter personal 
•   Insolvență 
•   Litigii și arbitraje 
•   PPP și concesiuni 
•   Achiziții publice 

 
 

 

 
 

  
 

 
Articolul Revoluție fiscală “în forma 
continuată” de Alex Tabacu, VF Tax 
Partner, publicat pe CEE Legal Matters. 
Dați click aici pentru a citi articolul. 
 
 

Chambers and Partners Europe, 
ediția 2019 recomadă Voicu & 
Filipescu pentru activitatea avocaților săi 
în 2 arii de practică: fuziuni și achiziții, și 
societăți  
comerciale. 
 
 

IFLR 1000, ediția 2019 recomandă 
Voicu & Filipescu pentru activitatea 
avocaților săi în 3 arii de practică: fuziuni și 
achiziții, financiar –bancar și dezvoltare 
de proiecte. 
 
 

Legal500 EMEA ediția 2018 
recomandă Voicu & Filipescu pentru  
activitatea avocaților săi în 7 arii de 
practică: drept comercial, societăți  
comerciale și fuziuni și achiziții, dreptul  
muncii, energie și resurse naturale, PPP și 
achiziții publice, imobiliare și construcții, 
restructurare și insolvență. Mugur 
Filipescu, Marta Popa, Roxana Negutu, 
Raluca Mihai și Mariana Popa sunt de  
asemenea recomandați de ghidul de  
prestigiu pentru activitatea lor. 
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https://www.ceelegalmatters.com/romania/10189-tax-revolution-on-an-ongoing-basis
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articol de fond 
No-Deal Brexit - Impactul asupra obligațiilor de protecție a datelor 

Sinopsis 

 

Un scenariu al ieșirii Regatului Unit din UE fără acord a devenit mai probabil în ultimele zile, dar cele două părți speră 
incă să evite acest scenariu. În analiza de mai jos, Marta Popa, coordonatorul practicii noastre de protecția datelor, 
descrie modul în care un Brexit fără acord va afecta obligațiile dvs. de protecție a datelor.  

Deși nu se poate garanta care dintre alternativele actuale de ieșire se va materializa (nota noastră: acceptarea de către 
Marea Britanie a acordului convenit de Theresa May ca fiind "singura cale" pentru ca Marea Britanie să părăsească blocul 
comunitar într-un mod organizat, sau cel mai dăunător scenariu (no-deal/fără acord), sau o întârziere prelungită a datei 
de ieșire a Regatului Unit), ce ar însemna un scenariu fără acord în ceea ce privește  obligațiile de protecția datelor? 

Atâta timp cât firmele din Regatul Unit vând bunuri și servicii cetățenilor celorlalte 27 de state membre UE și colectează, 
prelucrează și stochează în mod activ datele cu caracter personal ale cetățenilor UE, vor fi în continuare afectate de 
GDPR, chiar și după ce ieșirea din UE, deoarece Regulamentul prevede că indiferent de locația firmei dvs., dacă sunteți 

implicat în prelucrarea datelor cu caracter personal ale cetățenilor UE, trebuie să respectați prevederile GDPR. 

Așadar, ce ar trebui exact să faceți în pregătire pentru un Brexit fără acord *?   

❶ Revizuiți fluxurile de date către Regatul Unit din SEE și luați în considerare mecanismele de garanție GDPR pe 

care va trebui să le puneți în aplicare. 

❷ Revizuiți fluxurile de date dinspre Regatul Unit, astfel încât să puteți documenta noul temei juridic pentru 

aceste transferuri în conformitate cu regulile de transfer din Regatul Unit. 

❸ Revizuiți informațiile de confidențialitate și documentația internă pe care le dețineți pentru a identifica detaliile 

care vor necesita actualizare. 

❹ Asigurați-vă că persoanele cheie din organizația dvs. cunosc aceste aspecte și le vor aplica în scenariul "fără 

acord". 
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Am analizat mai detaliat aceste elemente, oferindu-vă mai jos perspectiva noastră: 

I. Fluxuri de Date și Instrumente de transfer de date 

Ca recunoaștere a gradului de aliniere fără precedent între regimurile de protecție a datelor din Regatul Unit și SEE, 
companiile sau organizațiile din Regatul Unit vor putea în continuare să trimită date cu caracter personal dinspre Regatul 
Unit către SEE și țări terțe considerate adecvate de către UE la momentul ieșirii din UE a Regatului Unit.  

Cu toate acestea, va exista o schimbare în modul în care datele sunt transferate dinspre SEE către Regatul Unit. 

A. Transferul de date dinspre Regatul Unit către UE/SEE  

Toate datele cu caracter personal din Regatul Unit vor putea continua să circule liber în toate statele Uniunii Europene 
("UE") și în Spațiul Economic European ("SEE"). Companiile sau organizațiile din Regatul Unit vor trebui să respecte in 
continuare legislația privind protecția datelor. 

B. Transferul de date dinspre UE/SEE către Regatul Unit 

În absența unei decizii de adecvare a UE în favoarea Regatului Unit, va trebui să se instituie o anumită formă de protecție 
în temeiul Legii privind protecția datelor din 2018 GDPR/UK pentru a proteja transferurile internaționale dinspre UE/SEE 
către Regatul Unit. 

Clauzele Contractuale Standard UE (“CCS”) 

În prezent, CEPD (Comitetul European pentru Protecția Datelor) a recunoscut clauzele model sau CCS pentru 
transferurile operator-operator sau operator-persoană împuternicită de operator. Exportatorul de date UE/SEE, atunci când 
are calitatea de operator de date cu caracter personal în cadrul UE, ar trebui să se poată baza în siguranță pe CCS atunci 
când transferă datele cu caracter personal din UE către o organizație din Regatul Unit care poate fi un operator sau o 
persoană împuternicită. 

Cu toate acestea, atunci când acționează în calitate de persoană împuternicită (și nu operator) de date cu caracter 
personal din UE, entitățile din UE nu pot utiliza CCS, deoarece Comisia Europeană nu a emis CCS aprobate pentru 
persoană împuternicită - persoană împuternicită. Un mecanism diferit va trebui utilizat în acest scenariu. 

Reguli Corporatiste Obligatorii (“RCO”) 

Regulile corporatiste obligatorii sunt reguli interne pentru transferul de date în cadrul companiilor multinaționale. 
Regulile obligatorii ale întreprinderilor sunt ca un cod de conduită, permițând companiilor multinaționale să transfere 
datele cu caracter personal la nivel internațional în cadrul aceluiași grup de companii în țări care nu oferă un nivel adecvat 
de protecție (cum ar fi cazul țărilor care nu aparțin UE/SEE). 

Regulile corporatiste obligatorii garantează că toate transferurile de date din cadrul unui grup corporativ sunt sigure. 
Astfel, datele cu caracter personal din UE pot fi transferate în mod liber unei organizații care a obținut aprobarea RCO de 
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la autoritățile relevante de protecție a datelor. Cu toate acestea, există un număr limitat de companii (aproximativ 50 - 
lista fiind disponibilă la adresa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-
protection/binding-corporate-rules-bcr_en) care au obținut aprobarea de către autoritățile de supraveghere a protecției 
datelor din UE. 

Decizie de adecvare EU  

Comisia Europeană are competența de a determina, pe baza articolului 45 din Regulamentul (UE) 2016/679, dacă o țară 
din afara UE oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. Dacă Comisia Europeană emite o decizie oficială de adecvare 
care să concluzioneze că regimul britanic de protecție a datelor oferă un nivel de protecție "echivalent în esență" cu cel 
furnizat în UE, aceasta ar însemna că datele cu caracter personal din UE ar putea circula liber între UE/SEE și Regatul Unit. 
Cu toate acestea, Comisia Europeană a afirmat anterior că o decizie de adecvare nu poate fi luată până când Marea 
Britanie nu părăsește UE. 

În conformitate cu intențiile guvernului britanic, Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) va fi introdus în 
legislația britanică, iar Comisarul pentru Informații (ICO) va rămâne autoritatea independentă de supraveghere  a 
Regatului Unit privind protecția datelor. Dacă se va întâmpla acest lucru, nu vor exista preocupări semnificative și este 
probabil să se adopte o decizie de adecvare, deși procesul nu va fi unul rapid. 

Derogări 

Dacă nu se poate utiliza niciuna din opțiunile de mai sus, se pot invoca o serie de derogări, sub rezerva diferitelor condiții 
și limitări prevăzute în GDPR, inclusiv: acordul explicit al persoanei vizate; dacă transferul este necesar pentru execuția 
unui contract între persoana vizată și operator; dacă transferul este necesar din motive importante de interes public; dacă 
transferul este necesar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție; dacă transferul este necesar 
pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau dacă este vorba de un transfer singular și există un interes 
legitim determinant. 

II. Desemnarea unui Reprezentant pentru Protecția Datelor în UE 
Dacă sunteți un operator sau o persoană împuternicită de un operator din Regatul Unit, care nu este stabilit în SEE și dacă 
oferiți bunuri sau servicii persoanelor vizate din UE sau organizația dvs. monitorizează comportamentul persoanelor 
vizate din UE, Art. 27 GDPR vă obligă să desemnați in scris un reprezentant în Uniune ca punct de contact pentru clienți 
și autorități cu privire la problemele de protecție a datelor. 

 CEPD a clarificat că acest reprezentant în UE nu poate fi un Responsabil cu Protecția Datelor sau una din 
persoanele împuternicite de dvs. pentru prelucrarea datelor. 

 Datele de contact ale Reprezentantului în UE trebuie incluse în notificările privind confidențialitatea datelor. 

 Datele de contact ale Reprezentantului în UE trebuie comunicate autorității naționale de protecție a datelor. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/binding-corporate-rules-bcr_en
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Voicu Filipescu poate acționa ca reprezentant în Uniune al organizațiilor care nu au sediul în UE, potrivit art. 27 GDPR, 
urmând să asigure, în baza unui mandat scris, servicii de reprezentare în chestiuni de protecția datelor.  

III. Actualizarea notificărilor de confidențialitate 
 

Ar trebui să vă revizuiți și actualizați documentele de informații privind confidențialitatea datelor pentru a înțelege mai 
bine fluxurile de date și a marca zonele cu referire la UE pentru a vă pregăti pentru schimbări. 

Grupul nostru de practică pentru protecția datelor și confidențialitate va fi gata și disponibil în cazul în care este necesară 
asistență cu oricare dintre acțiunile menționate în acest articol. Vă rugăm, în acest caz, să contactați echipa Voicu & 
Filipescu de protecție a datelor. 

 

* Informațiile furnizate în acest document au caracter general și nu reprezintă consultanță juridică pentru analizarea și 
soluționarea unei probleme juridice specifice. Dacă aveți întrebări specifice cu privire la o anumită situație, vă rugăm să 
consultați echipa noastră de Protecția Datelor cu privire la faptele și legile care se aplică. 
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protecția datelor cu caracter personal  - modificări legislative 
publicate  în  martie  2019 

În perioada 12-13 martie 2019 a avut loc Plenara Comitetului European pentru Protecția 
Datelor. 

La această reuniune Comitetul European privind Protecția Datelor a adoptat Opinia nr. 5/2019 privind 
compatibilitatea dintre Regulamentul General privind Protecția Datelor și Directiva ePrivacy (Directiva 2002/58/CE 
privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice, cu 
completările ulterioare), în special în ceea ce privește competențele și sarcinile autorităților naționale de protecția 
datelor. 

În acest context, s-a adoptat și dat publicității Declarația nr. 3/2019 privind Regulamentul ePrivacy, prin care s-a 
evidențiat necesitatea asigurării unui nivel înalt de protecție a datelor personale și intensificarea eforturilor 
necesare adoptării preconizatului Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind respectarea vieții 
private și protecția datelor cu caracter personal în comunicațiile electronice și de abrogare a Directivei 2002/58/CE. 

Comitetului European pentru Protecția Datelor a adaptat și Opinia nr. 6 și 7/2019 privind lista operațiunilor de 
prelucrare a datelor care fac obiectul evaluării de impact asupra protecției datelor (“DPIA”) trimise de către Spania 
și Islanda. 

În perspectiva alegerilor europarlamentare din acest an a fost adoptată și Declarația nr. 2/2019 privind prelucrarea 
datelor personale în campaniile politice. În acest document se subliniază că respectarea regulilor de prelucrare a 
datelor personale, inclusiv în context electoral și al campaniilor politice, este esențială pentru apărarea democrației.  
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insolvență - clarificări legislative publicate  în  martie  2019 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 5/2019 privind examinarea sesizării formulate de 
Curtea de Apel Galați - Secția a II-a civilă în Dosarul nr. 4.568/121/2016/a9 în baza art. 519 din 
Codul de procedură civilă, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea 
unei probleme de drept a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 27 martie 2019, fiind 

aplicabilă începând cu aceeași dată.  

Problema de drept cu care Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea dezlegării pe calea mecanismului 
hotărârii prealabile a fost aceea de a stabili dacă dispozițiile art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014, potrivit cărora 
“planul de reorganizare va menționa: [...] e) modalitatea de achitare a creanțelor curente”, pot fi interpretate în sensul că 
prin planul de reorganizare a debitorului se poate prevede eșalonarea la plată a creanțelor curente (inclusiv a celor 
bugetare). 

În analiza acestei chestiuni de drept, Înalta Curte a stabilit că cerința ca planul de reorganizare să menționeze modalitatea 
de achitare a creanțelor curente, înscrisă de legiuitor în art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014, nu este susceptibilă 
de o interpretare extensivă, în sensul posibilității de eșalonare a plății creanțelor curente prin programul de plată a 
creanțelor curente cuprins în planul de reorganizare, prin modificarea termenelor de scadență ale acestora, în absența 
acordului creditorilor curenți. 

O astfel de interpretare este considerată de Înalta Curte ca fiind în contradicție atât cu regimul juridic privilegiat al acestui 
tip de creanțe, cât și cu scopul urmărit de legiuitor prin dispoziția supusă analizei. Sub acest ultim aspect, se subliniază că 
planul de reorganizare are drept scop principal configurarea modului de stingere a creanțelor înscrise în tabelul definitiv, 
însă, ținând cont de faptul că în perioada de reorganizare debitorul continuă activitatea, fiind firesc să genereze obligații 
curente, planul, pentru a putea fi considerat sustenabil, trebuie să asigure achitarea acestora din urmă. Prin urmare, în 
absența acordului creditorilor curenți, a unor convenții de plată încheiate între părțile contractante, singura eșalonare 
posibilă a plății creanțelor curente este aceea decurgând din data exigibilității fiecăreia, planul de reorganizare fiind 
necesar a indica fluxul de numerar previzionat, respectiv sursele de plată ce pot asigura acoperirea creanțelor curente. 

De asemenea, se reține că interpretarea mai sus menționată este în acord și cu prevederile art. 165 alin. (6) din Legea nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală, care stabilește pentru debitorii aflați sub incidența legislației privind 
insolvența, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 167 alin. (11) și (12), următoarea ordine de stingere a creanțelor: mai 
întâi obligațiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenței, în ordinea vechimii, iar ulterior sumele 
datorate în contul ratelor din programele de plăți ale obligațiilor fiscale, cuprinse în planul de reorganizare. În plus, 
procedura prin care debitorul ar putea obține, pentru creanțele bugetare restante, înlesniri sau eșalonări la plată, 
acordate în condițiile Codului de procedură fiscală, nu se confundă cu posibilitatea de eșalonare prin planul de 
reorganizare a creanțelor bugetare. Operațiunea de calificare a creanțelor bugetare drept creanțe curente se realizează 
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de către administratorul judiciar și este supusă cenzurii judecătorului sindic în caz de contestare, de aceea Înalta Curte a 
apreciat că aceasta excedează chestiunii de drept care face obiectul întrebării prealabile. 

Pentru toate aceste motive, Înalta Curte a admis sesizarea privind pronunțarea unei hotărâri prealabile și a reținut că în 

interpretarea dispozițiilor art. 133 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 85/2014, planul de reorganizare a debitorului nu 
poate să prevadă eșalonarea la plată a creanțelor curente (inclusiv a celor bugetare). 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în martie 2019 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 7/2019 privind examinarea sesizării formulate de 
Curtea de Apel Oradea - Secția a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 
13.952/271/2016, privind pronunțarea unei hotărâri prealabile, a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 175 din 5 martie 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Curtea a admis sesizarea formulată, stabilind următoarele: “În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 8 alin. (5) din 
Legea nr. 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite pot solicita 
stingerea obligațiilor izvorâte din contractele de credit debitorii care sunt supuşi în continuare unei executări silite, deşi 
executarea silită a imobilului ipotecat a fost finalizată prin adjudecare, instanța de judecată astfel învestită urmând să verifice 
dacă sunt îndeplinite condițiile referitoare la existența impreviziunii”. În motivare, Curtea a reținut că dreptul de a cere să se 
constate stingerea datoriilor izvorâte din contractele de credit aparține şi consumatorului care a fost supus unei executări 
silite a imobilului ipotecat şi nu este condiționat de stadiul în care se află executarea ori de forma executării silite care se 
continuă contra sa, iar cu ocazia examinării unor asemenea cereri, instanțele naționale se vor conforma celor statuate prin 
Decizia Curții Constituționale nr. 623 din 25 octombrie 2016 şi Decizia Curții Constituționale nr. 329 din 10 mai 2018, 
urmând să verifice măsura în care sunt îndeplinite condițiile impreviziunii. 

 
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 1/2019 privind examinarea recursului în interesul legii 
declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție privind 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor vizând încadrarea juridică a faptei unei persoane 
audiate ca martor de a face afirmații mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele 
sau împrejurările esențiale cu privire la care a fost întrebată în dispozițiile art. 273 alin. (1) din 
Codul penal (mărturie mincinoasă) sau în dispozițiile art. 273 alin. (1) din Codul penal în concurs 
formal cu art. 269 alin. (1) din Codul penal (favorizarea făptuitorului), cu aplicarea art. 38 alin. (2) 
din acelaşi cod a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 187 din 8 martie 2019 
și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii declarat, stabilind că fapta 
unei persoane audiate ca martor de a face afirmații mincinoase sau de a nu spune tot ce ştie în legătură cu faptele sau 
împrejurările esențiale cu privire la care a fost întrebată întruneşte numai elementele de tipicitate ale infracțiunii de 
mărturie mincinoasă, prevăzută de art. 273 alin. (1) din Codul penal.  In motivare, Curtea a reținut că infracțiunea de 
favorizare a făptuitorului nu poate fi reținută decât atunci când nu există alte incriminări speciale ale favorizării, aceasta 
având caracter subsidiar față de mărturia mincinoasă. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 6/2019 privind examinarea recursului în interesul legii 
declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație şi Justiție vizând 
interpretarea şi aplicarea dispozițiilor art. 1.616-1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) 
şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529-531 din Codul civil şi art. 729 alin. (3) şi (7) din Codul de 
procedură civilă, referitor la posibilitatea compensării pe cale judiciară a obligațiilor de întreținere 
datorate de părinți copiilor, atunci când copiii au fost separați, iar fiecare dintre părinți prestează 
întreținere copilului (copiilor) care nu locuieşte (locuiesc) împreună cu el a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 197 din 12 martie 2019 și este aplicabilă începând cu 
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aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii și a stabilit că: “În interpretarea şi aplicarea unitară a dispozițiilor 
art. 1.616-1.618 lit. c) raportat la art. 499, art. 514 alin. (1) şi (3), art. 515, art. 525 alin. (1), art. 529-531 din Codul civil şi art. 
729 alin. (3) şi (7) din Codul de procedură civilă, instanța de tutelă va putea dispune compensația obligațiilor de întreținere 
datorate de fiecare părinte copilului care nu locuieşte cu acesta, până la limita celei mai mici dintre ele şi în măsura în care 
compensația nu contravine interesului superior al copilului”. În motivare, Curtea a reținut că scopul compensației judiciare, 
ca modalitate de executare a obligațiilor reciproce este acela de a stinge reciproc şi concomitent obligațiile dintre părți, 
până la limita celei mai mici dintre ele, astfel încât niciun copil să nu primească mai puțin decât alt copil şi să se evite 
proceduri inutile, precum plăți lunare reciproce ale unor sume de bani având aceeaşi destinație.   
 
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 76/2018 privind examinarea sesizării formulate de 
Curtea de Apel Bacău - Secția I civilă, în dosarul nr. 4.343/180/2014, privind pronunțarea unei 
hotărâri prealabile, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 215 din 19 martie 
2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea și a stabilit că legea aplicabilă 
dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de 
condamnare este cea în vigoare la momentul rămânerii definitive a hotărârii de achitare, stabilit după regulile prevăzute 
de art. 416-417 din Codul de procedură penală din 1968, respectiv art. 551 şi 552 din Codul de procedură penală din 2010.   
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PPP și concesiuni - modificări legislative publicate în martie 2019 

Hotărârea de Guvern nr. 117/2019 pentru completarea Listei proiectelor strategice de 
investiții care urmează a fi pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia 
Națională de Strategie și Prognoză, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 a fost 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 169 din 04 martie 2019, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Hotărârea prevede introducerea după punctul 21 din Lista proiectelor strategice de investiții care urmează a fi 
pregătite și atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Națională de Strategie și Prognoză, aprobată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 6 iunie 2018) a 
unui nou punct reprezentat de “Linia ferată de mare viteză Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-Iași-Suceava-Siret 
(Vicșani)”. 

Potrivit Hotărârii, Linia ferată de mare viteză Ploiești-Buzău-Focșani-Bacău-Pașcani-Iași-Suceava-Siret (Vicșani) va 
asigura reducerea timpului de legătură dintre capitală și principalele orașe/poli de dezvoltare de pe traseu, precum 
Ploiești, Buzău, Focșani, Bacău, Pașcani, Iași, Suceava etc. În plus, realizarea liniei ferate de mare viteză va conduce 
la atragerea unui număr însemnat de călători de la transporturile aeriene și rutiere către transportul feroviar, la 
atragerea turiștilor, a tinerilor cu înaltă calificare dornici de a lucra în centrele universitare/de cercetare/industriale 
care există/se vor dezvolta pe traseu, dar și a investitorilor străini, prin crearea unor sectoare industriale specializate. 

De asemenea, se menționează că asigurarea, în cadrul proiectului de parteneriat public-privat, inclusiv cu dotarea 
de material rulant modern, de ultimă generație, va atrage după sine sporirea calității serviciilor și a siguranței 
călătorilor și a mărfurilor în transportul feroviar, concomitent cu reducerea consumului de energie electrică, dar și 
crearea de noi locuri de muncă. 

Ordinul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale nr. 34/2019 
privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administrația Națională a Rezervelor 
de Stat și Probleme Speciale a avizului privind încadrarea/neîncadrarea obiectului 
concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, la solicitările de concesionare a 
bunurilor proprietate publică a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 178 din 06 martie 2019, intrând 

în vigoare la aceeași dată. 

Ghidul pentru acordarea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a avizului 
privind încadrarea/neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare a fost realizat 
pornind de la dispozițiile art. 10 alin. (1) lit. g) din O.U.G. nr. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune 
de bunuri proprietate publică (potrivit căruia inițiativa concesionării trebuie să aibă la bază efectuarea unui studiu 
de oportunitate, care să cuprindă, printre altele, și avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme 
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Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național 
de apărare, după caz).  

Ghidul conține dispoziții referitoare la: (i) documentația pe care trebuie să o întocmească concedentul în vederea 
obținerii avizului obligatoriu al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale; (ii) modalitatea 
identificării încadrării obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare; (iii) situații speciale 
privind calitatea de concedent. 

Totodată, Ghidul cuprinde următoarele: modelul cererii de acordare a avizului (Anexa 1), modelul adresei structurii 
teritoriale pentru probleme speciale pentru solicitarea informațiilor despre obiectul concesiunii la structurile 
forțelor sistemului național de apărare cu atribuții în domeniu (Anexa 2), modelul adresei de înaintare a 
documentelor la Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (Anexa 3), modelul adresei de 
comunicare a demarării procedurii de verificare a obiectului concesiunii în vederea obținerii avizului Administrației 
Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (Anexa 4), modelul adresei de remitere a documentației pentru 
completare (Anexa 5), modelul notei de prezentare a documentației concedentului (Anexa 6), modelul adresei de 
înaintare a documentației spre avizare (Anexa 7), modelul avizului acordat de Administrația Națională a Rezervelor 
de Stat și Probleme Speciale (Anexa 8), acte normative de referință (Anexa 9). 
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achiziții publice - modificări legislative publicate în martie 2019 

Hotărârea de Guvern nr. 119/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și 
funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea anexei nr. 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 502/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 06 martie 

2019, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea 
Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) cuprind prevederi referitoare la: (i) lista produselor și serviciilor 
achiziționate în sistem centralizat; (ii) situațiile și condițiile în care ONAC derulează proceduri de atribuire centralizate; (iii) 
drepturile, obligațiile și responsabilitățile ONAC și ale utilizatorilor în cadrul procesului de achiziție publică; (iv) măsurile 
pentru operaționalizarea și desfășurarea corespunzătoare a activității ONAC. 

Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 16/2019 pentru modificarea art. 5 alin. (2) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a 
contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și 
a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii a fost publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 208 din 15 martie 2019, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Actul normativ modifică alineatul (2) al art. 5 din O.U.G. nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor 
de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, forma actuală a acestuia prevăzând următoarele: “Controlul ex ante 
exercitat de ANAP potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență se desfășoară la solicitarea autorității contractante pe 
bază de liste de verificare și vizează verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punctul de vedere al regularității 
și calității.” 

În forma anterioară, alineatul (2) al art. 5 din O.U.G. nr. 98/2017 stabilea același lucru, însă instituia și o excepție de la 
această regulă în privința contractelor sau acordurilor cu finanțare europeană, pentru care se prevedea că autoritățile de 
management exercită controlul ex ante.  

Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1017/2019 privind aprobarea structurii, 
conținutului și modului de utilizare a Documentației standard de atribuire a contractului de 
achiziție publică/sectorială de produse, precum și a modalității de completare a anunțului de 
participare/de participare simplificat a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 19 martie 

2019, fiind aplicabil începând cu aceeași dată.  
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În ceea ce privește Documentația standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială 
de produse (structura, conținutul și modul de utilizare a acesteia sunt incluse în Anexa nr. 1 la Ordin), aceasta este 

structurată altfel: 

a) secțiunea I - Document unic de achiziții european (DUAE), furnizat în format electronic prin utilizarea formatului 
standard stabilit de Comisia Europeană, reprezentând declarația pe propria răspundere a operatorului economic 
cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție; 

b) secțiunea II - Instrucțiuni către candidați/ofertanți - conține detaliile referitoare la formalitățile ce trebuie 
îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să 
structureze informațiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerințelor din anunțul de participare/de 
participare simplificat, respectiv detalii procedurale, cum ar fi precizări privind garanțiile solicitate, modul în care 
trebuie întocmite și structurate propunerea tehnică și cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, 
precum și termenele procedurale ce trebuie respectate și căile de atac ce pot fi utilizate; 

c) secțiunea III - Caiet de sarcini pentru achiziție de produse - conține indicații privind regulile de bază care trebuie 
respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile 
autorității/entității contractante; 

d) secțiunea IV - Contract de achiziție publică/sectorială de produse - conține modelul orientativ al unui contract de 
achiziție publică/sectorială de produse; 

e) secțiunea V - Formulare și modele de documente - conține formularele cu caracter obligatoriu puse la dispoziție 
de fiecare autoritate/entitate contractantă. 

Ordinul stabilește că Documentația standard de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială de produse asigură 
punerea la dispoziția tuturor potențialilor candidați/ofertanți a informațiilor necesare privind aplicarea procedurii pentru 
atribuirea contractului de achiziție publică/sectorială și reprezintă modelul pe baza căruia autoritatea/entitatea 
contractantă are obligația de a întocmi fiecare documentație de atribuire. În acest sens, Ordinul reglementează 
modalitățile concrete în care autoritatea contractantă are obligația de a utiliza Documentația standard, și anume: 

 conținutul secțiunii I din cadrul fiecărei documentații de atribuire va fi identic cu conținutul secțiunii I din 
documentația standard și va fi completat cu informațiile necesare atât de autoritatea/entitatea contractantă la 
momentul lansării procedurii de atribuire, cât și de ofertant la momentul depunerii ofertei; 

 conținutul secțiunii II din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde instrucțiunile pentru ofertanți și va 
fi elaborat, în funcție de necesitățile obiective ale autorității/entității contractante, prin transcrierea identică a 
textelor scrise cu caractere normale din conținutul secțiunii II din documentația standard și prin completarea 
datelor necesare în vederea elaborării și prezentării ofertei în conformitate cu indicațiile precizate prin textele 
scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate; 
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 conținutul secțiunii III din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde caietul de sarcini și va fi elaborat, 
în funcție de necesitățile obiective ale autorității/entității contractante, prin transcrierea textelor scrise cu 
caractere normale din conținutul secțiunii III din documentația standard și prin completarea datelor necesare în 
vederea elaborării și prezentării ofertei în conformitate cu indicațiile precizate prin textele scrise cu caractere 
înclinate, între paranteze pătrate; 

 conținutul secțiunii IV din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde propunerea concretă de contract 
care va fi încheiat între autoritatea/entitatea contractantă și contractant, propunere care se elaborează prin 
adaptarea modelului orientativ prevăzut în documentația standard la specificul fiecărui contract care urmează să 
fie atribuit; 

 conținutul secțiunii V din cadrul fiecărei documentații de atribuire va cuprinde formularele cu caracter obligatoriu 
puse la dispoziție de fiecare autoritate/entitate contractantă, în funcție de specificul fiecărui contract de furnizare 
ce urmează să fie atribuit, și sunt destinate să faciliteze elaborarea și prezentarea unitară a ofertelor. 

În ceea ce privește anunțul de participare/de participare simplificat pentru atribuirea 
contractului/acordului-cadru de furnizare (instrucțiunile de completare ale acestuia sunt prevăzute în Anexa nr. 

2 la Ordin), Ordinul menționează că, la întocmirea acestuia autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a utiliza 
anunțul standard de participare/de participare simplificat prevăzut în Anexa nr. 2, care va fi elaborat, în funcție de 
necesitățile obiective ale autorității contractante, prin transcrierea identică a textelor scrise cu caractere normale și prin 
completarea datelor necesare în vederea participării la procedura de atribuire în conformitate cu indicațiile precizate prin 
textele scrise cu caractere înclinate, între paranteze pătrate. 

Nu în ultimul rând, se subliniază faptul că prevederile Ordinului se aplică procedurilor de atribuire inițiate după data 
publicării acestuia (după 19 martie 2019), prin procedură de atribuire inițiată înțelegându-se orice procedură pentru care 
s-a publicat un anunț de participare/de participare simplificat după data publicării Ordinului. 

 

 

 


