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Modificări legislative publicate în 
luna iunie 2019 
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: 
 
•   Construcții 
•   Dreptul muncii  
•   Litigii și arbitraje 
 
 
 
Modificări legislative publicate în 
luna iulie 2019 
 
•   Socități comerciale 
•   Protecția datelor cu caracter personal 
•   Dreptul muncii  
•   Litigii și arbitraje 
•   Achiziții publice 
•   Imobiliare 

 
 

 

 
 

 
Două dintre tranzacțiile în care firma 
Voicu și Filipescu  a fost implicată în 
2018 au fost incluse printre cele mai 
importante tranzacții de pe piața 
românească de M&A în cercetarea 
făcută de specialiștii publicației Ziarul 
Financiar pentru ediția din 2019 Top 
Deals directory. 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 2019 
recomandă Voicu & Filipescu pentru  
activitatea avocaților săi în 6 arii de 
practică: societăți  comerciale, drept 
comercial și fuziuni și achiziții, dreptul  
muncii, PPP și achiziții publice, 
imobiliare și construcții, restructurare și 
insolvență. Daniel Voicu, Mugur 
Filipescu, Marta Popa, Roxana Neguțu, 
Raluca Mihai și Mariana Popa sunt de  
asemenea recomandați de ghidul de  
prestigiu pentru activitatea lor. 
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http://www.vf.ro/ma-deals-assisted-by-voicu-filipescu-included-in-ziarul-financiars-2019-top-deals/
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construcții - modificări legislative publicate în iunie 2019 

Legea nr. 117/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  a fost publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 509/24.06.2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Actul normativ prevede posibilitatea executării fără autorizaţie de construire a lucrărilor pentru montarea 
pe acoperişul clădirilor de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice şi/sau panouri solare 
pentru încălzirea sau prepararea apei calde, cu înştiinţarea prealabilă a autorităţilor administraţiei publice 
locale şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. Totodată, a fost reglementată modificarea art. 39, acesta 
urmând să aibă următorul cuprins: ”Toate construcţiile proprietate privată, realizate în condiţiile prezentei 
legi, se declară în vederea impunerii la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, 
după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în 
autorizaţia de construire”. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în iunie 2019 

Hotărârea de Guvern nr. 423/2019 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul 
de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013 a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 531 din data de 28 iunie 2019, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Printre cele mai importante modificări menționăm, în primul rând, că pentru a fi coordonator de ucenicie, salariatul 
sau întreprinzătorul persoană fizică trebuie să aibă o experiență de cel puțin 2 ani dobândită în ultimii 5 ani, în 
ocupația sau activitatea pentru care se organizează ucenicia. Astfel observăm că aici condițiile s-au mai relaxat, 
iar calitatea de coordonator de ucenicie poate fi dobândită și de către o persoană cu o experiență totală în muncă 
de mai puțin de 5 ani. 

Cu privire la programul de formare, s-a introdus obligativitatea planificării orare a pregătirii teoretice și practice 
a ucenicilor stabilită de comun acord între angajator și furnizorul de formare profesională, în funcție de programul 
de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităților specifice ale ucenicilor și a reglementărilor legale 
referitoare la sănătatea și securitatea muncii. 

Mai mult, Hotărârea de Guvern prevede că formarea profesională se organizează acum pe durata contractului de 
ucenicie, după încheierea perioadei de probă, potrivit planificării stabilite de comun acord între angajator și 
furnizorul de formare profesională.  

 Perioada de probă este inclusă în durata pentru care se încheie contractul de ucenicie. Durata 
acesteia nu mai este prevăzută expres, ci este lăsată la latitudinea angajatorului care este obligat să 
îl informeze pe ucenic odată cu selectarea sa. 

 După finalizarea perioadei de probă, se încheie Contractul de prestări servicii de formare 
profesională de către angajatorul care nu este furnizor de formare în sensul Legii nr. 279/2005, cu 
un furnizor de formare. 

La încheierea contractului de ucenicie se va da, în plus, și o declarație pe propria răspundere din care să reiasă 
că în ultimii 2 ani ucenicului nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și că nu 
deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în 
domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă. Acest document suplimentar este 
solicitat atât cetățenilor români cât și celor străini sau apatrizi cu aviz de muncă în România, și de asemenea 
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cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic 
European și membrilor de familie ai acestora. 

De reținut și că, angajatorul care dorește să beneficieze de suma de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul 
asigurărilor de șomaj, trebuie să încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a 
municipiului București, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în 
contractul de ucenicie, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 a Normelor metodologice, anexă 
modificată și înlocuită tot prin Hotărârea de Guvern nr. 423/2019. 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în iunie 2019 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 11/2019 privind examinarea recursului în 
interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie vizând interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 193 raportat 
la art. 199 alin. (1) din Codul penal, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 477 din 12 iunie 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis 
recursul în interesul legii declarat, stabilind că “pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe săvârşită asupra unui 
membru de familie, prevăzută de art. 193 raportat la art. 199 alin. (1) din Codul penal, atunci când acţiunea penală 
a fost pusă în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, încetarea procesului penal poate fi dispusă 
numai ca efect al retragerii plângerii prealabile, şi nu ca efect al împăcării.”. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 12/2019 privind examinarea sesizării 
formulate de Curtea de Apel Oradea – Secţia I penală, în Dosarul nr. 5.780/202/2017 
(2.031/2018), vizând pronunţarea unei hotărâri prealabile, a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 481 din 13 iunie 2019 și este aplicabilă începând cu 
aceeași dată. Curtea a admis sesizarea formulată, stabilind următoarele: “indiferent de felul pedepsei aplicate 
pentru infracţiunea săvârşită în cursul termenului de încercare, regimul suspendării condiţionate a executării 
pedepsei aplicată în baza art. 81 din Codul penal din 1969, ca efect al aplicării legii penale mai favorabile, printr-
o hotărâre pronunţată după 1 februarie 2014, se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal actual, inclusiv 
sub aspectul revocării sau anulării acesteia, fiind cel prevăzut de Codul penal din 1969”. În motivare, Curtea a 
reținut ca regimul suspendării condiţionate a executării pedepsei prevăzut de art. 81-84 din Codul penal din 
1969, inclusiv sub aspectul revocării, este cel prevăzut de Codul penal din 1969, chiar şi atunci când suspendarea 
condiţionată a executării pedepsei a fost dispusă după intrarea în vigoare a Codului penal actual, ca efect al 
aplicării legii penale mai favorabile.  

Decizia Curții Constituționale nr. 87/2019 referitoare la admiterea excepţiei de 
neconstituţionalitate ridicată de Marius Adrian Nicolae în Dosarul nr. 
5.060/117/2016/a1 al Curţii de Apel Cluj - Secţia penală şi de minori - judecătorul de 
cameră preliminară, cu privire la dispoziţiile art. 174 alin. (1) din Codul de procedură 
penală, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 498 din 19 iunie 
2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a constatat că soluţia legislativă cuprinsă în 
dispoziţiile art. 174 alin. (1) din Codul de procedură penală, care nu prevede aplicarea cauzelor de 
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incompatibilitate prevăzute de art. 64 din acelaşi act normativ şi în ceea ce îl priveşte pe specialistul care 
funcţionează în cadrul organelor judiciare sau din afara acestora şi care efectuează constatarea potrivit art. 172 
alin. (10) din Codul de procedură penală, este neconstituţională, încălcând dreptul la un proces echitabil, prevăzut 
de dispoziţiile art. 21 alin. (3) din Constituţie.  

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 11.12.2018 pronunțată în cauza 
Brisc vs. Romania, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 513 din 25 
iunie 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată.  La originea cauzei se află Cererea nr. 
26.238/10 îndreptată împotriva României, prin care un resortisant al acestui stat, domnul Ioan-Vasile Brisc 
("Reclamantul"), a sesizat Curtea la 26 aprilie 2010, în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale ("Convenţia"). Reclamantul s-a plâns că dreptul său de a comunica 
informaţii, garantat de art. 10 din Convenţie, a fost încălcat. Curtea a admis cererea intemeiată pe art. 10 din 
Convenție, stabilind ca: „a) că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni de la data 
rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume care trebuie 
convertite în moneda statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii: (i) 1.825 EUR (o mie opt sute douăzeci 
şi cinci euro), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, pentru prejudiciul material; (ii) 4.500 EUR 
(patru mii cinci sute euro), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, pentru prejudiciul moral; (iii) 
140 EUR (o sută patruzeci euro), plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit de către reclamant, pentru 
cheltuielile de judecată;  b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, această sumă 
trebuie majorată cu o dobândă simplă, la o rată egală cu rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal practicată 
de Banca Centrală Europeană, aplicabilă pe parcursul acestei perioade şi majorată cu trei puncte 
procentuale; respinge, în unanimitate, cererea de acordare a unei reparaţii echitabile pentru celelalte capete de 
cerere”.   
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societăți comerciale - modificări legislative publicate în iulie 2019 
Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea 
nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, 
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. 

Legea transpune: (i) Directiva (UE) 2015/849 din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în 
scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și (ii) Directiva (UE) 2016/2.258 din 6 decembrie 2016 
de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind 
combaterea spălării banilor. 

Principalele noutăți legislative se referă la următoarele aspecte: 

 eliminarea acțiunile la purtător - în societatea pe acțiuni, capitalul social poate fi format doar din acțiuni 
nominative emise de societate, acțiunile la purtător emise până la acest moment urmând a fi convertite 
în acțiuni nominative. Neîndeplinirea obligației de conversie a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative 
este sancționată cu dizolvarea societății pe acțiuni sau în comandită pe acțiuni 

 reglementarea unor măsuri standard de cunoaștere a clientelei 

 schimbarea regimului sancționator pentru nerespectarea obligațiilor de cunoaștere a clientelei, 
reglementat diferit pentru persoanele fizice și persoanle juridice. Astfel, persoanele fizice pot fi 
sancționate cu avertismentul sau amenda cuprinsă între 25.000 și 150.000 de lei (în vechea reglementare, 
amenzile erau între 15.000 și 50.000 de lei). La rândul lor,  persoanele juridice pot fi sancționate cu 
avertisment sau cu aceeași amendă prevăzută mai sus (între 25.000 și 150.000 de lei), dar ale cărei limite 
maxime se majorează cu 10% din veniturile totale raportate la perioada fiscală încheiată, anterioară datei 
întocmirii procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției 

 raportarea inclusiv a tranzacțiilor care nu prezintă indicatorii de suspiciune, dar care se fac în numerar, în 
lei sau valută și care sunt de cel puțin echivalentul în lei a sumei de 10.000 de euro (limita prevazuta in 
reglementarea anterioara era de 15.000 de euro). Acest raport se trimite Oficiului Național de Prevenire 
și Combatere a Spălării Banilor în trei zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției (raportările pe 
tranzacții suspecte trebuie făcute de îndată) 

 obligația persoanelor juridice de a declara beneficiarul real, în baza unei declarații privind beneficiarul real 
depuse la Registrul Comerțului, prin reprezentantul legal, în vederea înregistrării în Registrul Beneficiarilor 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015L0849&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2258&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0016
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Reali al Societăților. De la această obligație sunt exceptate regiile autonome, companiile și societățile 
naționale și cele deținute integral sau majoritar de stat 

 identificarea beneficiarilor reali ai fiduciilor - obligația se aplică atât atunci când beneficiarul este 
identificat în funcție de anumite caracteristici particulare, cât și atunci când identificarea se face în cadrul 
unei categorii. În orice caz, informațiile care să poată duce la identificare trebuie să existe la momentul 
plății sau al exercitării de către beneficiar a drepturilor sale dobândite 

 reglementarea unor derogari de la măsurile de cunoaștere a clientelei în cazul monedei electronice.  
Derogările au la bază faptul că riscul este atenuat de anumite elemente specifice, precum: instrumentul 
de plată folosit nu este reîncărcabil și poate fi folosit pentru plăți lunare de până la 150 de euro; 
instrumentul de plată este folosit exclusiv pentru achiziționarea de bunuri sau servicii; sau emitentul de 
monedă electronică monitorizează suficient tranzacțiile sau relația de afaceri, pentru a permite depistarea 
tranzacțiilor neobișnuite sau suspecte 

 reglementarea funcționării și atribuțiile Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor 

 stabilirea obligației pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală de a transmite Oficiului un raport 
pentru tranzacții suspecte. 

Legea nr. 129/2019 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 589 
din 18 iulie 2019 și a intrat în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial. 
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protecția datelor cu caracter personal  - modificări legislative 
publicate în iulie 2019 

CJUE. C-40/17, Fashion ID/Verbraucherzentrale. Operatorul paginii de internet care 
afișează butonul Like” al Facebook trebuie să obțină consimțământul utilizatorilor 
înainte ca datele să fie colectate și transferate 

Fashion ID GmbH & Co. KG este un retailer online de modă care a încorporat pe site-ul său butonul „Like” al 
Facebook. Acest plug-in încorporat are ca rezultat transferul adresei IP a utilizatorului si informații despre  
browser către Facebook de fiecare dată când utilizatorul intră pe site-ul Fashion ID. Transferul informațiilor 
utilizatorului are loc automat atunci când site-ul s-a încărcat, chiar dacă utilizatorul nu face clic pe butonul „Like” 
sau nu are un cont Facebook. Asociația germană de protecție a consumatorilor (Verbraucherzentrale NRW e.V.) 
a întreprins acțiuni legale împotriva Fashion ID care pretinde că utilizarea plug-in-ului a încălcat legislația privind 
protecția datelor. 

Cazul a fost judecat în temeiul fostei directive privind protecția datelor („DPD”), nu GDPR. Curtea de Justiție a 
Uniunii Europene constată că Fashion ID pare să nu poată fi considerată operator în privința operațiunilor de 
prelucrare de date efectuate de Facebook Ireland după transmiterea lor către aceasta din urmă. Astfel, este exclus, 
la prima vedere, ca Fashion ID să stabilească scopurile și mijloacele acestor operațiuni. 

În schimb, Fashion ID poate fi considerată operator împreună cu Facebook Ireland în privința operațiunilor de 
colectare și de dezvăluire prin transmitere către Facebook Ireland a datelor în cauză, din moment ce se poate 
considera că Fashion ID și Facebook Ireland le determină împreună scopurile și mijloacele. 

Inserarea de către Fashion ID a butonului „Like” al Facebook pe site-ul său internet îi permite să optimizeze 
publicitatea pentru produsele sale făcându-le mai vizibile pe rețeaua socială Facebook atunci când un vizitator 
al site-ului său da click pe butonul respectiv. Tocmai pentru a putea beneficia de acest avantaj comercial, Fashion 
ID, prin inserarea unui asemenea buton pe site-ul său internet, pare să își fi dat consimțământul, cel puțin implicit, 
pentru colectarea și dezvăluirea prin transmitere a datelor cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului său. 
Astfel, aceste operațiuni de prelucrare par să fie efectuate în interesul economic atât al Fashion ID, cât și al 
Facebook Ireland, pentru care posibilitatea de a dispune de aceste date în propriile scopuri comerciale constituie 
contrapartida avantajului oferit societății Fashion ID. 

Curtea subliniază că administratorul unui site internet, cum este Fashion ID, în calitate de (co)operator în privința 
anumitor operațiuni de prelucrare a datelor vizitatorilor site-ului său, precum colectarea datelor și transmiterea 
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lor către Facebook Ireland, trebuie să furnizeze, la momentul colectării, anumite informații acestor vizitatori, cum 
ar fi, de exemplu, identitatea sa și scopurile prelucrării. 

CJUE oferă de asemenea precizări în privința a două dintre cele șase cazuri de prelucrare legitimă a datelor cu 
caracter personal, prevăzute de directivă. 

(a) Astfel, în ceea ce privește cazul în care persoana vizată și-a dat consimțământul, Curtea decide că 
administratorul unui site internet, cum este Fashion ID, trebuie să obțină acest consimțământ în prealabil 
(numai) pentru operațiunile în privința cărora este (co)operator, și anume colectarea și transmiterea 
datelor. 

(b) În ceea ce privește cazurile în care prelucrarea de date este necesară pentru realizarea unui interes 
legitim, Curtea decide că fiecare dintre persoanele care au calitatea de (co)operator în privința prelucrării, 
și anume administratorul site-ului internet și furnizorul modulului social, trebuie să urmărească, prin 
intermediul colectării și al transmiterii datelor cu caracter personal, un interes legitim pentru ca aceste 
operațiuni să fie justificate în privința sa. 

Există, în principal, două aspecte care trebuie subliniate de jurisprudența CJUE privind prelucrarea în comun (joint 
controllers): 

(1) În primul rând, nivelul controlului comun poate fi și scăzut. Nu se impune ca părțile să împărtășească 
responsabilitatea în mod egal și nici măcar ambele părți nu trebuie să aibă acces la datele cu caracter 
personal prelucrate. 

(2) În al doilea rând, controlul comun ar putea exista pentru unele activități de prelucrare, dar în alte faze 
ale procesării, o parte ar putea fi responsabilă exclusiv. Acest lucru necesită o analiză mai granulară a 
fiecărei etape de prelucrare. 

În concluzie, operatorii site-urilor web care implementează butonul „Like” sau alte plugin-uri (sociale) vor trebui 
să ceară consimțământ și să informeze persoanele interesate înainte de a trimite date personale unei terțe 
părți. Acest lucru ar putea fi destul de dificil în practică, deoarece consimțământul conform GDPR ar necesita 
ca utilizatorii să aibă posibilitatea de a opta și acest lucru depinde de politica Facebook. Consimțământul trebuie 
să acopere numai partea de prelucrare pentru care operatorul determină, în comun sau singur, scopurile și 
mijloacele. Este probabil ca Facebook să își actualizeze termenii la scurt timp după decizie astfel încât să includă 
un acord de control comun pentru acest tip de prelucrare. 
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Autoritatea pentru Protecția Datelor din Grecia a amendat 
PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS SA cu suma de 150.000 Euro 
pentru încălcarea prevederilor GDPR 

Conform informațiilor publicate pe site-ul Comitetul European privind Protecția Datelor, Autoritatea din Grecia a 
sancționat PWC, în calitatea sa de operator deoarece: 

(a) a prelucrat în mod ilegal datele cu caracter personal ale angajaților săi, contrar dispozițiilor art. 5 alim. 
(1) lit. a) GPDR; 

(b) a prelucrat datele personale ale angajaților săi într-o manieră neechitabilă și netransparentă, contrar 
dispozițiilor art. 5 alim. (1) lit. a) GDPR, creând angajaților falsa impresie că datele lor sunt prelucrate în 
baza unui temeiului legal, adică al consimțământului în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR, pe 
când, în realitate, datele lor erau prelucrate în baza unui temei legal diferit, privitor la care angajații nu 
au fost niciodată informați; 

(c) deși era responsabil în calitatea sa de operator, PWC nu a putut demonstra conformitatea acțiunilor sale 
la art. 5 alin. (1) din GDPR, prin urmare nu a putut respecta principiului responsabilității prevăzut la art. 5 
alin. (2) GDPR, prin care se transferă sarcina probei către operatorul de date. 

PWC are un termen de 3 luni pentru a remedia neregulile constatate de către Autoritatea pentru Protecția Datelor 
din Grecia. 

 

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a lansat un ghid simplu pentru vacanță  

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a lansat un ghid simplu pentru vacanță, intitulat Stay cool this 
summer. 11 tips to be secure online on holiday. Acesta cuprinde 11 sfaturi pentru a fi în siguranță în domeniul 
online în perioada vacanței. 

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-25_summergraphic_en.pdf 

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a 
publicat un comunicat pe data de 2 iulie 2019 referitor la trimiterea plângerilor 

Regulamentul General privind Protecția Datelor stabilește un set unic de reguli destinate protejării eficiente a 
vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news_en
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/19-07-25_summergraphic_en.pdf


 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
 August 2019 

www.vf.ro
 
  

Pentru a-și exercita aceste drepturi persoana fizică urmează să se adreseze cu o cerere operatorului care 
i-a prelucrat datele cu caracter personal. Operatorul trebuie să răspundă persoanei respective în cel mult 
o lună de la primirea cererii şi, în cazul în care nu intenționează să se conformeze respectivei cereri, să motiveze 
acest refuz. Această perioadă de răspuns poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se 
seama de complexitatea şi numărul cererilor. În acest caz, operatorul trebuie să anunțe persoana vizată cu privire 
la orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. 

În situația în care persoana vizată este nemulțumită de modul de soluționare a cererii sau nu a primit 
răspuns din partea operatorului, aceasta are posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Națională 
de Supraveghere. 

Conform Deciziei Președintelui Autorității Naționale de Supraveghere nr. 133/2018, la depunerea plângerilor 
este obligatorie: precizarea detaliată a obiectului acestora, precizarea demersurilor întreprinse de 
petiţionar (persoana vizată) față de operatorul reclamat sau față de persoana împuternicită reclamată, 
precizarea informaţiilor disponibile pentru susţinerea afirmaţiilor, anexarea de dovezi concludente, în 
măsura în care le deţine. 

Autoritatea de supraveghere informează persoana vizată cu privire la admisibilitatea plângerii, în termen de cel 
mult 45 de zile de la înregistrare, conform dispozițiilor art. 9 din Decizia nr. 133/2018. În cazul în care se constată 
că informațiile din plângere sau documentele transmise sunt incomplete sau insuficiente, Autoritatea Națională 
de Supraveghere solicită persoanei vizate să completeze plângerea pentru a putea fi considerată admisibilă în 
vederea efectuării unei investigații. Un nou termen de cel mult 45 de zile curge de la data completării plângerii. 

Autoritatea Națională de Supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluția sau cu rezultatul 
investigației întreprinse în termen de 3 luni de la data la care s-a comunicat acesteia că plângerea este 
admisibilă. 

În situația în care este necesară efectuarea unei investigații mai amănunțite sau coordonarea cu alte autorități de 
supraveghere, Autoritatea Națională de Supraveghere informează persoana vizată în legătură cu evoluția 
investigației, din 3 în 3 luni, până la finalizarea acesteia. 

Plângerea în care nu se precizează datele de identificare ale petiţionarului (nume, prenume, adresă poştală de 
domiciliu sau de reşedinţă) este considerată anonimă şi se clasează, fără a se formula un răspuns petiţionarului, 
potrivit dispozițiilor art. 10 din Decizia nr. 133/2018. 

În data de 10 iulie 2019 a fost publicată Hotărârea Biroul permanent al Senatului nr. 
18/2019 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, aprobat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005. 

https://lege5.ro/MonitorOficial/mongq3danzygiyq/monitorul-oficial-partea-i-nr-565-10-07-2019?numar=565&d=10-07-2019
https://lege5.ro/Gratuit/gmztsmjshe2a/hotararea-nr-18-2019-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-autoritatii-nationale-de-supraveghere-a-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal-aprobat-prin-hotar
https://lege5.ro/Gratuit/gmztsmjshe2a/hotararea-nr-18-2019-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-autoritatii-nationale-de-supraveghere-a-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal-aprobat-prin-hotar
https://lege5.ro/Gratuit/gmztsmjshe2a/hotararea-nr-18-2019-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-autoritatii-nationale-de-supraveghere-a-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal-aprobat-prin-hotar
https://lege5.ro/Gratuit/gmztsmjshe2a/hotararea-nr-18-2019-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-de-organizare-si-functionare-a-autoritatii-nationale-de-supraveghere-a-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal-aprobat-prin-hotar
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Noul Regulament prevede că în cadrul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal (Autoritatea) trebuie să existe un responsabil cu protecția datelor. Desemnarea acestuia și stabilirea 
atribuțiilor sale se vor face de către președintele Autorității, prin decizie. 

Autoritatea ține câteva registre noi: 

 Registrul responsabililor cu protecția datelor 

 Registrul notificărilor încălcărilor de securitate 

 Registrul codurilor de conduită 

În noua reglementare nu mai există: 

 Registrul de evidență a operatorilor de date cu caracter personal 

 Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal 

Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 18/2019 a fost publicată în Monitorul Oficial ar României, partea I, 
nr. 565 din 10 iulie 2019și a intrat în vigoare la data publicării. 

 

În perioada 9-10 iulie 2019 a avut loc a douăsprezecea Plenară a Comitetului European 
pentru Protecția Datelor. 

Principalele subiecte abordate în cadrul plenarei au fost următoarele: 

(a) Ghidul privind supravegherea video - Comitetul a adoptat Ghidul privind supravegherea video, care 
clarifică modul în care GDPR se aplică prelucrării datelor cu caracter personal atunci când sunt utilizate 
dispozitive video și urmărește să asigure aplicarea consecventă a GDPR în această privință. Ghidul 
acoperă atât dispozitive video tradiționale, cât și dispozitive video inteligente. Pentru acestea din urmă, 
Ghidul se concentrează asupra regulilor privind prelucrarea categoriilor speciale de date. În plus, Ghidul 
cuprinde reglementări privind legalitatea prelucrării, neaplicabilitatea în cazul domiciliilor și divulgarea 
imaginilor către terți. Ghidul face obiectul unei consultări publice. 

(b) CEPD a adoptat un răspuns comun cu Autoritatea Europeană la solicitarea Comisie Parlamentului 
European LIBE pentru o evaluare juridică a impactului legii US CLOUD asupra cadrului juridic al UE 
privind protecția datelor și a mandatului pentru negocierea unui acord UE-SUA privind accesul 
transfrontalier la probe electronice pentru cooperarea judiciară în materie penală. Legea CLOUD 
permite autorităților americane să solicite divulgarea datelor electronice ale persoanelor vizate, 
furnizorilor de servicii electronice din SUA, indiferent de locul unde sunt stocate acestea. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în iulie 2019 

Legea nr. 124/2019 privind cerințele minime de creștere a mobilității salariaților între 
statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și păstrării drepturilor la pensie 
suplimentară a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din data de 08 iulie 2019, 
intrând în vigoare la data de 11 iulie 2019.  

Prin această Lege se transpun prevederile Directivei 2014/50/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea 
dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), 
seria L, nr. 128 din 30 aprilie 2014. Obiectivul acestei Directive este facilitarea mobilității lucrătorilor între 
statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară ale 
membrilor regimurilor de pensie suplimentară respective.  

Această Directivă și, pe cale de consecință nici legea care o transpune, nu pune în discuție dreptul statelor 
membre de a își organiza propriile sisteme de pensii. Statelor membre le revine întreaga responsabilitate de 
organizare a acestor sisteme și nu sunt obligate să adopte legislație referitoare la constituirea unor regimuri de 
pensie suplimentară în cadrul transpunerii prezentei directive în dreptul intern.  

De reținut că, această Lege se aplică schemelor de pensie suplimentară, cu excepția regimurilor reglementate de 
Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
coordonarea sistemelor de securitate socială. De asemenea, aceasta nu afectează drepturile prevăzute de Legea 
nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare. 

Legea nr. 124/2019 face referire la drepturile salariaților care cotizează pentru o pensie suplimentară în cadrul 
unui raport de muncă într-un stat membru și se deplasează în alte state din cadrul Uniunii Europene, astfel pensia 
suplimentară este definită drept pensia pentru limită de vârstă stabilită în conformitate cu prevederile legislației 
naționale, acordată în mod suplimentar și distinct față de pensia din sistemul public, cu respectarea regulilor 
prevăzute de schemele de pensie suplimentară. 

Aderarea de către salariați la o schemă de pensie suplimentară se realizează prin semnarea unui act individual 
de aderare, sub forma unui contract scris încheiat între salariat și/sau angajatorul acestuia și reprezentantul legal 
al unei scheme de pensii suplimentare. 

Schemele de pensii suplimentare bazate pe acte individuale de aderare fac obiectul de reglementare al Legii nr. 
124/2019 in următoarele condiții: 
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(a) se adresează persoanelor care se află în derularea unui raport de muncă/raport de serviciu/mandat; 

(b) există o implicare directă a angajatorului în negocierea sau încheierea actului individual de aderare a 
salariatului la schema de pensie suplimentară, în baza prevederilor contractului individual de 
muncă/raportului de muncă/mandatului sau contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul 
angajatorului;  

(c) actul individual de aderare este agreat de salariat în condițiile stabilite de angajator cu schema de pensie 
suplimentară. 

 
Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 19/20.05.2019 pentru dezlegarea unor 
chestiuni de drept a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 573 din 12 iulie 2019 și este 
aplicabilă începând cu aceeași dată.  

Astfel, Curtea de Apel Bacău - Sectia I civilă, prin Încheierea din 12 decembrie 2018, pronunțată în dosarul nr. 
1.621/110/2016, a dispus sesizarea ICCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în vederea 
pronunțării unei hotărâri prealabile prin care să se dea o rezolvare de principiu urmatoarei chestiuni de drept: 

 „Art. 38 din Codul muncii, coroborat cu art. 254 din același cod, se interpretează în sensul că este 
admisibilă/inadmisibilă clauza penală într-un contract individual de muncă sau într-un act adițional la contractul 
individual de muncă ?”. 

În analizarea acestei chestiuni de drept, ICCJ a reținut că art. 254 alin. (3) si (4) din Codul muncii stabilește că 
recuperarea contravalorii pagubei produse angajatorului de către salariat, atunci cand întinderea acesteia nu 
depășeste cinci salarii minime brute pe economie, se convine între cei doi actori implicați, în urma întocmirii unei 
note de constatare și evaluare a pagubei întocmite de angajator.  

Prin urmare, evaluarea pagubei în acest caz este ulterioară producerii pagubei, întinderea despăgubirii fiind de 
natură a acoperi prejudiciul efectiv suferit de angajator, iar nu un prejudiciu evaluat convențional, prealabil 
producerii pagubei, care chiar în conditiile în care ar fi fost convenit prin inserarea unei clauze penale în contractul 
de muncă sau într-un act adițional la acesta n-ar putea fi valorificat în aceasta procedură specială.  

Astfel, prin dispozitiile legale anterior menționate, legiuitorul a înțeles să reglementeze o procedură specială de 
constatare și evaluare a pagubei prin acordul părților atunci când întinderea pagubei nu depășește limita 
prevăzută, legiuitorul întelegând să deroge de la regula sesizării instanțelor judecătorești pentru antrenarea 
răspunderii patrimoniale, fără a se întelege prin aceasta că derogarea este mai amplă și ar viza și cerința evaluării 
pagubei ulterior producerii ei. 
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Pe cale de consecință, în cazul pagubelor care depășesc limita legală, procedura simplificată prevazută de art. 
254 alin. (3) si (4) din Codul muncii nu este aplicabilă și, prin urmare, nu este permisă evaluarea 
convențională a întinderii pagubei posterior producerii acesteia și, cu atât mai mult, nu este permisă 
evaluarea convențională prealabilă producerii pagubei prin negocierea unei clauze penale. 

Înalta Curte a apreciat că includerea unei clauze penale stipulate - acea stipulație în contractul de muncă sau 
într-un act adițional la acesta prin care angajatorul și salariatul evaluează anticipat producerii ei întinderea pagubei 
pe care angajatorul ar încerca-o din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor de serviciu ale 
salariatului - în contractul individual de muncă sau într-un act adițional la acesta are semnificația renunțării 
implicite la dreptul salariatului de a-i fi angajată răspunderea patrimonială numai în justiție, pe baza unei 
evaluări judiciare a pagubei, fiind interzisă conform art. 10 din Codul muncii și, drept consecință este lovită de 
nulitate, în temeiul art. 57 din același cod, sancțiune juridică care poate fi constatată pe cale de acțiune sau pe 
cale de excepție. 

Nu în ultimul rând, este de menționat că stipularea clauzei penale în cadrul contractului individual de muncă 
pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau necorespunzătoare a unei obligații principale din contract are 
un puternic efect cominatoriu, constituind un mijloc de presiune asupra salariatului care, sub presiunea 
amenințării cu plata unei sume forfetare ridicate, este determinat să renunțe la alte drepturi fundamentale ale 
sale, cum sunt dreptul la alegerea locului de muncă, dreptul la negocieri ulterioare etc. 

Pentru toate aceste motive, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Bacău și a stabilit că „stipularea 
clauzei penale în contractul individual de muncă sau într-un act adițional al acestuia, prin care este 
evaluată paguba produsă angajatorului de salariat din vina și în legatură cu munca sa, este interzisă și 
este sancționată cu nulitatea clauzei astfel negociate.” 

Legea nr. 132/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 575 din data de 15 iulie 2019, intrând în vigoare la data de 18 iulie 
2019.  

Art. 4 alin. 4 se modifică din nou prin adăugarea unor noi domenii în care zilierul poate presta muncă pentru 
același beneficiar pentru o perioadă de 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic (excepție de la regula 
de 90 de zile). Astfel, în prezent, zilierii care prestează activități în domeniile: agricol, silvic, viticol, pomicol, 
legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, 
activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare din 
domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor 
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și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de 
învățământ agricol și silvic pot cumula o perioadă de maxim 180 de zile pe durata unui an calendaristic la 
același beneficiar. Aceeași limită de timp se aplică și în cazul în care zilierul prestează activități din domeniile 
enumerate pentru mai mulți beneficiari. 

De asemenea, prin excepție, beneficiarul poate acum utiliza zilieri pentru desfășurarea unor activități în beneficiul 
unui terț în domeniile în care beneficiarul are încheiate contracte de prestări servicii cu terți, domenii de activitate 
care trebuie să fie dintre cele prevăzute la art. 13 din Lege. 

Nu mai există obligația întocmirii zilnice a Registrului de evidență a zilierilor, iar pentru zilierii care prestează 
activități în domeniile agricol, silvic, viticol, pomicol, legumicol, floricol, piscicol, creșterii animalelor în sistem 
extensiv prin pășunatul sezonier al bovinelor, cabalinelor, activități sezoniere în cadrul grădinilor botanice, 
precum și în activitățile de cercetare-dezvoltare- inovare din domeniul agricol al Academiei de Științe Agricole și 
Silvice «Gheorghe Ionescu-Șișești», al institutelor, centrelor și stațiunilor de cercetare-dezvoltare aflate în 
subordinea sa și al institutelor naționale, al instituțiilor de învățământ agricol și silvic, Registrul electronic de 
evidență a zilierilor se întocmește lunar. 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în iulie 2019 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 4/2019 privind interpretarea şi aplicarea 
dispoziţiilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 546 din 03 iulie 2019 și este aplicabilă începând 
cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea formulată, recursul în interesul legii formulat de procurorul general 
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, în interpretarea şi aplicarea unitară a 
prevederilor art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, a stabilit că: „În ipoteza în care instanţa a admis 
cererea inculpatului de judecare în procedura simplificată a recunoaşterii învinuirii, iar cauza a fost judecată potrivit 
acestei proceduri, nu este posibilă pronunţarea unei hotărâri de achitare întemeiate pe dispoziţiile art. 16 alin. (1) 
lit. b) teza a II-a şi lit. c) din Codul de procedură penală”. În motivare, Curtea a reținut că între procedura în cazul 
recunoaşterii învinuirii şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Codul de procedură penală există o 
incompatibilitate evidentă, ce rezultă chiar din modul de edictare a normelor ce reglementează această instituţie 
şi, respectiv, cazul de împiedicare a exercitării în continuare a acţiunii penale indicat, deoarece, în privinţa celui din 
urmă, textul de lege stipulează că este incident atunci când "nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea", 
în timp ce procedura abreviată poate fi urmată numai dacă, printre altele, inculpatul "recunoaşte în totalitate 
faptele reţinute în sarcina sa", iar "instanţa apreciază că probele sunt suficiente pentru aflarea adevărului şi justa 
soluţionare a cauzei", cu alte cuvinte, în ipoteza în care există probe că persoana care a recunoscut în totalitate 
faptele este autorul acestora, iar probele au caracter suficient.   

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 14/2019 privind examinarea sesizării 
formulate de Curtea de Apel Timişoara - Secţia penală în Dosarul nr. 31.874/325/2017, 
vizând pronunţarea unei hotărâri prealabile, a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 585, Partea I din 17 iulie 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Curtea a admis sesizarea formulată, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile, în ceea ce priveşte 
dezlegarea de principiu a următoarei chestiuni de drept:  dacă dispoziţiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun 
ca toate infracţiunile concurente să fie săvârşite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parţial 
sau sunt aplicabile şi în ipoteza în care una dintre ele este în concurs şi cu cea care atrage starea de recidivă, și 
a stabilit următoarele: „dispoziţiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infracţiunile concurente să fie 
săvârşite după condamnarea definitivă neexecutată sau executată parţial, acestea nefiind aplicabile în ipoteza în 
care una dintre infracţiuni este în concurs şi cu cea care constituie primul termen al recidivei”. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 11/2019 privind examinarea sesizării 
formulate de Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia penală în dosarele nr. 2.309/107/2018 şi 
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nr. 2.366/107/2018, vizând pronunţarea unei hotărâri prealabile, a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 613, Partea I din 24 iulie 2019 și este aplicabilă începând 
cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea formulată, stabilind următoarele: „în aplicarea art. 539 alin. (2) din 
Codul de procedură penală, caracterul legal sau nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal a 
inculpatului achitat prin hotărâre definitivă nu se poate stabili pe calea contestaţiei la executare întemeiată pe 
prevederile art. 598 alin. (1) lit. d) sau art. 598 alin. (1) lit. c) teza I din Codul de procedură penală”. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 18/2019 privind examinarea recursului în 
interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa vizând 
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 714 şi art. 95 din Codul de procedură 
civilă a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 321 din 26 iulie 2019 
și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii declarat, stabilind 
că “În interpretarea şi aplicarea unitară a prevederilor art. 714 şi art. 95 din Codul de procedură civilă, secţiile civile 
ale tribunalelor sunt competente funcţional să soluţioneze apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate de 
judecătorii asupra contestaţiilor formulate împotriva executărilor silite pornite în temeiul dispoziţiilor art. 260 din 
Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.”. 
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achiziții publice - modificări legislative publicate în iulie 2019 

Ordinul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 1760/2019 pentru aprobarea 
Metodologiei de supervizare a modului de funcționare a sistemului achizițiilor 
publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări și servicii a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 544 din 03 iulie 2019, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Metodologia are ca scop stabilirea modului de interacțiune al Agenției Naționale pentru Achizițiile Publice 
(A.N.A.P.) cu autoritățile/entitățile contractante în vederea realizării activității de supervizare a modului de 
funcționare a sistemului achizițiilor. 

Potrivit Ordinului, în exercitarea funcției de supervizare a modului de funcționare a sistemului achizițiilor 
publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări și servicii, A.N.A.P. desfășoară acțiuni tematice pentru 
identificarea măsurilor necesar a fi adoptate în vederea eficientizării proceselor de achiziție la nivel de sistem 
național. 

Totodată, se menționează că activitatea de supervizare a modului de funcționare a sistemului de achiziții 
publice/sectoriale, concesiunilor de lucrări și servicii se realizează prin valorificarea datelor furnizate ca 
urmare a exercitării funcțiilor de monitorizare, control ex ante, conciliere, precum și a 
informațiilor/sesizărilor primite de la alte instituții din cadrul sistemului de achiziții publice sau din alte surse. 

De asemenea, Ordinul prevede că echipele desemnate stabilesc documentele și/sau informațiile necesare 
ce vor fi solicitate autorităților/entităților contractante, în măsura în care acestea nu sunt disponibile în 
Sistemul Electronic de Achiziții Publice sau nu pot fi obținute de la alte instituții din cadrul sistemului de 
achiziții publice. Documentele și/sau informațiile necesare se pot referi la următoarele documente și/sau 
aspecte, fără a se limita la acestea: 

(a) planul anual al achizițiilor publice; 

(b) acte administrative care stau la baza modificărilor contractelor; 

(c) dispoziții adoptate de conducerea autorității/entității contractante privind punerea în aplicare a deciziilor 
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (C.N.S.C.) și/sau a hotărârilor instanțelor; 

(d) note de prelungire a perioadei de evaluare a ofertelor, dacă este cazul; 

(e) referate de necesitate; 
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(f) strategia anuală de achiziții publice/sectoriale, după caz; 

(g) înscrisuri prin care se formalizează deciziile comisiilor de evaluare și/sau ale personalului desemnat cu 
realizarea achizițiilor directe; 

(h) proceduri interne/ operaționale/ de lucru referitoare la realizarea achizițiilor publice/ sectoriale/ 
concesiunilor; 

(i) înscrisuri prin care se formalizează deciziile comisiilor de evaluare și/sau ale personalului desemnat cu 
realizarea achizițiilor directe. 

Ordinul stabilește că activitatea echipei/echipelor desemnate se finalizează cu întocmirea unei note de 
supervizare (fiind enumerate elementele pe care aceasta trebuie să le cuprindă). Nota de analiză se 
transmite către compartimentul cu atribuții în vederea întocmirii notei sinteză prin care sunt înaintate 
conducerii A.N.A.P. informații punctuale despre sistemul achizițiilor publice, precum și propuneri de măsuri 
corective a neregulilor sistemice.  

După finalizarea activității de supervizare, membrii echipei/echipelor desemnate întocmesc dosarul de 
supervizare care va conține, după caz, următoarele: a) nota internă; b) comunicarea privind începerea 
activității de supervizare; c) declarațiile de confidențialitate și imparțialitate ale membrilor echipei/echipelor 
desemnate; d) notele explicative, dacă este cazul; e) nota de analiză; f) nota sinteză. 

Hotărârea Guvernului nr. 495/2019 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 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, prevăzute 
în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 419/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 612 din 24 iulie 2019, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Hotărârea modifică o serie de aspecte din cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
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. Dintre acestea, menționăm următoarele: 
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 se prevede că, în cazul în care activitatea de control ex ante se finalizează la data înștiințării cu privire la 
încheierea contractului și/sau anulării procedurii și/sau încheierii actului adițional pentru modificări ale 
contractului, verificatorii ex ante trebuie să întocmească un raport de activitate în termen de 3 zile de la 
finalizarea activității de control ex ante, care se transmite, în copie, Agenției Naționale de Integritate 
(atunci când sunt incidente prevederile art. 7 alin. 6 din O.U.G. nr. 98/2017); potrivit reglementării 
anterioare, raportul de activitate trebuia transmis și autorităților de management pentru contractele 
finanțate din fonduri europene nerambursabile; 

 s-a schimbat modalitatea de desemnare a echipelor de control compuse din verificatori ex ante, acestea 
fiind desemnate prin ordin al președintelui ANAP, în baza programului de verificare, în termen de: (a) 3 
zile lucrătoare de la publicarea anunțului de participare/de concurs/de participare simplificat/de 
concesionare; (b) o zi lucrătoare de la momentul includerii în programul de verificare a modificării 
contractuale sau a procedurii de negociere fără publicarea prealabilă; 

 se stabilește că, Metodologia de selecție prevăzută în capitolul II secțiunea 1 din O.U.G. nr. 98/2017, se 
aplică zilnic, în toate situațiile în care numărul de solicitări în vederea realizării controlului ex ante de 
către ANAP este mai mare decât procentul de 5% aplicat la numărul procedurilor de atribuire aferente 
contractelor cu o valoare estimată mai mare decât pragul stabilit de legislație pentru realizarea achiziției 
directe, încărcate de către autoritățile contractante în SEAP în ziua precedentă; 

 tot cu privire la Metodologia de selecție, au fost introduse noi articole conform carora aceasta are la 
bază evaluarea riscului asociat procedurilor de atribuire a contractelor și, pe baza rezultatului obținut 
prin aplicarea unor filtre, criterii și indicatori de risc, se realizează includerea acestora în programul de 
verificare; 

 în ceea ce privește notificarea intenției de a iniția procedura de negociere fără publicare prealabilă, 
respectiv de a modifica contractul, însoțită de solicitarea de control ex ante, aceasta se transmite către 
ANAP prin mijloacele de comunicare prevăzute în cap. II secțiunea a 5-a din Legea nr. 98/2016, sau prin 
intermediul SEAP, simultan cu transmiterea invitațiilor către operatorii economici vizați, cu respectarea 
termenelor prevăzute la art. 20, respectiv art. 21 din O.U.G. nr. 98/2017, între data transmiterii notificării 
la ANAP și cea pentru începerea demersurilor aferente derulării negocierii/modificării contractuale; 

 sunt introduse noi informații ce trebuie cuprinse în notificările intenției de a iniția procedura de negociere 
fără publicare prealabilă, respectiv de a modifica contractul și solicitarea de control ex ante, informații ce 
se regăsesc în anexele nr. 1.1 și 1.2, respectiv în anexa nr. 1.3; 
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 este abrogată prevederea conform căreia “Modul de interacțiune dintre ANAP și autoritatea contractantă 
în procesul de control ex ante al modificărilor contractuale incluse în programul de verificare se stabilește 
prin ordin al președintelui ANAP.”; 

 anexele nr. 1.1-1.4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 98/2017 sunt înlocuite cu anexele nr. 1-5 la noua Hotărâre. 
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imobiliare - modificări legislative publicate în iulie 2019 

Legea nr. 151/2019 pentru completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea 
teritoriului și urbanismul a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
623/26.07.2019 și este aplicabilă începând cu data de 29.07.2019 

Actul normativ reglementează o serie de măsuri privind identificarea, monitorizarea și organizarea așezărilor 
informale din România, reprezentate de grupările de minimum 3 unităţi destinate locuirii dezvoltate spontan, 
ocupate de persoane sau familii care fac parte din grupuri vulnerabile definite conform Legii asistenţei sociale nr. 
292/2011. Noile dispoziții vizează inclusiv clarificarea regimului juridic al așezărilor informale, realizarea cadastrului 
general și înregistrarea imobilelor din așezările informale în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.   

Cea mai importantă prevedere a noului act normativ se referă la introducerea unui nou alineat (alineatul 3) la art. 
64  din Legea nr. 350/2001, prin care se stabilește că dreptul de a ataca în contencios administrativ hotărârile 
autorităților locale de aprobare a documentațiilor de urbanism (Planuri Urbanistice Generale, Zonale și de Detaliu) 
și de amenajare a teritoriului (Planul de amenajare a teritoriului național, zonal și județean) se prescrie în termen 
de 5 ani de la data aprobării. Legea nr. 151/2019 nu cuprinde dispoziții tranzitorii cu privire la aplicarea în timp a 
acestui nou text de lege. 

Termenul limită reglementat de dispozițiile Legii nr. 151/2019 nu este însă corelat cu prevederile Legii 
contenciosului administrativ nr. 554/2004 legate de parcurgerea procedurii plângerii prealabile, fiind de așteptat 
ca în perioada următoare să fie transmise clarificări cu privire la acest aspect fie prin intermediul normelor 
metodologice, fie ca rezultat al unei eventuale decizii a Curții Constituționale. 

 

 

 

 


