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Articol de fond: „GDPR – Un an: 
Perspectiva Autorității de Supraveghere” 
 

      de Vlad Irimia, Senior Associate Voicu & Filipescu 

 

În contextul împlinirii unui an de la intrarea în vigoare a 
Regulamentului 2016/679 privind protecția datelor 
(„Regulamentul” sau „GDPR”), Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(„ANSPDCP” sau „Autoritatea de supraveghere”) a 
organizat, în data de 24 mai, o dezbatere aniversară, 
ocazie cu care a lansat public Ghidul Întrebări și Răspunsuri 
cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 
(„Ghidul”). 
 
 

Modificări legislative publicate în luna mai  
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: 

 
•   Construcții 
•   Protecția datelor cu caracter personal 
•   Dreptul muncii  
•   Litigii și arbitraje 
•   Achiziții publice 

 
 

  
 

Daniel Voicu, Managing Partner 
intervievat de Legal500 pe abordarea lui 
Voicu & Filipescu în ceea ce privește 
nevoile de afaceri ale clienților. 
Dați click aici pentru a citi interviul. 

 
Articolul „GDPR – A trecut un an. Dar 
viitorul este înainte!” de Marta Popa, 
Senior Partner Voicu & Filipescu publicat 
pe Juridice.ro. 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. 

 
 

VF News 
 

  
 

http://www.legal500.com/firms/13603-voicu-filipescu-sca/offices/14386-bucharest-romania/tab/interview_with
https://www.juridice.ro/639311/gdpr-a-trecut-un-an-dar-viitorul-este-inainte.html
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articol de fond 
GDPR – Un an: Perspectiva Autorității de Supraveghere 

de Vlad Irimia, Senior Associate Voicu & Filipescu 

 

În contextul împlinirii unui an de la intrarea în vigoare a Regulamentului 2016/679 privind protecția datelor1 
(„Regulamentul” sau „GDPR”), Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(„ANSPDCP” sau „Autoritatea de supraveghere”) a organizat, în data de 24 mai, o dezbatere aniversară, ocazie cu care 
a lansat public Ghidul Întrebări și Răspunsuri cu privire la aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 („Ghidul”), document ce 
poate fi accesat la următoarea adresă. 

Tot pentru a marca împlinirea unui an de aplicare a Regulamentului, la sfârșitul lunii mai 2019, ANSPDCP a oferit public 
și o serie de informații cu caracter statistic menite a detalia activitatea Autorității de supraveghere din această perioadă, 
informații accesibile la următoarea adresă. 

Ghidul ANSPDCP 

Astfel cum se precizează în comunicatul ANSPDCP privind Ghidul, Autoritatea de supraveghere își propune să ofere 
clarificări punctuale pentru operatori, împuterniciți și persoane fizice, cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului, 
precum și ale legislației/ actelor subsecvente adoptate la nivelul României în aplicarea GDPR (și anume: Legea 190/20182 
și Deciziile emise de Autoritatea de supraveghere). 

În ansamblu, Ghidul oferă, sub forma a 85 de întrebări și răspunsuri, o serie de informații utile atât persoanelor fizice 
vizate cât și tuturor actorilor ce intră sub imperiul de reglementare al GDPR, detaliind o serie de aspecte principale în 
interpretarea și aplicarea Regulamentului. 

Documentul include (i) atât informații cu caracter de principiu aferente temelor indicate, cât și (ii) referiri la dispozițiile 
relevante din Regulament ori din diversele Directive UE aplicabile în această materie, (iii) referiri la legislația națională 
aplicabilă, (iv) chestiuni relevante cuprinse în Deciziile adoptate de ANSPDCP, precum și (iv) câteva aspecte incluse în 
diversele ghiduri, opinii, documente de lucru sau recomandări formulate, la nivel european, de către Comitetul European 

 
1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

2 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare 
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_lansare_ghid_intrebari_si_raspunsuri&lang=ro
https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_de_presa_statistica_1_an_GDPR&lang=ro
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pentru Protecția Datelor („EDPB”) sau de către fostul Grup de Lucru pentru Protecția Datelor Articolul 29 (Article 29 
Working Party). 

Astfel, plecând de la aspectele definitorii legate de domeniul de aplicare al Regulamentului, definițiile și principalele 
obligații ale operatorilor, astfel cum sunt stabilite de GDPR, Ghidul oferă, printre altele, o serie de răspunsuri cu privire la 
următoarele chestiuni de interes: 

 relația operator – persoană împuternicită de operator; 

 aspecte privind desemnarea unui responsabil cu protecția datelor (DPO) – fiind menționate inclusiv o serie de 
referiri privind definirea unor termeni relevanți (cum ar fi: autoritate și organism public ori prelucrare pe scară 
largă) și obligațiile de comunicare către ANSPDCP; 

 condiții de prelucrare a diverselor categorii de date (inclusiv date cu caracter special); 

 aspecte privind acordarea și valabilitatea consimțământului, ca temei al prelucrării; 

 chestiuni referitoare la efectuarea evaluărilor de impact asupra protecției datelor cu caracter personal (cu 
menționarea situațiilor specifice în care astfel de evaluări se impun, în baza cerințelor ANSPDCP, precum și a o 
serie de aspecte relevante referitoare la conținutul și efectuarea propriu-zisă a evaluărilor); 

 aspecte referitoare la încălcarea securității datelor (inclusiv cu privire la perioada și modalitatea de notificare a 
acestora); 

 detalii privind drepturile persoanelor vizate, condițiile de exercitare a acestora precum și informațiile care 
trebuie furnizate persoanelor vizate, în baza GDPR, fiind menționate inclusiv o serie de aspecte practice (cum ar 
fi: modalitatea efectivă de informare sau formatul de furnizare al informațiilor); 

 aspecte referitoare la transferul de date către o țară terță sau către o organizație internațională; și 

 măsuri pentru asigurarea securității prelucrării datelor precum și chestiuni referitoare la stocarea acestora. 

Autoritatea de supraveghere a considerat necesar să includă, în Ghid, și o serie de chestiuni care privesc operațiunile de 
prelucrare efectuate de asociațiile de proprietari prin (i) utilizarea mijloacelor de supraveghere video în baza interesului 
legitim (fiind luate în considerare atât cerințele specifice ale legislației din domeniul pazei și protecției cât și cele privind 
organizarea şi funcționarea asociațiilor de proprietari) și (ii) publicarea listelor de plată de către asociațiile de proprietari. 

Tot ca abordare practică, ANSPDCP a furnizat și o clarificare referitoare la posibilitatea instituțiilor publice de a publica 
pe site-ul propriu datele cu caracter personal ale persoanelor care participă la concursuri pentru ocuparea unor posturi 
corespunzătoare funcțiilor contractuale. 
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Ghidul cuprinde, de asemenea, și o indicare a ghidurilor, orientărilor și opiniilor utile adoptate de către EDPB precum și 
de către Autoritatea de supraveghere. 

În plus, documentul pus la dispoziție de ANSPDCP mai conține și o serie de aspecte specifice la nivel național, cum ar fi: 

 indicarea elementelor de noutate aduse de Legea 190/2018, dintre care menționăm: (i) reguli speciale privind 
prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal, precum date genetice, date biometrice sau date privind 
sănătatea; (ii) condițiile de prelucrare a unui număr de identificare național (spre exemplu: codul numeric 
personal, seria și numărul actului de identitate); și (iii) prevederi specifice privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal în contextul relațiilor de muncă; 

 măsurile pe care Autoritatea de supraveghere le poate lua în sectorul privat și în sectorul public, fiind de subliniat 
condițiile diferite de sancționare aplicabile autorităților și organismelor publice (ce presupun atât aplicarea unui 
plan de remediere, cât și plafonarea cuantumului amenzilor la un nivel diferit); 

 condițiile de primire și soluționare a plângerilor adresate ANSPDCP, fiind detaliate și aspecte privind întocmirea, 
depunerea și condițiile de admisibilitate a plângerilor, termenul de răspuns din partea Autorității de 
supraveghere și posibilitatea persoanelor vizate de a se adresa instanțelor; și 

 o serie de aspecte principale privind efectuarea investigațiilor de către ANSPDCP. 

Aprecierile ANSPDCP în baza informațiilor statistice 

În baza datelor aferente perioadei 25 mai 2018 – 24 mai 2019, ANSPDCP a formulat următoarele aprecieri privind 
aplicabilitatea GDPR (astfel cum sunt acestea indicate în comunicatul Autorității de supraveghere): 

(i) numărul de plângeri și sesizări a crescut semnificativ (în 2018 fiind primite 5260 de plângeri și sesizări, față de 
3734 de plângeri și sesizări primite în 2017), ceea ce indică faptul că a crescut și gradul de conștientizare a 
persoanelor fizice în privința drepturilor de care beneficiază, odată cu aplicarea Regulamentului; și  

(ii) din notificările de încălcări de securitate înregistrate, a rezultat că operatorii s-au preocupat să pună în practică 
obligațiile prevăzute de Regulament și să ia măsurile corespunzătoare în cazul incidentelor apărute. 

O detaliere a informațiilor relevante prezentate de Autoritatea de supraveghere, a măsurilor corective aplicate de 
aceasta precum și a obiectului principal al plângerilor și sesizărilor primite de la diversele persoane vizate veți găsi în 
secțiunea aferentă privind protecția datelor cu caracter personal din această ediție a newsletter-ului. 

Concluzii 

Având în vedere atât aspectele pozitive constatate de ANSPDCP privind aplicarea prevederilor GDPR, astfel cum am 
detaliat mai sus, cât și intenția Autorității de supraveghere de a acorda prioritate îndrumării operatorilor în vederea 
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asigurării unei conformări adecvate la noile reguli de protecția datelor (aspect subliniat de către ANSPDCP în comunicatul 
de presă emis la data de 31 mai 2019, disponibil la adresa indicată mai sus), se poate aprecia că există o preocupare 
semnificativă, în special în mediul privat, cu privire la protecția datelor cu caracter personal, aspect subliniat și prin prisma 
gradului mai mare de conștientizare a drepturilor pe care persoanele vizate le au, conform Regulamentului, precum și 
prin prisma recomandărilor Autorității de supraveghere, către persoanele vizate, de a-și exercita drepturile prevăzute de 
GDPR, față de operatori. 

Față de apariția Ghidului și luând în considerare și aspectele subliniate în mod public de ANSPDCP, ne manifestăm 
încrederea că, pe măsura aplicării practice a prevederilor Regulamentului și a legislației naționale subsecvente, recentul 
Ghid emis de ANSPDCP va putea asimila soluțiile practice necesare și prezenta, în eventuale completări ulterioare, 
răspunsuri suplimentare adecvate diverselor chestiuni de interes din perspectiva datelor cu caracter personal. 
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construcții - modificări legislative publicate în mai 2019 

Legea nr. 97/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în 
construcții, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 09.05.2019 și 
este aplicabilă începând cu aceeași dată. Actul normativ reglementează obligația utilizării unei construcții numai 

după admiterea recepției la terminarea lucrărilor. În acest sens, investitorii vor permite utilizarea construcției numai după 
admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții, atât în cazul investițiilor noi, cât şi în cazul intervențiilor la 
construcțiile existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții. Totodată, proprietarii 
construcțiilor vor permite utilizarea construcției numai după admiterea recepției la terminarea lucrărilor de construcții 
pentru intervențiile asupra construcțiilor existente care nu au fost utilizate pe timpul execuției lucrărilor de construcții. 
Nerespectarea acestor obligații va fi sancționată cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei. 
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protecția datelor cu caracter personal  - modificări legislative 
publicate în mai  2019 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat 
pe 31 mai 2019 un comunicat cu statistici la un an de la intrarea în vigoare a GDPR 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal marchează un an de la intrarea in 
vigoare a GDPR dand publicității informații statistice referitoare la activitatea acesteia începând cu data de 25 mai 
2018 și până la data de 24 mai 2019, prin intermediul unui comunicat din care reținem următoarele: 

 s-au înregistrat 9439 de responsabili cu protecția datelor; 

 s-au înregistrat 398 de notificări de încălcări de securitate a datelor cu caracter personal; 

 s-au primit 5260 plângeri și sesizări; 

 s-au efectuat 485 investigații din oficiu; 

 s-au efectuat 496 investigații la plângerile persoanelor vizate. 

În urma investigațiilor efectuate, au fost dispuse 57 de măsuri corective și au fost acordate 23 avertismente. 

Observam, asadar, ca autoritatea nationala de supraveghere nu a impus inca amenzi in baza GDPR, legislatie intrate 

in vigoare in urma cu un an. 

 
Măsurile corective au vizat, în special: 

 respectarea dreptului la informare a persoanelor vizate și efectuarea unei informări complete; 

 comunicarea de răspunsuri complete și în termen legal, fără întârzieri nejustificate la cererile persoanelor vizate 
privind exercitarea dreptului de acces; 

 respectarea principiilor de prelucrare a datelor, în special cele privind legalitatea, transparența și 
proporționalitatea; 

 implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru asigurarea securității și confidențialității 
datelor, precum și respectarea acestor măsuri; 

https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_de_presa_statistica_1_an_GDPR&lang=ro
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 ștergerea datelor cu caracter personal după împlinirea termenului de stocare stabilit prin raportare la scopul în 
care au fost colectate; 

 instruirea persoanelor care prelucrează date sub autoritatea operatorului (angajații operatorului); 

 transmiterea de mesaje comerciale prin mijloace de comunicare electronică numai cu consimțământul expres 
prealabil al utilizatorului. 

Plângerile și sesizările primite au avut, în principal, ca obiect: 

 nerespectarea condițiilor legale ce privesc exercitarea drepturilor persoanelor vizate (de exemplu: drepturile 
de informare, acces, opoziție, dreptul de a fi uitat); 

 primirea de mesaje comerciale nesolicitate; 

 dezvăluirea de date personale pe Internet; 

 încălcarea principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu prelucrarea datelor în sistemul 
bancar; 

 condițiile de legalitate cu privire instalarea sistemelor de supraveghere video; 

 încălcarea regulilor de confidențialitate și securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal. 

Cele mai frecvente încălcări ale securității datelor au vizat: 

 accesul neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate de operator; 

 transmiterea eronată a facturilor către clienții operatorului; 

 dezvăluirea datelor cu caracter personal/date pacienți; 

 pierderea trimiterilor poștale. 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a publicat 
pe data de 24 mai 2019 un Ghid cu Întrebări și Răspunsuri cu privire la aplicarea GDPR 

În cadrul Dezbaterii aniversare organizate de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal pentru sărbătorirea unui an de la aplicarea Regulamentului General privind Protecția Datelor, a 

fost lansat un nou Ghid, cuprinzând 85 de întrebări și răspunsuri edificatoare referitoare la adecvata respectare a 

reglementărilor din domeniul protecției datelor cu caracter personal, potrivit unui comunicat. 

https://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=Comunicat_lansare_ghid_intrebari_si_raspunsuri&lang=ro
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Prin acest Ghid cu Întrebări și Răspunsuri, ANSPDCP își propune clarificări punctuale pentru operatori, împuterniciți 

și persoane fizice, cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor, ale Legii nr. 

190/2018 și ale Deciziilor emise de Autoritatea Națională de Supraveghere. O analiza mai detaliata a clarificarilor 

furnizate de ANSPDCP veti gasi in articolul de fond al acestei editii a newsletterului. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în mai 2019 

Hotărârea de Guvern nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament dintre femei și bărbați 
a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din data de 2 mai 2019, intrând în vigoare la aceeași 
dată.  

În primul rând, în scopul prevenirii, combaterii și eliminării oricăror comportamente definite drept discriminare bazată pe 
criteriul de sex și asigurării egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați, prin noile Norme metodologice se 
recomanda instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, civile și militare, precum și companiilor private, cu un 
număr de peste 50 de angajați, să: 

 identifice un angajat căruia să îi repartizeze, prin fișa postului, atribuții în domeniul egalității de șanse și de tratament 
între femei și bărbați; 

 opteze pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de șanse;  

 analizeze conformitatea planurilor de acțiune (ce pot avea atât o abordare anuală, cât și multianuală) privind 
implementarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați cu strategiile specifice existente și aprobate la 
nivelul entității, cu sprijinul și îndrumarea persoanelor desemnate cu atribuții în domeniul egalității de șanse și de 
tratament între femei și bărbați sau cu sprijinul experților/tehnicienilor în egalitate de șanse. 

Normele metodologice prevăd de asemenea că, expertul/tehnicianul în domeniul egalității de șanse își poate realiza 
atribuțiile prevăzute la art. 2 alin (5) din Legea nr. 202/2002 (propunerea de măsuri, elaborarea de planuri de acțiune) prin 
utilizarea unor mijloace specifice cum ar fi: comunicarea și colaborarea cu alți specialiști din cadrul departamentelor de 
specialitate ale entității în care își desfășoară activitatea; elaborarea unor rapoarte, studii, analize și/sau prognoze privind 
aplicarea principiului egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul specific de activitate; 
cooperarea, colaborarea și realizarea schimbului de informații, după caz, cu autoritățile centrale și locale, cu instituțiile 
de învățământ și de cercetare, cu organizații neguvernamentale etc. 

Pe de altă parte, se instituie și o serie de obligații pentru angajatori: 

 asigurarea informării continue a tuturor angajaților asupra drepturilor pe care aceștia le au în ceea ce privește 
respectarea egalității de șanse și de tratament între femei și bărbați în relațiile de muncă prin toate mijloacele de 
comunicare posibilele (ședințe, reuniuni, comunicate, mesaje transmise prin e-mail sau postate pe rețelele de 
intranet, conturi ale entității deschise în diferite rețele de socializare, sms, inclusiv prin afișare în locuri vizibile prin 
intermediul unor panouri clasice sau electronice situate în interiorul/exteriorul clădirii);  
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 modificarea regulamentelor interne ale unităților pentru a introduce, în mod explicit, faptul că este interzisă 
discriminarea bazată pe criteriul de sex și asigurarea informării și luării la cunoștință a prevederilor acestora de către 
toți angajații;  

 elaborarea unei proceduri interne privind  informarea imediată a autorităților publice abilitate cu aplicarea și 
controlul respectării legislației privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.   

Pe lângă aceste obligații exprese, sunt stabilite și o serie de măsuri de prevenire și acțiune pe care angajatorii trebuie 
sa le aplice, printre care menționăm:  

a) elaborarea unei politici interne clare în domeniul relațiilor de muncă care să vizeze eliminarea toleranței la hărțuirea 
la locul de muncă și măsuri antihărțuire (normele metodologice prevăd care este structura orientativă a acesteia 
și care sunt elementele pe care trebuie să le cuprindă)  

b) realizarea unor proiecte, programe de instruire, acțiuni, campanii de informare, educare și conștientizare a 
angajaților în scopul asigurării unei înțelegeri comune, asupra politicii interne privind hărțuirea la locul de muncă 
și a cunoașterii modalităților de raportare a unei astfel de situații; 

c) asigurarea unor sesiuni de informare și formare specializată în domeniul egalității de șanse și de tratament între 
femei și bărbați pentru conducerea instituției și celelalte posturi de conducere;  

d) promovarea unei atitudini bazate pe respect reciproc și bună colaborare care să genereze un comportament 
profesional în orice moment, inclusiv în cadrul întâlnirilor organizate în afara sediului și în afara orelor de serviciu, 
precum și în mediul on-line;  

e) informarea angajaților privind procedura de depunere a unei plângeri de hărțuire sexuală/comportament inadecvat 
la locul de muncă și cu privire la modul de soluționare a sesizărilor/reclamațiilor formulate de către persoanele 
prejudiciate prin asemenea fapte. 

Legea nr. 89/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, precum și pentru 

stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizație pentru creșterea 

copilului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din data de 3 mai 2019, intrând în vigoare la 

data de 06 mai 2019.  

Printre modificările relevante menționăm în primul rând art. 25 alin. (1) și alin. (2) litera b). Astfel, în noua formulare, 
angajatorul are obligația de a aproba concediul pentru creșterea copilului prevăzut la art. 2 alin. (1) și la art. 11 alin. (1) lit. 
a). Perioada de acordare se stabilește de comun acord cu angajatul.  
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De asemenea, se introduce interdicția expresă a angajatorului de a restricționa accesul salariatei/salariatului la 
acordarea stimulentului de inserție prevăzut la art. 7 alin. (2), daca aceasta/acesta și-a îndeplinit obligația prevăzută 
la alin. (5) (adică obligația de a anunța, în scris, angajatorul cu cel puțin 30 de zile înainte asupra intenției sale de reluare 
a raportului de muncă sau de serviciu). 

Nu în ultimul rând menționăm că, s-a introdus o nouă interdicție a angajatorului de a dispune încetarea raporturilor 
de muncă sau de serviciu în cazul în cazul în care salariata/salariatul se află în concediul pentru creșterea copilului 
prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010. 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în mai 2019 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 5/2019 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 art. 174, cu referire la art. 154 alin. (2) teza I din Codul penal, a 
fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 344 din 2 mai 2019 și este aplicabilă 
începând cu aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii declarat, stabilind că “prin data săvârşirii 

infracțiunii şi, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în cazul infracțiunilor simple 
a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp se înțelege 
momentul apariției primei pagube ori al obținerii primului folos necuvenit”. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 6/2019 privind examinarea sesizării formulate de 
Curtea de Apel Oradea - Secția penală şi pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. 18.436/271/2017, 
vizând pronunțarea unei hotărâri prealabile, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 386 din 16 mai 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea 

formulată, stabilind următoarele: “acțiunea de conducere a unui vehicul, astfel cum este prevăzută de art. 336 din Codul 
penal, nu presupune în mod necesar punerea în mişcare a vehiculului prin acționarea sistemelor de autopropulsie”. În motivare, 
Curtea a reținut ca nu există o motivare obiectivă şi rezonabilă care să justifice o diferențiere, sub aspectul răspunderii 
penale, a acțiunii de conducere a autovehiculului pe drumurile publice sub influența alcoolului în raport cu funcționarea 
motorului de propulsie - condiție neprevăzută de norma de incriminare -, în condițiile în care, conducerea autovehiculului 
în pantă, în sens descendent, este posibilă, chiar dacă motorul nu funcționează, iar pericolul pe care îl generează această 
faptă nu este diminuat de omisiunea punerii în funcțiune a motorului.  Starea de pericol nu rezultă din modul de deplasare 
a autovehiculului (prin autopropulsie/rulare pe o pantă descendentă), ci din faptul că acesta este condus, rulat pe drumurile 
publice de o persoană sub influența alcoolului peste limita legală.   

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 10/2019 privind examinarea sesizării formulate de 
Curtea de Apel Bucureşti - Secția a II-a penală, în Dosarul nr. 17.643/4/2017, vizând pronunțarea 
unei hotărâri prealabile, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 416 din 28 
mai și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea formulată, stabilind 

următoarele: “participantul la comiterea unei infracțiuni care a fost judecat separat de ceilalți participanți şi audiat ulterior 

ca martor, în cauza disjunsă, nu poate avea calitatea de subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzute de art. 
273 din Codul penal”.   
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Decizia Curții Constituționale nr. 243/2019 referitoare la admiterea excepției de 
neconstituționalitate ridicată de Ioan Vasile Ghirasin şi Cătălina Ghirasin în Dosarul nr. 
959/83/2016 al Curții de Apel Oradea - Secția penală şi pentru cauze cu minori şi constată că 
soluția legislativă cuprinsă în art. 341 alin. (9) din Codul de procedură penală, care exclude 
posibilitatea de a face contestație împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară cu 
privire la dispoziția de începere a judecății referitor la faptele şi persoanele pentru care, în cursul 
cercetării penale, a fost pusă în mişcare acțiunea penală, pronunțată în temeiul art. 341 alin. (7) 
pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
429 din 30 mai 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a reținut că, lipsirea de posibilitatea 

de a supune controlului judiciar soluția de începere a judecății dispuse prin încheierea pronunțată de judecătorul de cameră 
preliminară, în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală a petentului şi intimaților din procedura 
de soluționare a plângerii împotriva soluțiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată, constituie o măsură excesivă, ce 
depăşeşte cadrul constituțional referitor la dreptul la apărare şi exercitarea căilor de atac. Având în vedere că, procedura 
desfăşurată în această materie are o influență directă asupra desfăşurării şi echității procedurii ulterioare, inclusiv asupra 
procesului propriu-zis, Curtea constată că garanțiile pe care le implică prevederile art. 21, art. 24 şi art. 131 din Legea 
fundamentală impun ca procurorul, petentul şi intimații să aibă posibilitatea de a face contestație împotriva încheierii 
pronunțate de judecătorul de cameră preliminară în temeiul art. 341 alin. (7) pct. 2 lit. c) din Codul de procedură penală, 
atât sub aspectul soluției de începere a judecății cu privire la faptele şi persoanele pentru care, în cursul cercetării penale, 
a fost pusă în mişcare acțiunea penală, cât şi cu privire la modul de soluționare a excepțiilor privind legalitatea administrării 
probelor şi a efectuării urmăririi penale.  
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achiziții publice - modificări legislative publicate în mai 2019 

Ordinul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
– (ANRSC) nr. 131/1401/2019 privind documentele standard și contractul-cadru care vor fi 
utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane 
în unitățile administrativ-teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 09 mai 2019, fiind aplicabil începând cu aceeași dată. 

Ordinul stabilește că, în vederea atribuirii contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local sau 
județean de persoane prin curse regulate, realizat cu autobuze, troleibuze și/sau tramvaie, în condițiile art. 8 și art. 251 
alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, documentația de atribuire se elaborează de către entitatea 
contractantă cu respectarea prevederilor Legii nr. 99/2016, coroborate cu prevederile art. 231 din Legea serviciilor publice 
de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007. 

Ordinul conține, în anexe, modelele documentelor standard și modelul contractului-cadru de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de transport persoane ce trebuie să fie utilizate de entitățile contractante în elaborarea documentației 
de atribuire.  

De asemenea, se menționează, în privința caietului de sarcini, că acesta se va elabora și aproba de către entitatea 
contractantă cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului transporturilor nr. 972/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local și a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport 
public local. 

În plus, se prevede că, indiferent de valoarea estimată a contractului aferent care face obiectul unei proceduri de atribuire 
desfășurate în baza Legii nr. 99/2016, entitatea contractantă trebuie să utilizeze unul dintre următoarele criterii de 
atribuire: (i) cel mai bun raport calitate-preț; sau (ii) prețul cel mai scăzut (fără a fi afectate dispozițiile art. 209 alin. (31) 
din Legea nr. 99/2016).   

Ordinul se aplică în cazul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii inițiate după data intrării sale în 
vigoare. 

Notificarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind bunele practici în realizarea 
achizițiilor aferente contractelor de lucrări pentru construcția/modernizarea obiectivelor de 
investiții a fost publicată pe website-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice la data de 30.05.2019.  

Notificarea se adresează autorităților contractante cărora le sunt aplicabile prevederile Anexei nr. 2 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1/2018 în procesul de atribuire a contractelor de lucrări care includ și proiectarea acestora. Se specifică 
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faptul că precizările din Notificare pot fi considerate bună practică, recomandându-se utilizarea lor și în cazul atribuirii 
unor asemenea contracte care au o valoare estimată mai mică decât 24.977.096 lei.  

Potrivit Notificării, obiectivele de investiții care compun infrastructura publică se realizează prin intermediul unor 
contracte de lucrări, care implică următoarele 2 abordări diferite: 

1. Execuție pe baza proiectului tehnic pus la dispoziție de Beneficiar (a se vedea abordarea reflectată prin clauzele 
contractuale prevăzute prin Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018); această abordare ar trebui aplicată 
atunci când sunt îndeplinite următoarele premise: 

 obiectul principal al lucrărilor este realizarea unor activități/operațiuni cu un grad ridicat de standardizare 
pentru lucrări de rezistență, arhitectură și/sau finisaje aferente unei structuri civile/de drum; 

 riscul de cost este prea ridicat; 

 realizarea proiectului tehnic nu presupune activități de o complexitate deosebită (mai exact, proiectul tehnic 
poate fi pregătit de o companie de proiectare pe baza normativelor tehnice și proiectelor similare realizate, 
fără a fi necesar să fie încorporate elemente inovative și/sau experiența Antreprenorului în identificarea 
soluțiilor optime/cele mai adecvate aferente realizării respectivelor lucrări), iar costurile de construcție, de 
întreținere și/sau operare sunt cei mai importanți factori decizionali în alegerea soluției tehnice dintre opțiunile 
reflectate la nivelul studiului de fezabilitate; 

 autoritatea contractantă dorește să aibă controlul asupra procesului de proiectare (dorește să fie implicată în 
aprobarea tuturor detaliilor constructive și alegerii între diferitele opțiuni aferente acestora). 

Exemple de astfel de proiecte pot include: școli, clădiri de birouri, clădiri de locuințe, tuneluri, diguri, lucrări de irigații, 
rețele de apă și/sau canalizare, autostrăzi/ drumuri și lucrări simple de infrastructură (cum ar fi lucrările de reparații 
capitale și lucrări de întreținere pentru clădiri/drumuri). 

2. Realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor de către Antreprenor (a se vedea abordarea reflectată prin 
clauzele contractuale prevăzute prin Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018); este adecvată utilizarea unui 
asemenea contract în cazul proiectelor care implică următoarele trăsături: 

 scopul principal al lucrărilor este de a realiza infrastructura obiectivului de investiții, integrând o componentă 
semnificativă de proces tehnologic, acesta din urmă presupunând instalarea unor echipamente destinate 
efectuării unor operațiuni electrice, mecanice sau electromecanice pe parcursul funcționării/exploatării 
respectivului obiectiv de investiții; 

 proiectul implică realizarea unui proiect tehnic complex (deoarece presupune alegerea soluțiilor tehnice dintr-
o gamă largă de tehnologii și echipamente disponibile pe piață), făcând necesară luarea în considerare a 
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experienței și abilităților Antreprenorului, având în vedere că pot aduce o valoare adăugată semnificativă în 
performanța atinsă de rezultatul proiectului; 

 selectarea prealabilă a tehnologiei și / sau a echipamentelor prin documentația de atribuire ar elimina 
participarea anumitor operatori economici la procedura de atribuire a contractului. 

Exemple de astfel de proiecte sunt: instalații de tratare a apei și a apelor uzate, centrale electrice, instalații industriale, 
instalații petrochimice, sisteme de metrou, sisteme feroviare, precum și lucrări de mica anvergură (cum ar fi stații de 
pompare). 

Conform Notificării, studiul de fezabilitate (conținutul acestuia) ar trebui să difere în funcție de alegerea autorității 
contractante între cele 2 abordări (de exemplu, studiile de fezabilitate pentru proiectele care includ proiectarea și 
execuția lucrărilor trebuie să se concentreze mai mult pe cerințe/specificații de performanță, în timp ce studiile de 
fezabilitate pentru proiectele care presupun  execuția  lucrărilor  pe  baza proiectului tehnic pus la dispoziție de Beneficiar 
vor oferi mai multe detalii la nivel tehnic –liste  de  cantități pentru activitățile principale, metode de construcție care 
trebuie utilizate, etc.). 

Notificarea cuprinde și elementele pe care trebuie să le conțină caietul de sarcini (informații cu privire la toate aspectele  
care  descriu  contextul  realizării  achiziției,  modul  în  care  va  avea  loc  interacțiunea între părțile contractuale, 
obiectivele și indicatorii de rezultat urmăriți, protocoalele de acceptanță). 

Totodată, se menționează că este foarte important să fie incluse în contract mecanisme care prevăd defalcarea sumelor 
forfetare ofertate, alături de modalitățile de măsurare și plată periodică a lucrărilor realizate, în corelare cu progresul fizic 
al acestora, astfel încât să se asigure contractantului un flux de numerar adecvat. 

Notificarea este disponibilă la următoarea adresă: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-
ANAP-sume-forfetare-final.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Notificare-ANAP-sume-forfetare-final.pdf

