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Simplificarea procedurilor privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții 
 
de Roxana Neguțu, Partener Voicu & Filipescu și  
Alexandra Davidoiu, Senior Associate Voicu & Filipescu 
 
Mult așteptatele modificări aduse Legii nr. 50/1991 
prin Legea nr. 193/2019 au intrat în vigoare începând 
cu data de 2 noiembrie 2019. Principalele 
amendamente au ca scop principal facilitarea 
procedurii de autorizare a lucrărilor de construire prin 
reducerea termenelor de emitere a autorizațiilor de 
construire, respectiv de desființare, precum și a 
simplificării documentației, dar și a birocrației 
binecunoscute. 
 
 

Modificări legislative publicate în luna 
octombrie 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: 

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

 
 

 

 
 
 
Articolul „Controversa mențiunilor de promovare 
prezente pe eticheta/ambalajul produselor” de 
Claudia Cărăvan și Beatrice Bealcu, Associates 
Voicu & Filipescu publicat pe site-ul juridice.ro. 
Dați click aici pentru a citi articolul. 
 
Două dintre tranzacțiile în care Voicu și Filipescu a 
fost implicată în anul 2018 au fost incluse printre 
cele mai importante tranzacții de pe piața 
românească de M&A în cercetarea efectuată de 
specialiștii publicației Ziarul Financiar pentru 
ediția din 2019 a anuarului Top tranzacții- click 
aici pentru detalii. 
 
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 2020 recomandă Voicu & 
Filipescu pentru activitatea avocaților săi în 3 arii de 
practică: fuziuni și achiziții, financiar – bancar și 
dezvoltare de proiecte. De asemenea, domnul 
avocat Dumitru Rusu - Partener, coordonatorul 
practicii de drept financiar – bancar, a fost inclus la 
secțiunea Highly Regarded pentru domeniile de 
practică drept financiar - bancar și piețe de capital. 
 
Legal500 EMEA ediția 2019 
recomandă Voicu & Filipescu pentru calitatea 
serviciilor prestate 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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https://www.juridice.ro/657673/controversa-mentiunilor-de-promovare-prezente-pe-eticheta-ambalajul-produselor.html
http://www.vf.ro/ma-deals-assisted-by-voicu-filipescu-included-in-ziarul-financiars-2019-top-deals/
http://www.vf.ro/ma-deals-assisted-by-voicu-filipescu-included-in-ziarul-financiars-2019-top-deals/
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Simplificarea procedurilor privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

de Roxana Neguțu, Partener Voicu & Filipescu și Alexandra Davidoiu, Senior Associate Voicu & Filipescu 

Mult așteptatele modificări aduse Legii nr. 50/1991 prin Legea nr. 193/2019 au intrat în vigoare începând cu data 
de 2 noiembrie 2019. 

Principalele amendamente au ca scop principal facilitarea procedurii de autorizare a lucrărilor de construire prin 
reducerea termenelor de emitere a autorizațiilor de construire, respectiv de desființare, precum și a simplificării 
documentației, dar și a birocrației binecunoscute. 

Documentație unică pentru construire/desființare și pentru racordare la utilități 

Se unifică autorizarea lucrărilor de construire și branșare a construcției la rețeaua publică de utilități prin emiterea 
unui singur certificat de urbanism, a unor avize și acorduri comune și a autorizației de construire unice. Soluția 
legiuitorului este firească având în vedere că noua construcție este dependentă de utilitățile publice care o vor 
deservi. 

O altă modificare semnificativă se referă la emiterea unei singure autorizații prin care se va aproba atât 
desființarea construcțiilor vechi, cât și construirea celor noi, nemaifiind necesară parcurgerea unei duble 
proceduri de autorizare. 

Reducerea termenelor pentru emiterea certificatului de urbanism și a autorizației de 
construire/desființare 

În scopul eficientizării procesului de autorizare, termenele de emitere a documentelor au fost considerabil reduse 
astfel: 

 certificatul de urbanism va fi eliberat în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, urmând a fi 
comunicat în format scriptic ori digital, prin poștă electronică în funcție de opțiunea solicitanților; 

 autorizația de construire, respectiv de desființare se va emite în termen de maxim 30 de zile de la data 
depunerii documentației complete, iar la solicitarea justificată a beneficiarilor, aceasta se va emite în regim 
de urgență în termen de maxim 7 zile lucrătoare, sub rezerva plății unei taxe de urgență, astfel cum se va 
organiza la nivelul fiecărei autorități competente prin regulament propriu 
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Procedura simplificată de autorizare  

Pentru a susține beneficiarii care nu reușesc finalizarea lucrărilor de construire în interiorul termenului de 
valabilitate a autorizațiilor de construire, se introduce posibilitatea emiterii unei autorizații în procedură 
simplificată prin raportare la stadiul efectiv al realizării lucrărilor efectuate exclusiv cu respectarea prevederilor 
documentației inițiale (fără a fi necesară obținerea unui nou certificat de urbanism, respectiv a unor noi avize 
și/sau acorduri). 

Reglementări specifice privind documentele suport – avize și/sau acorduri 

Se stabilește în mod expres că avizele și/sau acordurile solicitate prin certificatul de urbanism să se refere strict 
la tipul de lucrări care fac obiectul autorizării proiectului beneficiarului, neputându-se suplimenta solicitările de 
avize și/sau acorduri care nu au temei tehnic și legal prin raportare la lucrarea preconizată. Rămâne în continuare 
de urmărit în practică în ce măsură autoritățile competente vor organiza și gestiona din punct de vedere tehnic 
oportunitatea ori necesitatea obținerii unor astfel de avize. 

În ceea ce privește avizele și/sau acordurile specifice necesare în vederea emiterii de autorizații de construire, 
respectiv de desființare în zonele cu un anumit regim de protecție, sunt necesare următoarele: 

 pentru lucrările aferente tuturor de categoriilor de monumente istorice, zonelor de protecție a 
monumentelor istorice, zonelor construite protejate ori construcțiilor amplasate în astfel de zone, 
autorizațiile se emit cu avizul administrației publice competentă în domeniul cultural, comparativ cu avizul 
Ministerului Culturii și Cultelor impus conform reglementării anterioare, 

 pentru lucrările aferente zonelor de siguranță a infrastructurii de transport public și a căilor de comunicație 
autorizațiile se emit cu avizul administrației publice competentă în domeniul transporturilor, comparativ cu 
avizul Ministerului Transportului, Construcțiilor și Turismului impus conform reglementării anterioare. 

Pentru a veni în întâmpinarea eventualelor dificultăți ale solicitanților în procesul laborios al obținerii avizelor 
și/sau acordurilor necesare, autoritățile administrației publice au obligația de a organiza la nivelul județelor ori 
municipiilor reședință de județ prestarea serviciilor privind obținerea, contra cost, a acestor avize și/sau acorduri 
prin intermediul Comisiei pentru acordul unic. 

Competențe extinse acordate prefectului: posibilitatea anulării autorizației de 
construire/desființare 

Se instituie o competență specială a prefectului în anularea autorizațiilor de construire, respectiv de desființare 
emise cu încălcarea prevederilor legale, astfel cum va rezulta ca urmare a controalelor specifice efectuate de 
Inspectoratul de Stat în Construcții.  
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Răspunderea autorităților competente 

Cu titlu de noutate, se introduce și mecanismul răspunderii autorităților competente în procedura autorizării 
lucrărilor de construcție, constituind contravenții neemiterea avizelor și autorizațiilor de construire în termenele 
legale și refuzul nejustificat de emitere a certificatului de urbanism ori a autorizațiilor corespunzătoare în 
termenele prevăzute de lege pentru documentațiile complete, sancționate cu amendă contravențională de la 
5.000 la 30.000 Lei, respectiv de la 1.000 la 5.000 Lei. Contravențiile se constată şi se sancţionează de către 
organele de control ale Inspectoratului de Stat în Construcţii. 
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societăți comerciale - modificări legislative publicate în octombrie 2019 
Se înființează Registrul Național de Franciză 

Regimul francizei a suferit modificări prin publicarea Legii nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

Cele mai importante modificări privesc următoarele aspecte: 

(i) este completată noțiunea de franciză astfel: “Franciza reprezintă un sistem de comercializare a produselor 
și/sau al serviciilor și/sau al tehnologiilor, bazat pe o colaborare continuă între persoanele fizice sau juridice 
independente din punct de vedere juridic și financiar, prin care o persoană, denumită francizor, acordă altei 
persoane, denumită francizat, dreptul și impune obligația de a exploata o afacere, în conformitate cu 
conceptul francizorului. Acest drept autorizează și obligă pe francizat, în schimbul unei contribuții 
financiare directe sau indirecte, să utilizeze mărcile de produse și/sau de servicii, alte drepturi de proprietate 
intelectuală sau industrială protejate, know-how-ul, drepturile de autor, precum și însemne ale 
comercianților, beneficiind de un aport continuu de asistență comercială și/sau tehnică din partea 
francizorului, în cadrul și pe durata contractului de franciză încheiat între părți în acest scop”; 

(ii) este introdusă noțiunea de Unitatea-pilot care reprezintă “echivalentul unui prototip, având scopul de a 
asigura cea mai facilă cale de aplicare în practică a rețetei de succes a francizorului, de a testa sistemul de 
franciză și infrastructura acestuia, servind proiectării programului de franciză și elaborării manualelor de 
instruire și a operațiunilor zilnice”; 

(iii) este dispusă înființarea Registrului Național de Franciză. Legea prevede că în termen de 60 de zile de la 
intrarea în vigoare, Asociația Română de Franciză înființează Registrul Național de Franciză în care se 
înregistrează, la cerere, informațiile furnizate de către francizori prin documentul de dezvăluire de 
informații. Mai mult, francizorii au posibilitatea de a înregistra în mod gratuit documentul de dezvăluire 
de informații în Registrul Național de Franciză; 

(iv) sunt aduse modificări noțiunilor de francizor, francizat, rețea de franciză. 

Legea nr. 179/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 52/1997 privind regimul 
juridic al francizei, precum și pentru modificarea art. 7 pct. 15 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 
a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 829 din 11 octombrie 2019. 
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Regiile autonome vor putea fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea 
societăților 

Prin Legea nr. 195/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2018 pentru completarea 
Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale. 

Regiile autonome vor putea fi reorganizate ca societăți reglementate de Legea societăților, prin hotărâre a 
Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local/hotărâre a consiliului județean sau prin hotărâre a 
Consiliului General al Municipiului București, având ca unic acționar/asociat statul român sau unitatea 
administrativ-teritorială. 

Legea nr. 195/2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 56/2018 pentru 
completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și 
societăți comerciale a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 875 din 30 octombrie 2019. 
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protecția datelor cu caracter personal - modificări legislative 
publicate în octombrie 2019 
Autoritatea Națională din Polonia a aplicat prima sancțiune unei autorități publice 
pentru încălcarea prevederilor GDPR 

Joi, 31 octombrie 2019, Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a aplicat unei entități 
publice prima amendă administrativă de 40.000 PLN (cca. 9.300 de euro) pentru nerespectarea GDPR, potrivit 
unui comunicat. 

Aplicarea amenzii s-a datorat faptului că primarul orașului nu a încheiat acorduri de prelucrare a datelor cu 
caracter personal cu entitățile la care a transferat date conform prevederilor art. 28 din GDPR. 

Deși nu aveau un acord semnat, primarul a transferat datele cu caracter personal fără o bază legală, ceea ce a 
încălcat principiul legalității prelucrării (articolul 5 alineatul (1) litera (a) din GDPR) și principiul confidențialității 
datelor (articolul 5 alineatul (1) litera (f) din GDPR). 

De asemenea, a fost încălcat și Principiul răspunderii deoarece registrul activităților de prelucrare nu cuprindea 
toți destinatarii și nici data planificată pentru ștergerea datelor pentru anumite activități de prelucrare. 

Atunci când a aplicat sancțiunea, președintele Oficiului a luat în considerare faptul că, în ciuda neregulilor 
constatate în cursul controlului, operatorul nu le-a eliminat și nici nu a pus în aplicare soluții menite să prevină 
viitoarele încălcări. De asemenea, operatorul nu a cooperat cu autoritatea de supraveghere. Prin urmare, 
președintele Oficiului a decis că nu există premise care să diminueze cuantumul amenzii. 

Autoritatea pentru Protecția Datelor din Austria aplicat o amendă în valoare de 18 
milioane de euro Serviciului Poștal pentru încălcarea prevederilor GDPR 

Autoritatea a decis să aplice această amendă, după ce s-a aflat că serviciul poștal, intenționat, a încălcat 
reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, prin colectarea și vinderea informațiilor despre 
presupusele preferințe politice ale utilizatorilor serviciilor. 

În ianuarie 2019, platforma de jurnalism de investigație Addendum a raportat că Poșta austriacă vindea numele, 
adresele, vârstele și genurile a aproximativ 3 milioane de clienți, către companiile de marketing. De asemenea, 
angajații Poștei au făcut presupuneri legate de afiliațiile politice ale 2.2 milioane de oameni care au trimis scrisori, 
oferind spre vânzare aceste informații partidelor în căutare de noi membrii. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/polish-supervisory-authority-imposed-first-administrative-fine-public-entity_en
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Autoritatea pentru Protecția Datelor a publicat o listă cu măsurile corective aplicate în 
perioada 1 iunie – 30 septembrie 2019 

În data de 22 octombrie 2019, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
a publicat un raport cu investigațiile efectuate în perioada 1 iunie – 30 septembrie 2019, raport care include 
sancțiunile și măsurile corective în sarcina operatorilor.  

Lista prezintă interes având în vedere entitățile care au fost controlate, sancțiunile dispuse și aspectele care au 
dus la aplicarea sancțiunilor. 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a 
sancționat Inteligo Media SA (avocatnet.ro) cu amendă în cuantum de 9.000 euro pentru 
încălcarea prevederilor GDPR 

La data de 15 octombrie 2019, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
a informat că a finalizat în data de 26.09.2019 o investigație la INTELIGO MEDIA SA, potrivit unui comunicat. 

Autoritatea a constatat încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) și b), art. 6 alin.(1) lit. a) și art. 7 din RGPD, ceea 
ce a condus la aplicarea unei amenzi contravenționale în cuantum de 9.000 de Euro. 

Sancțiunea a fost aplicată ca urmare a unor sesizări prin care se semnala faptul că, pentru crearea unui cont nou 
pe website-ul avocatnet.ro – ce aparține operatorului Inteligo Media SA, se afișează o căsuță nebifată, cu un text 
alăturat cu următorul conținut: «Nu vreau să primesc „Personal Update”, informarea trimisă zilnic, gratuit, pe 
email, de avocatnet.ro». 

Potrivit acestor condiții stabilite de operator, în măsura în care un utilizator omite bifarea acestei căsuțe, el este 
automat abonat, respectiv e-mailul său este introdus automat în baza de abonați la această informare. 

Astfel, abonarea a avut loc în absența unei manifestări de voință din partea utilizatorilor, care să indice în mod 
clar acceptarea prelucrării în scopul stabilit de operator. 

În cadrul controlului, operatorul nu a putut face dovada obținerii unui consimțământ explicit, în condițiile 
prevăzute de art. 7 din RGPD, pentru un număr de 4357 de utilizatori, cărora le-a prelucrat datele cu caracter 
personal. De asemenea, pentru transmiterea prin e-mail a informării zilnice, operatorul a prelucrat datele în baza 
unui temei legal neadecvat scopului, respectiv ”executarea unui contract”. 

 

 

https://www.dataprotection.ro/?page=masuri_corective_iunie_sept_2019&lang=ro
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Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a 
sancționat Elefant Online cu amendă în cuantum de 10.000 lei 

În data de 14 octombrie 2019, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
a informat că a finalizat o investigație la operatorul Elefant Online S.A. și a constatat că acesta a încălcat 
prevederile art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004, coroborat cu art. 13 alin. (5) din Legea nr. 506/2004 și 
cu art. 7 din OG nr. 2/2001. 

Operatorul Elefant Online S.A. a fost sancționat contravențional cu amendă în cuantum de 10.000 lei. 

Sancțiunea a fost aplicată întrucât operatorul nu a făcut dovada obținerii consimțământului prealabil expres și 
neechivoc pentru transmiterea de mesaje comerciale prin e-mail încălcându-se dispozițiile referitoare la 
comunicările nesolicitate prevăzute de art. 13 alin. (1) lit. q) din Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. 

În acest context, s-a recomandat societății luarea măsurilor necesare respectării prevederilor art. 12 din Legea nr. 
506/2004, în vederea transmiterii de mesaje comerciale prin mijloace de comunicare electronică numai cu 
consimţământul expres prealabil al destinatarilor. 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a aplicat sancțiunea ca urmare a unei plângeri prin care se reclama faptul 
că operatorul Elefant Online S.A. a transmis petentului mesaje comerciale nesolicitate pe adresa de e-mail a 
acestuia fără consimțământul său. Astfel, deși petentul se dezabonase atât pe site-ul operatorului, cât și prin link-
urile de dezabonare din newslettere, acesta a continuat să primească din partea Elefant Online S.A. mesaje 
comerciale nesolicitate pe adresa sa de e-mail. 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a 
publicat raportul pentru anul 2018 

Vineri, 11 octombrie 2019, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a 
dat publicității Raportul instituției pentru anul 2018.  

În perioada 8-9 octombrie 2019 a avut loc a paisprezecea Plenară a Comitetului 
European pentru Protecția Datelor, organ cu personalitate juridică al Uniunii Europene, 
constituit în temeiul art. 68 din Regulamentul General privind Protecția Datelor. 

În cadrul plenarei s-au discutat următoarele subiecte: 

(i) Orientările cu privire la baza legală pentru prelucrarea serviciilor online bazate pe contracte. [art. 6 alin. 
(1) litera (b) GDPR] 

https://www.dataprotection.ro/?page=Rapoarte%20anuale&lang=ro
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Comitetul a adoptat o versiune finală a orientărilor privind domeniul de aplicare al art. 6 alin.(1) litera (b) 
GDPR în contextul serviciilor societății informaționale. 

(ii)  Avizul cu privire la Equinix BCRs 

Comitetul a adoptat avizul cu privire la proiectul de decizie cu referire la regulile corporatiste obligatorii 
Equinix (BCR). Avizul prevede că Equinix BCRs conțin toate elementele și garanțiile corespunzătoare 
prevăzute la art. 47 GDPR și WP256 rev01. 

(iii) Răspunsul adresat Consiliului Grupului de lucru privind codul antidoping sportiv (WADA) 

Comitetului European pentru Protecția Datelor subliniază faptul că s-au înregistrat progrese în ceea ce 
privește garanțiile privind confidențialitatea și protecția datelor furnizate de noua versiune a Codului și 
a Standardelor sale, dar rămân câteva preocupări importante. 

Autoritatea națională din Grecia a aplicat o amendă în cuantum de 200.000 Euro unui 
operator de servicii de telefonie pentru încălcarea prevederilor GDPR 

Luni, 7 octombrie 2019, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Grecia a aplicat o amendă 
în valoare de 200.000 de euro unui operator de servicii de telefonie pentru încălcarea GDPR, potrivit unui 
comunicat. 

Consumatorii au formulat o plângere împotriva operatorului OTE pentru faptul că au primit mesaje de promovare 
a produselor și serviciilor din partea unor terți, chiar dacă au solicitat expres companiei de telefonie să nu ofere 
numerele de telefon în scop de publicitate. 

Autoritatea a constatat că acest incident a afectat un număr mare de abonați individuali, deoarece există o 
încălcare a articolului 25 și a articolului 5 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul general privind protecția datelor 
(GDPR).  

Autoritatea Națională de Supraveghere a aplicat o amendă în cuantum de 150.000 EURO 
operatorului Raiffeisen Bank și o amendă în cuantum de 20.000 EURO operatorului 
Vreau Credit SRL 

Autoritatea Națională de Supraveghere a finalizat în data de 01.10.2019 două investigații la operatorii Raiffeisen 
Bank S.A. și Vreau Credit S.R.L. constatând următoarele: 

(i) Raiffeisen Bank S.A. a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din RGPD, 
ceea ce a condus la aplicarea unei amenzi contravenționale în cuantum de 150.000 Euro 
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(ii) Vreau Credit S.R.L. a încălcat prevederile art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din RGPD, 
precum și ale art. 33 alin. (1) din RGPD, ceea ce a condus la aplicarea unei amenzi contravenționale în 
cuantum de 20.000 Euro. 

În ceea ce privește Raiffeisen Bank S.A., Autoritatea Națională de Supraveghere a demarat o investigație, ca 
urmare a transmiterii de către bancă a unei notificări privind încălcarea securității datelor cu caracter personal 
prin completarea formularului privind încălcarea securității conform Regulamentului (UE) 2016/679. 

Încălcarea securității a constat în faptul că doi angajați ai Raiffeisen Bank S.A., utilizând datele din documentele 
de identitate ale unor persoane fizice, transmise de către angajați ai societății Vreau Credit S.R.L. prin intermediul 
aplicației mobile WhatsApp, au efectuat interogări ale sistemului Biroului de Credit pentru a obține datele 
necesare în vederea determinării eligibilității la creditare a respectivelor persoane fizice, prin simulări de 
prescoring. În acest sens, au fost efectuate 1194 simulări, cu privire la 1177 persoane fizice. 

De asemenea, pentru 124 de persoane fizice s-a efectuat și consultarea bazei de date a ANAF. 

Simulările de prescoring menționate mai sus au fost efectuate prin intermediul aplicației informatice utilizate de 
Raiffeisen Bank S.A. în activitatea de creditare, iar decizia negativă de creditare a fost comunicată de către 
angajații Raiffeisen Bank S.A. către angajații Vreau Credit S.R.L., cu încălcarea procedurilor interne. 

Sancțiunea a fost aplicată operatorului ca urmare a faptului că acesta nu a luat măsurile corespunzătoare pentru 
a se asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea acestuia și care are acces la date cu caracter 
personal, nu le prelucrează decât la cererea sa, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul 
dreptului Uniunii sau al dreptului intern. 

De asemenea, operatorul nu a implementat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui 
nivel de securitate corespunzător și nu a evaluat riscurile pe care le prezintă prelucrarea. 

Această situație a condus la accesul neautorizat la datele cu caracter personal prelucrate prin aplicația informatică 
utilizată de Raiffeisen Bank S.A. în activitatea de creditare și la divulgarea neautorizată a datelor cu caracter 
personal de către angajați ai băncii. 

În ceea ce privește operatorul Vreau Credit S.R.L., acesta a fost sancționat, de asemenea, pentru încălcarea 
securității datelor, dar și pentru faptul că până la finalizarea investigației nu a notificat autorității de supraveghere 
încălcarea securității datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, deși constatase producerea acestui 
incident de securitate încă din luna decembrie 2018, ceea ce a condus la încălcarea confidențialității datelor cu 
caracter personal ale clienților proprii (persoanele vizate) și la prelucrarea neautorizată/ilegală a datelor cu 
caracter personal ale acestora. 
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Autoritatea pentru Protecția Datelor din Spania a amendat compania Vueling cu 
amendă în cuantum de 30.000 Euro pentru încălcarea prevederilor GDPR 

Amenda a fost aplicată având în vedere că utilizatorii care accesează site-ul companiei Vueling nu au capacitatea 
de a configura cookie-urile instalate pe computerele lor. 

Atunci când accesează online politica privind cookie-urile din pagina URL: https://www.vueling.com/es, utilizatorii 
sunt informați despre ce sunt cookie-urile și ce cookie-uri folosesc. De asemenea, li se comunică faptul că Vueling 
poate utiliza informațiile de unul singur sau prin intermediul unor terți, cum ar fi, tag-uri Pixel și stocare locală, 
evaluări și calcule statistice pe date anonime, indicând „astfel de informații nu vor fi utilizate în alte scopuri”. De 
asemenea, aceștia informaează că pot utiliza cookie-uri de analiză terță parte. 

Cu toate acestea, în ceea ce privește gestionarea cookie-urilor, compania nu face decât să indice că: „puteți 
configura browserul să acceptați sau să respingeți implicit toate cookie-urile sau să primiți o notificare pe ecran 
pentru recepția fiecărui cookie și să decideți în acel moment implementarea acestuia sau nu pe hard disk. Puteți 
utiliza, de asemenea, „nu urmăriți” instrumente de urmărire de blocare a cookie-urilor. De asemenea, se 
menționează că „puteți revoca oricând consimțământul dat pentru utilizarea cookie-urilor de către Vueling, 
configurând browserul în acest scop și că puteți ajusta setările browserului pentru a preveni instalarea de site-uri 
cookie sau a terților în general. " 

Compania nu oferă un sistem de management sau un panou de configurare a cookie-urilor care să permită 
utilizatorului să le șteargă într-un mod granular. Pentru a facilita această selecție, panoul ar trebui să permită un 
mecanism sau un buton să respingă toate cookie-urile, altul pentru a permite toate cookie-urile sau pentru a 
putea face acest lucru într-un mod granular pentru a gestiona preferințele fiecărui utilizator. În această privință, 
se consideră că informațiile oferite pe instrumentele furnizate în browserele computerelor pentru configurarea 
cookie-urilor ar fi complementare cu cele anterioare, dar insuficiente în scopul prevăzut pentru a vă permite să 
configurați preferințele sub formă granulară sau selectivă. 

Aceste fapte constituie o încălcare a Legii spaniole privind serviciile societății informaționale și comerțul 
electronic potrivit căreia: „Furnizorii de servicii pot utiliza dispozitive de stocare și recuperare a datelor pe 
echipamentele terminale ale destinatarilor, cu condiția ca consimțământul după ce li s-a oferit informații clare și 
complete despre utilizarea lor, în special în scopul prelucrării datelor ". 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în octombrie 2019 

Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3175/1308/2019 privind stabilirea valorii 
sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul II 
al anului 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din data de 16 octombrie 
2019, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Potrivit Ordinului, pentru semestrul II al anului 2019, începând cu luna octombrie 2019, valoarea sumei lunare 
care se acordă sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 
1.045/2018, este de 460 lei. 

Totodată, valoarea nominală stabilită mai sus se aplică și pentru primele 2 luni ale semestrului I al anului 2020, 
respectiv ianuarie și februarie 2020. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 19/2019 – recurs în interesul legii a fost 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 860 din data de 24 octombrie 2019, fiind aplicabilă 
începând cu aceeași dată. 

Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare 
sesizarea formulată de Colegiul de conducere al Curții de Apel Constanța cu privire la următoarea problemă de 
drept: "Interpretarea dispozițiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare (Codul muncii), raportat la art. 8 din Decretul nr. 167/1958 privitor la 
prescripția extinctivă, republicat (Decretul nr. 167/1958), și a dispozițiilor art. 211 lit. c) din Legea dialogului social 
nr. 62/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 62/2011), ambele cu aplicarea art. 12 
din Decretul nr. 167/1958, respectiv a art. 2.526 din Codul civil, urmând a statua dacă actul de control întocmit de 
Curtea de Conturi sau de alt organ cu atribuții de control, prin care s-a stabilit în sarcina angajatorului obligația 
de a acționa pentru recuperarea unui prejudiciu produs de un salariat (în baza art. 254 din Codul muncii) ori rezultat 
în urma plății către acesta a unor sume necuvenite (în baza art. 256 din Codul muncii), marchează sau nu, în funcție 
de data întocmirii, comunicării sau dobândirii caracterului executoriu, începutul termenului de prescripție extinctivă 
a acțiunii pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariatului." 

În demersul său, Înalta Curte a precizat ca în analiza problemei de drept ce face obiectul recursului în interesul 
legii se vor avea în vedere două perioade, și anume: perioada anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 62/2011, 
când termenul de prescripție de 3 ani pentru antrenarea răspunderii patrimoniale a salariaților față de angajator 
era reglementat prin dispozițiile art. 268 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, care prevedeau, ca moment de început 
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al cursului prescripției extinctive, data nașterii dreptului la acțiune și, respectiv, perioada de după adoptarea Legii 
nr. 62/2011 (după 13 mai 2011), în care, potrivit art. 211 lit. c) din această lege, momentul de început al curgerii 
termenului de prescripție în acțiunile de acest gen este legat de data producerii pagubei. Astfel: 

a) Perioada anterioară intrării în vigoare a Legii nr. 62/2011 (anterior datei de 13 mai 2011) - având în 
vedere că stabilirea momentului obiectiv de la care începe să curgă termenul de prescripție extinctivă se 
întemeia pe ideea culpei prezumate a celui păgubit de a nu fi depus toate diligențele necesare pentru 
descoperirea pagubei și recuperarea acesteia, Înalta Curte a apreciat că, sub aspectul curgerii prescripției 
extinctive, nu are relevanță constatarea făcută și adusă la cunoștință de organul de control al Curții de Conturi 
sau de un alt organ cu atribuții de control, care este un terț față de raporturile de muncă ce s-au derulat între 
angajator și angajat și ale cărui observații nu dau naștere unui drept substanțial, de care să se prevaleze 
angajatorul, ci derivă din interpretarea conduitei acestuia, prin raportare la obligațiile stabilite în sarcina sa în 
materie de salarizare și gestionare a resurselor bugetare, în condițiile în care, de fapt, organul de control, dacă 
apreciază că nu au fost respectate dispozițiile legale, procedează la un control de legalitate. 

Așadar, izvorul obligației debitorului nu îl reprezintă actul de control al Curții de Conturi sau al unui alt organ 
cu atribuții de control, ci actul sau faptul juridic ce a generat paguba invocată. Cum prescripția extinctivă se 
raportează la dreptul de recuperare a pagubei și la faptul sau actul generator al acestui drept, rezultă că 
invocarea actului de control al Curții de Conturi sau al unui alt organ cu atribuții de control este irelevantă, cu 
atât mai mult cu cât nu există nicio dispoziție legală care să dispună explicit că acesta reprezintă punctul de 
plecare al cursului prescripției extinctive. 

În plus, a susține că momentul curgerii termenului de prescripție este cel al datei la care a fost emis actul de 
control de către Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atribuții de control ar însemna a se lăsa lipsită de 
eficiență însăși instituția prescripției, care sancționează pasivitatea în exercițiul dreptului subiectiv, o pasivitate 
care nu poate fi justificată de entitatea controlată pe necunoașterea și neaplicarea dispozițiilor legale. 
Totodată, a considera că începutul cursului prescripției extinctive este condiționat de existența unui control 
financiar în materia acordării de drepturi derivate din raportul de muncă ar însemna a condiționa acest 
moment al prescripției extinctive de un eveniment viitor și incert/nesigur. 

b) Perioada ulterioară intrării în vigoare a Legii nr. 62/2011 (după 13 mai 2011) - Înalta Curte a reținut că 
actul de control al Curții de Conturi sau al unui alt organ cu atribuții de control nu marchează începutul curgerii 
termenului de prescripție pentru acțiunea de recuperare a prejudiciului, întrucât singurul moment al începerii 
cursului prescripției, după intrarea în vigoare a Legii nr. 62/2011 (13 mai 2011), este cel al producerii efective 
a pagubei.  
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Constatările rezultate din activitatea de control a Curții de Conturi sau a unui alt organ cu atribuții de control 
pot fi, eventual, valorificate ca mijloace de probă în litigiul având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale 
a salariatului, răspundere ce are ca unic temei raportul de muncă dintre salariat și angajator. 

În consecință, Înalta Curte a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel 
Constanța și a stabilit că actul de control efectuat de Curtea de Conturi sau de un alt organ cu atribuții de 
control, prin care s-a stabilit în sarcina angajatorului obligația de a acționa pentru recuperarea unui 
prejudiciu produs de un salariat ori rezultat în urma plății către acesta a unei sume de bani necuvenite, 
NU marchează începutul termenului de prescripție extinctivă a acțiunii pentru angajarea răspunderii 
patrimoniale a salariatului. 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în octombrie 2019 

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 26.02.2019 pronunțată în cauza Ana 
Ionescu şi alţii împotriva României, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 816 din 08 octombrie 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. La 
originea cauzei se află cererile îndreptate împotriva României, introduse la Curte în temeiul art. 34 din Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale de către resortisanţi români, în marea lor 
majoritate. Situația de fapt constă în faptul că reclamanţii au obţinut hotărâri judecătoreşti definitive care 
constatau că naţionalizarea de către fostul regim comunist a proprietăţilor acestora fusese nelegală şi că nu au 
încetat să fie titularii legitimi ai respectivelor proprietăţi. În pofida faptului că titlurile de proprietate ale acestora 
nu au fost contestate, reclamanţii nu au putut redobândi posesia asupra proprietăţilor, întrucât acestea din urmă 
fuseseră vândute de către stat unor terţe părţi. Reclamanţii nu au primit compensaţii pentru respectivele 
proprietăţi. Curtea a admis cererile conexate, stabilind că: a) statul pârât trebuie să plătească reclamanţilor, în 
termen de trei luni de la data rămânerii definitive a hotărârii, în conformitate cu art. 44 § 2 din Convenţie, sumele 
indicate în tabelul din anexă, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu de impozit, sume care trebuie convertite 
în moneda naţională a statului pârât la rata de schimb aplicabilă la data plăţii; și b) de la expirarea termenului 
menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie majorate 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. 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 22/2019 privind examinarea recursului în 
interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie ce face obiectul Dosarului nr. 852/1/2019 a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 853 din 22 octombrie 2019 și este aplicabilă începând cu 
aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii declarat, stabilind că, în interpretarea şi aplicarea unitară 
a dispoziţiilor art. 19 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările 
ulterioare, prin raportare la dispoziţiile art. 11 alin. (2) din acelaşi act normativ, data la care începe să curgă 
termenul de prescripţie pentru introducerea acţiunii în despăgubire reprezintă momentul la care persoana 
vătămată printr-un act administrativ nelegal a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască întinderea pagubei, nefiind 
legat în mod direct şi aprioric nici de comunicarea actului administrativ nelegal şi nici de momentul rămânerii 
definitive a hotărârii de anulare a acestuia. 
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Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 2/2019 privind examinarea recursului în 
interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj privind 
"interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 
pct. 2 din Codul de procedură civilă, privind determinarea competenţei materiale 
procesuale a tribunalelor specializate (Argeş, Cluj, Mureş) în soluţionarea, în apel, a 
cererilor formulate în procedura executării silite, respectiv: contestaţia la titlu, 
contestaţia la executare propriu-zisă, încuviinţarea executării silite şi altele specifice, 
ţinând seama de lipsa unui criteriu legal pentru atribuirea competenţei în aceste litigii, 
în care titlul executoriu este emis în contextul exploatării unei întreprinderi" a 
fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 863 din 25 octombrie 2019 
și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii declarat, stabilind 
că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 226 din Legea nr. 71/2011, raportat la art. 95 pct. 2 din Codul de 
procedură civilă, tribunalele specializate sunt competente să soluţioneze apelurile în cererile formulate în 
procedura executării silite în materiile ce fac obiectul specializării lor. 

Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului din 29.01.2019 pronunțată în cauza 
Deaconu împotriva României a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 863 din 25 octombrie 2019 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. La originea cauzei 
se află Cererea nr. 66.299/12 îndreptată împotriva României, prin care doi resortisanţi români, domnul Cosmin 
Mihai Deaconu şi domnul Alexandru-Bogdan Deaconu ("Reclamanţii"), au sesizat Curtea la 9 octombrie 2012, în 
temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Situația de fapt 
constă în faptul că instanţa românească a respins pretenţia Reclamanţilor privind prejudiciul moral motivând că, 
la data accidentului surorii lor, aveau vârsta mai mică de 14 ani şi, prin urmare, nu au conştientizat consecinţele 
negative ale morţii acesteia. Curtea a admis cererea stabilind că: a) statul pârât trebuie să plătească fiecărui 
reclamant, în termen de trei luni, suma de 3.000 Euro, care trebuie convertită în moneda naţională a statului pârât 
la rata de schimb aplicabilă la data plăţii, pentru prejudiciul moral, plus orice sumă ce poate fi datorată cu titlu 
de impozit; și b) că, de la expirarea termenului menţionat şi până la efectuarea plăţii, aceste sume trebuie 
majorate 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. 
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achiziții publice - modificări legislative publicate în octombrie 2019 

Decizia Curții Constituționale nr. 440/2019 referitoare la respingerea excepției de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind 
remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 107/2017 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 29 
octombrie 2019. 

Deși excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și 
căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor 
de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului 
Național de Soluționare a Contestațiilor (“Legea 101/2016”) a fost respinsă, considerăm că sunt de interes 
anumite considerente ale Curții Constituționale în ceea ceea ce privește cadrul legislativ ce reglementează 
materia achizițiilor publice. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate a fost constituit de dispozițiile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 
(în prezent acest alineat 2 al art. 29 nu mai există, fiind abrogat prin O.U.G. nr. 107/2017 începând cu data de 
22.12.2017; alineatul a fost eliminat întrucât s-a considerat că restrânge un drept al altui operator economic care 
a fost declarat câștigător să fie parte în procesul de apel, în cazul în care decizia Consiliului Național pentru 
Soluționarea Contestațiilor schimbă clasamentul), potrivit cărora: "(2) În calea de atac a plângerii nu se poate 
schimba cadrul procesual stabilit în fața Consiliului. De asemenea, nu se pot schimba calitatea părților, cauza sau 
obiectul contestației și nici nu se pot formula pretenții noi." 

Din analiza întregului ansamblu legislativ în materie, Curtea a observat că prin textele de lege criticate prin 
excepția de neconstituționalitate s-a prefigurat și cadrul procesual de soluționare a plângerii împotriva deciziei 
pronunțate de Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (“CNSC”) , respectiv calea de atac împotriva 
acesteia, ținându-se seama de specificul domeniului și de scopul pentru care a fost adoptat cadrul legislativ în 
materie. 

De asemenea, Curtea Constituțională a reținut că stabilirea procedurii de soluționare a plângerii împotriva 
deciziei pronunțate de CNSC, inclusiv în ceea ce privește art. 29 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, reprezintă 
expresia aplicării dispozițiilor art. 126 alin. (2) și art. 129 din Constituție, întrucât legiuitorul poate institui, în 
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considerarea unor situații deosebite, reguli speciale de procedură, precum și modalități particulare de 
exercitare a drepturilor procedurale. Astfel încât, instituirea acestor reguli speciale privind exercitarea căilor de 
atac, respectiv prestabilirea unui cadru procesual, nu contravine prevederilor constituționale cuprinse în art. 21 
privind accesul liber la justiție și art. 126, atât timp cât este creată posibilitatea oricărei persoane interesate să 
aibă acces la instanță, iar prin art. 29 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 se prevede în mod expres faptul că deciziile 
Consiliului privind soluționarea contestației pot fi atacate de către oricare dintre părțile cauzei, cu plângere la 
instanța de judecată competentă, atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în condițiile legii. 

Curtea Constituțională a apreciat că, din analiza cadrului legal în materie reiese cu evidență faptul că, prin 
configurația dată Legii nr. 101/2016, legiuitorul a dorit ca orice persoană care se consideră vătămată într-un drept 
al său ori într-un interes legitim printr-un act al unei autorități contractante sau prin nesoluționarea în termenul 
legal a unei cereri să poată solicita anularea actului, obligarea autorității contractante la emiterea unui act sau la 
adoptarea de măsuri de remediere, recunoașterea dreptului pretins sau a interesului legitim, pe cale 
administrativ-jurisdicțională sau judiciară, precum și ca oricare dintre membrii unei asocieri a unor operatori 
economici, fără personalitate juridică, să poată formula orice cale de atac reglementată de această lege, iar oricare 
dintre părțile litigiului să poată contesta deciziile CNSC, cu condiția să fie parte în configurația cadrului procesual 
al primei judecăți prin contestare directă sau prin intervenție accesorie în fața Consiliul Național de Soluționare 
a Contestațiilor, context în care, într-adevăr, legea statuează că dispozițiile Legii nr. 101/2016 se completează cu 
prevederile Legii contenciosului administrativ, ale Codului civil și ale Codului de procedură civilă, însă în măsura 
în care prevederile acestora din urmă nu sunt contrare. 

Din aceste motive, excepția de neconstituționalitate a fost respinsă ca neîntemeiată, în raport cu prevederile art. 
21 privind accesul liber la justiție și ale art. 126 referitor la instanțele de judecată, coroborate cu principiul 
separației și echilibrului puterilor în stat prevăzut la art. 1 alin. (4) din Constituție. 

 

 

 

 


