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Modificări legislative publicate în luna 
iunie 2020 
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: 

 
 

•   Protecţia datelor cu caracter personal 
•   Dreptul muncii  
•   Litigii și arbitraje 
•   Achiziţii publice 

 
 

 

 
 
 
Articolul „Obligaţia purtării măștii de protecţie la 
locul de muncă de către angajaţi. Ce poate face 
angajatorul în cazul în care unul sau mai mulţi 
salariaţi refuză purtarea acesteia?” de Raluca 
Mihai, Partener Voicu & Filipescu, publicat pe 
Juridice.ro. Daţi click aici pentru a citi articolul 

 
VF a lansat Grupul dedicat de lucru în contextul 
Coronavirus (COVID-19). Soluţii legale și strategii 
în beneficiul companiilor. Detalii aici. 
 
Două dintre tranzacţiile în care Voicu și Filipescu 
a fost implicată au fost incluse printre cele mai 
importante tranzacţii de pe piaţa românească de 
M&A în cercetarea efectuată de specialiștii 
publicaţiei Ziarul Financiar pentru ediţia din 
2019 a anuarului Top tranzacţii- click aici pentru 
detalii. 
 
Legal500 EMEA ediţia 2020 
recomandă Voicu & Filipescu pentru calitatea 
serviciilor prestate în 6 arii de practică: societăţi 
comerciale, drept comercial și fuziuni și achiziţii, 
dreptul muncii, PPP și achiziţii publice, imobiliare 
și construcţii, restructurare și insolvenţă.  
 
IFLR 1000, ediţia 2020 recomandă Voicu & 
Filipescu pentru activitatea avocaţilor săi în 3 arii 
de practică: fuziuni și achiziţii, financiar – bancar 
și dezvoltare de proiecte. De asemenea, domnul 
avocat Dumitru Rusu - Partener, coordonatorul 
practicii de drept financiar – bancar, a fost inclus 
la secţiunea Highly Regarded pentru domeniile de 
practică drept financiar - bancar și pieţe de 
capital. 
 
Chambers and Partners Europe, ediţia 
2019 recomadă Voicu & Filipescu pentru 
activitatea avocaţilor săi în 2 arii de practică: 
fuziuni și achiziţii, și societăţi comerciale. 
 
 
 

 

VF News 
 

  
 

https://www.juridice.ro/686232/obligatia-purtarii-mastii-de-protectie-la-locul-de-munca-de-catre-angajati-ce-poate-face-angajatorul-in-cazul-in-care-unul-sau-mai-multi-salariati-refuza-purtarea-acesteia.html
https://www.vf.ro/alerta-vf-a-lansat-grupul-dedicat-de-practica-in-contextul-coronavirus-covid-19-solutii-legale-si-strategii-in-beneficiul-companiilor/
http://www.vf.ro/ma-deals-assisted-by-voicu-filipescu-included-in-ziarul-financiars-2019-top-deals/
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protecţia datelor cu caracter personal  - modificări legislative 
publicate în iunie 2020 

I. ROMÂNIA 

1 ANSPDCP. ESTEE LAUDER ROMÂNIA SRL A FOST SANCȚIONATĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ ÎN CUANTUM 

DE 14.483,4 LEI, ECHIVALENTUL A 3.000 EURO  

Autoritatea Naţională de Supraveghere a a constatat că operatorul Estee Lauder România SRL  a încălcat 

prevederile art. 6, art. 7 și art. 9 din Regulamentul General privind Protecția Datelor și l-a sancționat 
contravențional cu amendă în cuantum de 14.483,4 lei, echivalentul a 3.000 EURO. 

Sancţiunea a fost aplicată operatorului ca urmare a unei plângeri prin care s-au reclamat prelucrări ilegale de date prin 
dezvăluirea și, respectiv, colectarea de date personale (numele, prenumele, numărul de telefon, data nașterii și 
informaţii privind starea de sănătate), fără consimţământ sau alt temei legal. Totodată, operatorului i s-a aplicat și 
măsura corectivă de a asigura conformitatea cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor a operaţiunilor de 
colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, prin instruirea regulată a personalului propriu cu privire la 
importanța respectării regulilor de prelucrare a datelor personale ale angajaților săi, în fiecare situaţie de 
prelucrare a datelor personale, pentru a se evita dezvăluirea ilegală a acestora, raportat la art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD). 

2 ANSPDCP. ENEL ENERGIE MUNTENIA SA A FOST SANCȚIONATĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ ÎN CUANTUM 

DE 19.368,4 LEI, ECHIVALENTUL SUMEI DE 4.000 EURO 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a constatat încălcarea de către operatorul Enel Energie Muntenia SA a 
dispoziţiilor art. 32 din Regulamentul General privind Protecţia Datelor l-a sancționat contravențional cu amendă în 
cuantum de 19.368,4 lei, echivalentul sumei de 4.000 EURO. 

Investigaţia a fost demarată ca urmare a unei plângeri prin care petentul a sesizat încălcarea securităţii și 
confidenţialităţii datelor cu caracter personal de către Enel Eergie Muntenia SA, prin transmiterea unor documente 
ce conțineau datele sale personale unui alt client Enel, utilizând poșta electronică. 

În cursul desfășurării investigaţiei Autoritatea Naţională de Supraveghere a constatat că  operatorul nu a luat suficiente 
măsuri de securitate și confidenţialitate care să prevină divulgarea accidentală a datelor cu caracter personal către 
persoane neautorizate, încălcându-se prevederile art. 32 din RGPD. Totodată, operatorului i s-a aplicat și măsura 
corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operaţiunilor de colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, 
prin implementarea unor măsuri adecvate și eficiente de securitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și din punct de 
vedere organizatoric. 
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3 ANSPDCP. TELEKOM ROMÂNIA COMMUNICATIONS SA A FOST SANCȚIONATĂ CONTRAVENȚIONAL CU AMENDĂ 

ÎN CUANTUM DE 14.524.2 LEI, ECHIVALENTUL A 3.000 EURO. 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a constatat încălcarea de către operatorul Telekom România 
Communications SA a dispozițiilor art. 32 din Regulamentul General privind Protecția Datelor și l-a sancționat 
contravențional cu amendă în cuantum de 14.524.2 lei, echivalentul a 3.000 EURO. 

Investigaţia a fost demarată în urma primirii unor plângeri prin care petentul a reclamat utilizarea frauduloasă a 
datelor sale personale la încheierea unor contracte pe numele său de către Telekom România Communications 
SA. 

În cursul desfășurării investigaţiei, Autoritatea Naţională de Supraveghere a constatat că operatorul nu a implementat 
suficiente măsuri de securitate care să includă verificarea exactităţii datelor personale colectate telefonic (la distanţă) 
în scopul încheierii contractelor. 

Acest fapt a condus la o prelucrare ilegală a datelor petentului prin încheierea unor contracte de abonament pe numele 
său, folosind datele personale din contractul preexistent, fără verificarea corectitudinii acestora, contrar obligaţiilor 
prevăzute de art. 32 din RGPD. În acest sens, art. 32 prevede, printre altele, la alin. (1) lit. b) și obligaţia operatorului de a 
implementa măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, incluzând capacitatea de a asigura confidenţialitatea, 
integritatea, disponibilitatea şi rezistenţa continue ale sistemelor şi serviciilor de prelucrare. 

De asemenea, operatorului i s-a aplicat și măsura corectivă de a asigura conformitatea cu RGPD a operaţiunilor de 
colectare și prelucrare ulterioară a datelor personale, prin implementarea unor proceduri eficiente de identificare a 
persoanelor, care să prevină prelucrarea ilegală a datelor personale și dezvăluirea lor neautorizată, atât de către 
angajaţii/colaboratorii Telekom România Communications SA, cât și de către persoanele împuternicite și 
angajaţii/colaboratorii acestora,  precum și instruirea regulată a acestora și verificarea periodică a respectării 
instrucţiunilor date, raportat la art. 58 alin. (2) lit. d) din RGPD. 
 

II. UNIUNEA EUROPEANÂ 

1 FINLANDA. O COMPANIE DE TAXI, AMENDATĂ CU 72.000 DE EURO PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Vineri, 29 mai 2020, Autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor cu caracter personal din Finlanda a aplicat o 
amendă administrativă companiei Taksi Helsinki Oy pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor, potrivit 
unui comunicat. 

Compania nu a evaluat riscurile și efectele procesării datelor cu caracter personal înainte de a adopta un sistem de 
supraveghere care presupune înregistrarea audio și video în interiorul vehiculelor. 

Autoritatea a constatat că prelucrarea datelor audio nu era în conformitate cu principiul GDPR de minimizare a 
prelucrării datelor. Astfel, companiei i s-a solicitat să se asigure că prelucrarea datelor audio fără motive adecvate este 
oprită imediat. 

Având în vedere și alte încălcări constatate în cadrul controlului, Comitetul de sancţiuni a aplicat o amendă 
administrativă în valoare de 72.000 de euro. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposes-administrative-fine-several-deficiencies-personal-data_en
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2 BELGIA. UN CANDIDAT LA ALEGERILE LOCALE, AMENDAT CU 5.000 DE EURO PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Miercuri, 10 iunie 2020, Autoritatea de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal din Belgia a aplicat o 
amendă în valoare de 5000 de euro unui candidat la alegerile locale pentru utilizarea datelor din registrul 
personalului primăriei unei localităţi pentru a trimite scrisori în scop de propagandă electorală, potrivit 
unui comunicat. 

Plângerea a fost depusă de primăria localităţii. 

Autoritatea de Supraveghere a statuat că a fost încălcat art. 5 alin. (1) lit. b din GDPR, deoarece registrul personalului nu 
putea fi folosit în scopuri electorale, ci doar pentru uzul intern al primăriei. De asemenea, s-a constat că nu a existat un 
temei legal pentru activitatea de prelucrare a datelor din registru. 

3 NORVEGIA. O APLICAȚIE DE MONITORIZARE A RĂSPÂNDIRII COVID-19, SUSPENDATĂ DUPĂ UN AVERTISMENT 

AL AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE 

Autoritatea Norvegiană de Supraveghere a Protecţiei Datelor cu Caracter Personal a notificat Institutul norvegian de 
sănătate publică (NIPH) cu privire la intenţia sa de a impune o interdicție temporară a prelucrării datelor cu caracter 
personal în legătură cu aplicația mobilă Smittestopp, elaborată pentru a supraveghea răspândirea COVID-19, 
potrivit unui comunicat. 

Autoritatea de supraveghere consideră acest instrument este prea intruziv: „În contextul situaţiei actuale, având în 
vedere răspândirea limitată a epidemiei, rata scăzută de utilizare a Smittestopp şi carenţele în atingerea obiectivelor de 
urmărire şi evaluare a măsurilor sanitare, nu mai considerăm Smittestopp o intruziune justificată în protecţia datelor 
personale.” 

Luni, 15 iunie 2020, autorităţile sanitare norvegiene au anunţat că au decis suspendarea aplicației. 

4  FRANȚA. AMENDA DE 50 MILIOANE EURO ÎMPOTRIVA GOOGLE PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR, MENȚINUTĂ DE 

INSTANȚĂ 

Vineri, 19 iunie 2020, Consiliul de Stat din Franța a menținut amenda aplicată, în 2019, de Comisia Naţională pentru 
Informatică și Libertăţi din Franţa companiei Google, divizie a grupului Alphabet, în valoare de 50.000.000 euro, 
întrucât operatorul celui mai utilizat motor de căutare din lume nu asigură o transparență și o claritate suficientă în 
modul în care informează utilizatorii despre gestionarea datelor lor personale și nu obține în mod corect 
consimțământul acestora pentru reclamele personalizate, potrivit unui comunicat al CNIL. 

5 SUEDIA. O ASOCIAȚIE DE PROPRIETARI, AMENDATĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Vineri, 19 iunie 2020, Autoritatea suedeză pentru protecţia datelor a amendat cu circa 2.000 de euro o asociație de 
proprietari, în urma efectuării unei investigaţii cu privire la supravegherea video instalată într-un bloc de locuit, 
potrivit unui comunicat. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/belgian-data-protection-authority-imposed-fine-5000-eur-local-election_en
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/
https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/rgpd-le-conseil-d-etat-rejette-le-recours-dirige-contre-la-sanction-de-50-millions-d-euros-infligee-a-google-par-la-cnil
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Asfel, Autoritatea a constatat că asociaţia de proprietari a instalat patru camere video, dintre care două sunt 
amplasate spre scări, una spre intrarea principală în bloc și ultima spre un spațiu de depozitare. Toate camerele 
înregistrează video și audio non-stop. 

Cu privire la cele două camere instalate spre scări, Autoritatea reţine că acestea permit asociaţiei să înregistreze 
obiceiurile, vizitele și cercul social al rezidenţilor. Camera direcţionată spre spaţiul de depozitare trebuie redirecţionată, 
astfel încât să nu monitorizeze bunurile stocate ale rezidenţilor. În cele din urmă, Autoritatea de supraveghere afirmă 
că instalarea camerei de supraveghere la intrarea în bloc trebuie justificată de anumite circumstanţe. 

În plus, Autoritatea observă că înregistrarea audio constituie o intruziune suplimentară în sfera privată, în special 
atunci când este înregistrată într-o clădire rezidenţială și nu există circumstanţe care să motiveze o astfel de intruziune.  

6 BELGIA. O ASOCIAȚIE A FOST AMENDATA CU 1.000 DE EURO PENTRU TRANSMITEREA DE MESAJE DE MARKETING 

DIRECT PERSOANELOR CARE AU DONAT LA STRÂNGERI DE FONDURI 

Autoritatea belgiană pentru protecţia datelor a aplicat o amendă de 1.000 EUR unei asociaţii care, pe baza interesului 
său legitim, a trimis mesaje de marketing direct către (foști) donatori de la evenimente de strângere de fonduri. 
Amenda administrativă a fost aplicată în urma unei plângeri depuse la Autoritatea belgiană pentru protecţia datelor 
de către un fost donator al asociaţiei, întrucât aceasta din urmă nu a respectat cererea de ștergere a datelor. 

În primul rând, Camera de litigii a constatat că operatorul nu respectă cererea de ștergere a datelor și dreptul la obiect 
al persoanei vizate. În al doilea rând, Camera de contencios a considerat că asociaţia nu a putut invoca în mod valabil 
interesul său legitim ca temei pentru prelucrarea datelor, întrucât nu îndeplinea condiţiile cumulate impuse de 
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene - și în special judecata Rigas - în acest sens. Conform acestei 
jurisprudenţe, pentru a invoca articolul 6.1, f) GDPR, controlorul trebuie să demonstreze că i) interesele urmărite de 
prelucrare pot fi recunoscute ca legitime („test de scop”); ii) prelucrarea prevăzută este necesară în scopul prelucrării 
preconizate („test de necesitate”) și iii) echilibrarea acestor interese împotriva drepturilor și libertăţilor fundamentale 
ale persoanelor în cauză de protecţia datelor cântărește în favoarea operatorului sau a unui terţ („test de echilibrare”). 
În cazul de faţă, Camera de contencios a decis că a treia condiţie a articolului 6.1, f) GDPR și jurisprudenţa Curţii de 
Justiţie nu a fost îndeplinită. 

Mai exact, Camera de litigii a constatat că existau îndoieli cu privire la faptul dacă persoana vizată ar putea să se 
aștepte în mod rezonabil la prelucrarea datelor sale în scopuri de marketing direct după trecerea mai multor ani 
după colectarea acestor date (considerentul 47 din GDPR). Mai mult, Camera de contencios a constatat că operatorul 
nu a facilitat suficient dreptul de obiecţiune. 

7 BELGIA. UN OPERATOR A FOST AMENDAT CU 10.000 DE EURO PENTRU TRIMITEREA UNUI MESAJ DE MARKETING 

DIRECT CĂTRE PERSOANA GREȘITĂ ȘI PENTRU CĂ NU A RĂSPUNS ADECVAT LA CEREREA ULTERIOARĂ DE ACCES 

Autoritatea de protecţie a datelor din Belgia a aplicat o amendă de 10.000 EUR unui operator pentru trimiterea unui 
mesaj de marketing direct către persoana greșită și pentru că nu a răspuns în mod adecvat la solicitarea 
ulterioară a persoanei vizate de acces la datele sale. Mesajul de marketing a fost trimis reclamantului, în locul unei 
alte persoane care avea același nume, dar o altă adresă de e-mail. Această prelucrare incorectă se datorează unei erori 
umane. Drept urmare, reclamantul și-a exercitat dreptul de acces, care nu a funcţionat așa cum ar fi trebuit. Autoritatea 
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de protecţie a datelor din Belgia a stabilit că operatorul nu a răspuns suficient la solicitarea reclamantului, nu a răspuns 
în termenul stabilit de GDPR și că nu a fost suficient de transparent. 

8 BELGIA. UN OPERATOR A FOST SANCȚIONAT CU O AMENDĂ DE 1.000 DE EURO PENTRU CĂ NU A RĂSPUNS UNEI 

SOLICITĂRI PRIVIND EXERCITAREA DREPTULUI DE A SE OPUNE LA PRELUCRAREA DATELOR SALE ÎN SCOP DE 

MARKETING 

Autoritatea de protecţie a datelor din Belgia a aplicat o amendă de 1.000 de euro unui operator pentru că nu a răspuns 
la o cerere din partea unui persoane de a se opune prelucrării datelor sale în scop de marketing și pentru că nu a 
colaborat cu autoritatea. 

Într-o decizie anterioară, Autoritatea de protecţie a datelor din Belgia a ordonat operatorului să răspundă cererii și să 
notifice Autoritatea cu privire la măsurile luate la cerere. Operatorul nu a reacţionat la această decizie. Pentru această 
atitudine, precum și încălcarea constatată a dreptului de a se opune, Autoritatea de protecţie a datelor din Belgia a decis 
să impună în cele din urmă o amendă de 1.000 de euro. 

9 SPANIA. O SOCIETATE A FOST AMENDATĂ CU 4.000 DE EURO PENTRU CĂ NU A RĂSPUNS CERERII DE ACCES LA 

DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Investigaţia a fost deschisă ca urmare a lipsei de răspuns la solicitarea de informații formulată pentru a investiga 
faptele identificate într-o plângere. Reclamantul a solicitat excluderea datelor sale dintr-un dosar de datorii - Asnef - 
de către o presupusă datorie către compania de furnizare a energiei -Iberdrola. 

 Plângerea a fost transferată către Iberdrola și a fost obligată să transmită Autorităţii de protecţie a datelor din Spania 
informaţiile și documentele solicitate în scrisoare. După ce nu a primit niciun răspuns, reclamaţia a fost acceptată. 

Au fost apoi efectuate investigaţii și entitatea a fost din nou obligată să raporteze asupra faptelor reclamate. Această 
nouă solicitare nu a primit niciun răspuns. Pe scurt, Iberdrola nu a furnizat informațiile solicitate și, în consecință, a 
împiedicat competențele de investigare pe care le are fiecare autoritate de supraveghere. 

La aplicarea sancțiunii a fost luat în considerare faptul că Iberdrola este o societate mare, nu recent creată și, prin 
urmare, ar fi trebuit să stabilească proceduri pentru îndeplinirea obligaţiilor din reglementările privind protecţia datelor, 
inclusiv să furnizeze orice informaţie cerută de autoritatea de supraveghere. Din acest motiv, a fost sancţionată cu 5.000 
de euro, redusă la 4.000 de euro, deoarece a beneficiat de reducerea voluntară a plăţilor conform Legii procedurii 
spaniole. 
 

III. NOI DEZVOLTĂRI LEGISLATIVE SAU DE REGLEMENTARE  

1 COMISIA EUROPEANĂ. RAPORT PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A GDPR LA 2 ANI DE LA INTRAREA ÎN VIGOARE 

Raportul de evaluare al Comisiei Europene referitor la Regulamentul general privind protecţia datelor (RGPD), din  24 
iunie 2020, arată că RGPD și-a îndeplinit majoritatea obiectivelor, în special ca urmare a faptului că le-a oferit cetăţenilor 
un set solid de drepturi opozabile și a creat un nou sistem european de guvernanţă și de asigurare a respectării legii. 
RGPD și-a demonstrat flexibilitatea pentru a sprijini soluţiile digitale în situaţii neprevăzute, cum ar fi criza provocată de 
pandemia de COVID-19. 
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Raportul concluzionează, de asemenea, că armonizarea între statele membre înregistrează noi progrese, cu toate că 
există un anumit nivel de fragmentare care trebuie monitorizat în permanenţă. De asemenea, raportul constată că 
întreprinderile își dezvoltă o cultură a respectării normelor și utilizează tot mai mult ca avantaj competitiv faptul că 
asigură o protecţie solidă a datelor. Raportul conţine o listă de acţiuni prin implementarea cărora se poate facilita și mai 
mult aplicarea RGPD pentru toate părţile interesate, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, în vederea 
promovării și a dezvoltării în continuare a unei veritabile culturi europene în materie de protecţie a datelor și a asigurării 
cu rigurozitate a respectării legii. 

2 A 32-A PLENARĂ A COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PROTECȚIA DATELOR. APLICATII DE CONTACT TRACKING. 

În cadrul Plenarei din 16 iunie 2020 s-a adoptat Declarația referitoare la interoperabilitatea aplicațiilor de 
localizare în contextul pandemiei Covid-19, care are la bază Ghidul nr. 4/2020 privind utilizarea datelor de localizare 
și a instrumentelor de depistare în contextul pandemiei Covid-19, potrivit unui comunicat. 

Declaraţia subliniază necesitarea respectării transparenței și legalității prelucrărilor implicate, drepturilor 
utilizatorilor, respectarea principiului minimizării datelor și asigurării confidențialității acestora. De asemenea, 
interoperabilitatea nu ar trebui să fie folosită ca motiv pentru a extinde colectarea mai mult decât este necesar. 

Acest Ghid a fost adus la cunoștinţa publicului larg prin comunicatul de presă al ANSPDCP din data de 24 aprilie 2020, 
cu precizarea că prin acesta se evidenţiază condiţiile și principiile de utilizare proporţională a datelor de localizare în 
scopul monitorizării răspândirii virusului,  respectiv a instrumentelor de depistare pentru a anunţa persoanele aflate în 
apropierea altor persoane depistate ca infectate. Cu acest prilej, Comitetul a subliniat că utilizarea acestor date 
trebuie să se facă voluntar de fiecare persoană și să nu se ajungă la monitorizarea deplasărilor persoanei 
respective, iar principiile necesității și proporționalității trebuie să fie respectate în stabilirea măsurilor din 
această perioadă. 

ANSPDCP atrage atenția operatorilor/persoanelor împuternicite de operator care intenţionează să 
dezvolte/implementeze aplicaţii de localizare și de depistare în contextul pandemiei Covid-19 asupra necesităţii 
respectării regulilor de protecţie a datelor personale, a principiilor generale de prelucrare, în special a principiului 
privacy by design si by default, a principiului asigurării securității și confidențialității și a principiului 
responsabilității, respectiv asupra necesităţii respectării Ghidului nr. 4/2020 privind utilizarea datelor de localizare și a 
instrumentelor de depistare în contextul pandemiei Covid-19. 

Astfel, ANSPDCP subliniază că, în acest Ghid, s-a stabilit ca aplicațiile de depistare să nu implice utilizarea datelor de 
localizare, ci doar a datelor de proximitate, precum și faptul că este necesară efectuarea unei evaluări de impact 
(DPIA) în conformitate cu art. 35 din GDPR, de către operator anterior implementării acestui gen de aplicaţie, luând în 
considerare natura sensibilă a datelor personale prelucrate pe scară largă. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în iunie 2020 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea 
modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din data de 05 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul aprobă modelul documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 
pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor și angajatorilor în contextul situaţiei 
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte 
normative, respectiv al cererii, al declaraţiei pe propria răspundere și al listei persoanelor care beneficiază de prevederile 
art. I alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020, prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă 
din Ordin. 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 456/2020 pentru aprobarea 
Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților 
și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 484 din data de 09 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul aprobă Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor și angajatorilor în contextul 
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor 
acte normative. 

Astfel, pentru acordarea sumelor prevăzute la art. III alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020, 
angajatorii încheie cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului București, în raza 
căreia aceștia își au sediul social, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, o convenţie (al cărei model este 
prevăzut în anexa nr. 1). 

Sumele prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 se acordă angajatorilor în 
situaţia în care persoanele din categoriile menţionate la aceste alineate sunt înregistrate ca șomeri în evidenţa agenţiilor 
pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului București. 

Sumele prevăzute de art. III alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 se acordă angajatorilor 

lunar, de la data încheierii convenţiei prevăzute mai sus, proporţional cu timpul efectiv lucrat în luna respectivă de 
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persoanele încadrate în muncă în condiţiile prevăzute de aceste alineate. Aceste sume se acordă și pentru perioada 
concediului de odihnă. 

În perioada în care raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor încadrate în baza convenţiei prevăzute la art. 2 
alin. (1) sunt suspendate, sumele prevăzute la art. III alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 
nu se acordă. 

Sumele lunare cuvenite conform art. III alin. (1) și (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 se acordă de 
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului București, din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj, în termen de 15 zile lucrătoare de la data de 1 a lunii următoare expirării termenului de depunere a documentelor 
necesare pentru verificarea și acordarea acestor sume. 

Ordinul ministrului sănătății nr. 1074/724/2020 pentru completarea Normelor de aplicare a 
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și 
al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 a fost publicat 

în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din data de 12 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate sunt modificate în sensul introducerii unor dispoziţii specifice privind certificatele de 
concediu medical care se acordă persoanelor asigurate pentru care s-a instituit măsura de carantină asupra unei 
comunităţi în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu COVID-19. 

Astfel, se stabilește că, pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în perioada stării de urgenţă instituite 
la nivel naţional în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, certificatele de concediu medical se pot 
acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 45 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgenţă. 

Totodată, pentru persoanele asigurate carantinate într-o comunitate, în altă perioadă decât cea prevăzută mai sus, 
certificatele de concediu medical se pot acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de 
la data încetării perioadei de carantină. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de 
simplificare administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor 
drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin restricții 
a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 din data de 12 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Ordonanţa prevede că, începând cu intrarea sa în vigoare, ajutorul de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul public de pensii se acordă și în cazul persoanei decedate care se află în concediu pentru creșterea copilului 
până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv până la 7 ani în cazul copilului cu handicap, acordat în baza Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizaţia lunară pentru creșterea copiilor, dacă, anterior 
suspendării raportului de muncă sau de serviciu pentru acordarea acestui concediu, persoana era asigurată obligatoriu. 
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Ajutorul de deces se acordă și în cazul decesului unui membru de familie al persoanei aflate în concediul pentru 
creșterea copilului, astfel cum este definit la art. 126 alin. (2) din Legea nr. 263/2010. 

De asemenea, persoanele care, după data de 13 iunie 2020, se află într-o situaţie de imposibilitate a realizării de venituri 
supuse impozitului, activitatea acestora desfășurându-se în domeniile de activitate în care se menţin restricţii potrivit 
actelor emise de autorităţile competente, beneficiază în continuare de drepturile prevăzute de art. 2 (indemnizaţia 
acordată în cazul concediului de pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani), 7 (stimulentul de 
inserţie), 31 (concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani) și art. 32 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 111/2010. 

Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din data de 16 iunie 

2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Hotărârea stabilește că, începând cu data de 17 iunie 2020, se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg 
teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Printre altele, Hotărârea menţionează că, în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în 
comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul 
comun al ministrului sănătăţii și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020. Guvernul României, prin Ministerul Sănătăţii, va pune la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale 
necesarul de măști de protecţie pentru familiile și persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale 
respective. 

În plus, se menţine obligaţia instituţiilor și autorităţilor publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza 
activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea 
obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun 
al ministrului sănătăţii și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.   

Legea nr. 85/2020 pentru modificarea art. 260 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din data de 18 iunie 2020, intrând în vigoare 

de la 21 iunie 2020. 

Articolul 260 alineatul (1) litera i) din Codul muncii este modificat, în sensul în care se prevede că nerespectarea 
dispoziţiilor privind munca suplimentară se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei pentru fiecare persoană 
identificată ca prestând muncă suplimentară. 

Vechea reglementare nu prevedea că această sancţiune se aplică pentru fiecare angajat găsit de inspectorii munci într-
o astfel de situaţie. Nerespectarea regimului prescris în Codul muncii referitor la munca suplimentară atrăgea, până 
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acum, amenzi între 1.500 și 3.000 de lei, indiferent cum arăta situaţia la sediul firmei, adică indiferent cât de mulţi salariaţi 
munciseră peste program în alte condiţii decât cele prevăzute de lege. 

Ordinul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 491/2020 pentru 
modificarea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței 
de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. 
(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active 
de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor 
acte normative a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din data de 30 iunie 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată. 

Prin Ordin este modificată Anexa nr. 3 (conţinând modelul listei persoanelor pentru care angajatorii pot solicita 
decontarea unei părţi din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de 
bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, în perioada stării de urgenţă sau alertă) la Ordinul președintelui 
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor 
prevăzute de art. II alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de 
sprijin destinate angajaţilor și angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2.  
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în iunie 2020 

Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 29/2020 privind examinarea sesizării formulate 
de Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul 
nr. 360/2/2017, pentru pronunțarea unei hotărâri prealabile a fost publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 509 din 15 iunie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte 

a admis sesizarea și a stabilit următoarele: 

(i) În interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a 
asiguraţilor, prin creditor de asigurare se înţelege și societatea de asigurare care a despăgubit pe asiguratul 
său, titulară a dreptului de regres izvorât dintr-o poliţă CASCO împotriva asigurătorului de răspundere civilă 
obligatorie aflat în faliment; 

(ii) În interpretarea dispoziţiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 213/2015, prin creanţă de asigurare se înţelege și 
creanţa izvorâtă din dreptul de regres al societăţii de asigurare care a despăgubit pe asiguratul său împotriva 
asigurătorului de răspundere civilă obligatorie aflat în faliment; 

(iii) În interpretarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 213/2015, plafonul de 450.000 lei se aplică pe creanţe 
de asigurare, în situaţiile în care se exercită dreptul de regres de către societatea de asigurare care a efectuat 
plata indemnizaţiei către propriul asigurat, ca efect al subrogării în drepturile asiguratului CASCO, pentru 
fiecare creanţă în parte. 

Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 30/2020 privind examinarea sesizării formulate 
de Curtea de Apel București - Secția a III-a civilă și pentru cauze cu minori și de familie, în 
Dosarul nr. 19.758/3/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile a fost publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 523 din 18 iunie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Înalta Curte a admis sesizarea și, în interpretarea dispoziţiilor art. 3 și 4 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al 
unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, în coroborare cu prevederile art. 24 alin. (2) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare, a stabilit că, în cazul în care, după încheierea 
unei convenţii prin care fostul proprietar sau moștenitorii legali ori testamentari ai acestuia au înstrăinat dreptul la 
despăgubire unor terţe persoane, părţile convin desfiinţarea acestei convenţii și repunerea lor în situaţia anterioară, 
dreptul la măsuri reparatorii al cesionarului nu subzistă. În acest caz, dreptul la măsuri reparatorii în echivalent revine în 
patrimoniul înstrăinătorului (înstrăinătorilor) plafonat potrivit dispoziţiilor art. 24 alin. (2) sau, după caz, alin. (4) din 
Legea nr. 165/2013. 

  

https://lege5.ro/App/Document/hezdmmbv/legea-nr-10-2001-privind-regimul-juridic-al-unor-imobile-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-6-martie-1945-22-decembrie-1989?pid=27240900&d=2020-07-02#p-27240900
https://lege5.ro/App/Document/hezdmmbv/legea-nr-10-2001-privind-regimul-juridic-al-unor-imobile-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-6-martie-1945-22-decembrie-1989?pid=27240906&d=2020-07-02#p-27240906
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcojzge/legea-nr-165-2013-privind-masurile-pentru-finalizarea-procesului-de-restituire-in-natura-sau-prin-echivalent-a-imobilelor-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-regimului-comunist-in-romania?pid=64929748&d=2020-07-02#p-64929748
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcojzge/legea-nr-165-2013-privind-masurile-pentru-finalizarea-procesului-de-restituire-in-natura-sau-prin-echivalent-a-imobilelor-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-regimului-comunist-in-romania?pid=64929748&d=2020-07-02#p-64929748
https://lege5.ro/App/Document/gm3dcojzge/legea-nr-165-2013-privind-masurile-pentru-finalizarea-procesului-de-restituire-in-natura-sau-prin-echivalent-a-imobilelor-preluate-in-mod-abuziv-in-perioada-regimului-comunist-in-romania?pid=64929750&d=2020-07-02#p-64929750
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Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 12/2020 privind examinarea recursului în 
interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casație și Justiție a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 546 din 25 iunie 2020 și este 
aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte a admis recursul în interesul legii și a stabilit că, în 

interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 191 alin. (1) din Codul de procedură civilă, partea în sarcina căreia s-
a stabilit amenda judiciară prevăzută de art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă pentru introducerea, 
cu rea-credinţă, a unor cereri principale, accesorii, adiţionale sau incidentale, precum și pentru exercitarea unor căi de 
atac vădit netemeinice, prin aceeași hotărâre prin care au fost soluţionate aceste cereri, poate formula critici care vizează 
amendarea sa numai pe calea cererii de reexaminare, neputând supune aceste critici controlului judiciar prin 
intermediul apelului sau recursului. 

Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 9/2020 privind examinarea recursului în 
interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj cu privire la o 
problemă de drept a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 548 din 25 iunie 2020 și 
este aplicabilă începând cu aceeași dată. Înalta Curte a admis recursul în interesul legii și a stabilit că, în 

interpretarea și aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 470, art. 478 alin. (2) și a art. 479 alin. (2) din Codul de procedură 
civilă, prin raportare la art. 254 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, în noţiunea de probe noi ce pot fi propuse și 
încuviinţate în faza apelului se includ atât probele propuse în faţa primei instanţe prin cererea de chemare în judecată 
sau întâmpinare, cât și acelea care nu au fost propuse în faţa primei instanţe sau au fost propuse tardiv, iar în privinţa 
lor prima instanţă de fond a constatat decăderea. 

Decizia Înaltei Curte de Casație și Justiție nr. 12/2020 privind soluționarea sesizării formulate 
de Curtea de Apel Timișoara - Secția penală în Dosarul nr. 1.934/220/2019, prin care se solicită 
Înaltei Curți de Casație și Justiție dezlegarea unei chestiuni de drept a fost publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 554 din 26 iunie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. 
Înalta Curte a admis sesizarea și a stabilit că, în interpretarea dispoziţiilor art. 269 și art. 270 din Codul de procedură 
penală, dacă actul de procedură care trebuie făcut într-un anumit termen este trimis prin e-mail sau fax, în ultima zi a 
termenului care se calculează pe zile, este socotit a fi făcut în termen, chiar dacă actul de procedură se înregistrează la 
organul judiciar după expirarea termenului. 
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achiziţii publice - modificări legislative publicate în iunie 2020 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 27/2020 privind examinarea sesizării formulate 
de Curtea de Apel Brașov - Secția civilă, în Dosarul nr. 504/119/2019, pentru pronunțarea unei 
hotărâri prealabile a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din data de 23 iunie 2020. 

Înalta Curte de Casaţie și Justiţie a fost sesizată  în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea 
chestiune de drept: "1. Dacă este admisibilă procedura ordonanței președințiale în materia suspendării executării unei 
garanții de bună-execuție, anexă la un contract de achiziție publică, în situația în care în procesul ce vizează soluționarea 
fondului nu s-a solicitat suspendarea executării, în condițiile prevăzute de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, și nici nu s-
au invocat aspecte diferite de cele ce puteau fi invocate în procedura reglementată de legea specială, având în vedere 
caracterul provizoriu și limitat în timp al efectelor ordonanței președințiale. 2. În situația în care Înalta Curte de Casație și 
Justiție apreciază că ordonanța președințială este admisibilă, în măsura în care se invocă aspecte diferite de cele care se pot 
invoca pe calea reglementată de art. 53 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, se impune a se stabili momentul până la care 
eventuala suspendare provizorie, dispusă pe calea ordonanței președințiale, își produce efectele, respectiv dacă acestea sunt 
limitate în timp până la soluționarea cererii de suspendare formulate în procedura specială reglementată de art. 53 alin. (2) 
din Legea nr. 101/2016 sau până la soluționarea litigiului asupra fondului." 

Înalta Curte a reţinut că procedura ordonanței președințiale în materia suspendării executării unei garanții de 
bună execuție, aferentă unui contract de achiziție publică, nu este admisibilă. 

Instanţa supremă a considerat că, fiind anexă la contractul de achiziţie publică, garanţia de bună execuţie face parte 
integrantă din acesta, iar cererile și acţiunile la care sunt îndrituite părţile sunt cele prevăzute de legea specială, respectiv 
Legea nr. 101/2016, care se referă la contractele de achiziţie publică. Prin urmare, nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 2.321 
din Codul civil, care se referă la garanţiile autonome. 

Astfel, executarea garanţiei de bună execuţie face parte din executarea contractului de achiziţie publică. Or, potrivit 
prevederilor art. 53 alin. 1 indice 1 din Legea nr. 101/2016, procesele și cererile care decurg din executarea contractelor 
administrative (contractul de achiziţie publică fiind, fără îndoială, un contract administrativ) se soluţionează în primă 
instanţă de către instanţa civilă de drept comun. 

Cum litigiul în legătură cu care s-a formulat cererea de ordonanţă președinţială se referă la constatarea inexistenţei 
dreptului de a cere executarea garanţiei de bună execuţie (ce derivă din contractul de achiziţie publică), rezultă că Legea 
specială 101/2016, care prevede posibilitatea formulării, în temeiul art. 53 alin. (2), a unei cereri de suspendare a executării 
contractului până la soluţionarea fondului cauzei, nu permite părţii interesate decât folosirea acestei căi. 

Chiar dacă litigiul este soluţionat de o instanţă de drept comun, legea aplicabilă este cea specială, respectiv Legea nr. 
101/2016, ceea ce înlătură incidenţa dispoziţiilor din Codul de procedură civilă, care reprezintă dreptul comun în materie, 
după cum se dispune prin chiar dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 101/2016. 

Pentru toate aceste motive, Înalta Curte a admis sesizarea și a stabilit că, fiind în prezenţa unui litigiu privind executarea 
unui contract de achiziţie publică, în cauză devin aplicabile dispoziţiile legii speciale, respectiv ale Legii nr. 101/2016, care 
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prevede, în art. 53 alin. (2), care sunt cererile ce se pot formula de către părţi cu privire la suspendarea executării 
contractului. De aceea, nu este admisibilă formularea unei cereri de suspendare, pe cale de ordonanţă președinţială, 
prevăzută de art. 997 din Codul de procedură civilă, independent de existenţa sau inexistenţa unor motive diferite faţă 
de cele care se pot invoca în procedura reglementată de Legea nr. 101/2016. 

Hotărârea Guvernului nr. 485/2020 pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, precum și pentru modificarea și completarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 561 din data 

de 29 iunie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016) și Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016) au fost modificate după 
cum urmează: 

 a fost modificat unul dintre considerentele în funcţie de care entitatea/autoritatea contractantă alege procedura 
de atribuire în cazul contractelor de achiziţie sectorială/achiziţie publică de lucrări sau de servicii al căror obiect 
vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, și 
anume: valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistenţă 
din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte cumulată cu cea a lucrărilor aferente 
obiectivului de investiţii, dacă acestea fac obiectul aceluiași contract sectorial/de achiziţie publică de lucrări 
(vechea reglementare stabilea că prevederea e aplicabilă dacă e vorba de același contract sau de contracte 
diferite); 

 a fost introdus un nou considerent în funcţie de care entitatea/autoritatea contractantă alege procedura de 
atribuire în cazul contractelor de achiziţie sectorială/achiziţie publică de lucrări sau de servicii al căror obiect 
vizează realizarea obiectivelor de investiţii publice noi sau a lucrărilor de intervenţie asupra celor existente, și 
anume: valoarea estimată a contractului având ca obiect prestarea serviciilor de proiectare tehnică și asistenţă 
din partea proiectantului pentru fiecare obiectiv de investiţii în parte, separată de valoarea estimată a 
contractului având ca obiect execuţia lucrărilor aferente obiectivului de investiţii, dacă se atribuie contracte 
sectoriale/de achiziţie publică distincte de servicii de proiectare tehnică și asistenţă din partea proiectantului, 
respectiv de lucrări. 
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