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Articol de fond: „Prețul apei din 
hidrocentrale – ce urmează, modificări 
legislative sau infringement împotriva 
României?” 

      de Carmen Duțescu, Managing Associate  Voicu & Filipescu 

 

Prețul apei uzinate și majorarea nejustificată și 
netransparentă a acestuia este unul dintre subiectele cele 
mai dezbătute în ultimii ani de către operatorii de centrale 
hidroelectrice, și, în mod special, de operatorii de micro 
hidrocentrale, cu un impact major mai ales în contextul 
modificării schemei de suport pentru energia verde și a 
blocajului de pe piața certificatelor verzi.  
 
Modificări legislative publicate în luna 
octombrie  2017 
Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de 
expertiză relevante pentru compania dumneavoastră.  În 
această ediție vă sunt prezentate câteva modificări 
legislative recente în următoarele domenii: 

 
•   Litigii și arbitraje 
•   Dreptul muncii  
•   Energie 
•   Infrastructură 
•  Asigurări 

 

Proiecte legislative publicate în luna 
octombrie 2017 
Citiți în secțiunea specială a buletinului nostru legislativ, 
Proiecte legislative, care sunt propunerile de modificări 
legislative care, odată adoptate, vă vor influența afacerile 
în România. În această ediție vă sunt prezentate cele mai 
importante proiecte legislative în: 

 
•   Societăți comerciale 
•   Dreptul muncii  
•   Energie 
•   Achiziții publice 
 

 
 

  
 

 
Articolul “Modificări recente și viitoare în 
domeniul legislației muncii. Cum le 
interpretăm și la ce să ne așteptăm în 
perioada următoare.” de Raluca Mihai, 
partener Voicu & Filipescu publicat pe 
CEE Legal Matters Dați click aici pentru 
a citi interviul. 
 
IFLR 1000 recomandă Voicu & 
Filipescu pentru activitatea avocaților săi 
în 2 arii de practică: fuziuni și achiziții, și 
financiar-bancar . 
 
Legal500 EMEA ediția 2017 
recomandă Voicu & Filipescu pentru 
activitatea avocaților săi în 9 arii de 
practică: financiar-bancar, fuziuni și 
achiziții, litigii și arbitraje, dreptul muncii, 
energie, achiziții publice și PPP, 
imobiliare și construcții, insolvență, 
media și telecomunicații. 

 
 
 
 
 
 

 

 

VF News 
 

  
 

http://ceelegalmatters.com/romania/7349-recent-and-future-changes-in-the-field-of-labor-law-how-to-interpret-them-and-what-to-expect-next
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articol de fond 
Prețul apei din hidrocentrale – ce urmează, modificări legislative sau 
infringement împotriva României?  
Prețul apei uzinate și majorarea nejustificată și netransparentă a acestuia este unul dintre subiectele cele mai dezbătute 
în ultimii ani de către operatorii de centrale hidroelectrice, și, în mod special, de operatorii de micro hidrocentrale, cu 
un impact major mai ales în contextul modificării schemei de suport pentru energia verde și a blocajului de pe piața 
certificatelor verzi.  

Efervescența subiectului este de înțeles, având în vedere impactul economic major produs de nivelul actual al prețului 
apei în rândul operatorilor de microhidrocentrale, aproape de colaps financiar din cauza sarcinii excesive a costurilor 
impuse de autorități.   

Administrația Națională Apele Române (ANAR) este operator unic pentru serviciile specifice din domeniul gospodăririi 
și valorificării resurselor de apă, cel care a stabilit, și ulterior a major de peste 4 ori, nivelul prețului apei uzinate, definit 
ca o contribuție specifică de gospodărire a resurselor de apă. Au existat numeroase voci, instituționalizate sau din mediul 
privat, care au denunțat ilegitimitatea impunerii unui asemenea preț asupra apei, resursă naturală regenerabilă, iar nu 
bun comercial, dar și incoerența și lipsa de transparență a metodei de calcul a prețului astfel impus.  

Apa uzinată este tarifată în prezent în mod uniform, la toți producătorii de energie hidro, fără a ține cont de niciunul 
dintre factorii tehnici care influențează funcționarea unei centrale: (i) diferența de cădere (înălțimea căderii apei); (ii) 
diferența de putere; (iii) diferența de producție de energie electrică; (iv) calitatea apei din emisar (sarcina depoluarii apei 
utilizate aparținând producătorilor de energie). În plus, și factorii cu impact economic au fost ignorați de către ANAR la 
stabilirea prețului apei uzinate: (i) capacitatea reală a operatorilor economici de a susține un asemenea preț; (ii) 
inexistența unei asemenea taxe în alte state ale Uniunii Europene sau definirea unui mecanism de preț în funcție de 
factorii tehnici menționați mai sus; (iii) obligația de plată a prețului apei pentru fiecare centrală a unei cascade de 
microhidrocentrale, iar nu doar la capatare.  

Prețul a fost majorat brusc în anul 2010 prin Hotărârea de Guvern nr. 1202/2010, în perioadă de criză economică, creând 
și mai multe probleme producatorilor de energie, oricum afectați de realitatea econimică de la acea dată. Nota de 
fundamentare a actului normativ nu a făcut referire la rațiunile economice care au determinat creșterea semnificativă a 
prețului apei, ci a menționat în principal necesitatea acoperirii de către ANAR a costurilor sale bugetare.  

Consecințele acestui sistem de tarifare și a majorării sale arbitrale sunt imediate și cu efect economic semnificativ în 
randul producatorilor de energie hidro. Cele mai dezavantajate sunt capacitățile energetice cu debit mare și cădere 
mică (rezultând intr-un consum de apă mai mare pentru producerea unui MW de energie), pentru care costul cu apa 
poate reprezenta chiar mai mult 70% din de costul de producție. În unele cazuri, costul cu apa poate depăși chiar și 
veniturile întegistrate de capacitatea energetică, mult diminuate din cauaza condițiilor pieței energiei electrice si a 
funcționării deficitare a schemei de sprijin pentru energia verde.  
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Mecanismul legislaiv național are, sau ar trebui sa aibă la bază, cadrul normativ european stabilit prin Directiva 60/2000 
a Parlamentului si a Consiliului European, privind stabilirea unui cadru de acțiune comunitar în domeniul politicii apei.  
În ceea ce privește politica de preț a apei, directiva impune ca acesta să țină seama de principiul „recuperării cheltuielilor 
serviciilor de apa” (așadar prețurile să fie stabilite în funcție de costurile (documentate) ale autorităților înregistrare cu 
serviciile oferite in domeniul apelor), iar contribuțiile din domeniul apei să aibă la bază o analiză economică suficient de 
fundamentată și detaliată pentru a justifica valoarea impusa de autorități.  

La finalul lunii august 2017, Consiliul Concurenței a publicat raportul privind investigația sectorială referitoare la 
gestionarea resurselor de apă de suprafață și efectele produse asupra piețelor situate în aval, constantând la randul său 
o serie de probleme care prezintă un potențial caracter anticoncurențial. Prin raportul sau, Consiliul Concurenței susține 
poziția operatorilor de microhidrocentrale și recomanda modificarea cadrului legislativ astfel încât să fie eliminate 
dezechilibrele și problemele concluzionate.  

Printre altele, Consiliului Concurenței a constatat următoarele:  

 prețul apei – sau contribuța specifică de gospodărire a resurselor de apa – nu este explicat economic, fiind 
neclar daca acesta reprezintă prețul unei mărfi sau tariful unui serviciu prestat de ANAR; 

 formula de calcul a prețului nu respectă principiul neutralității tehnologice conform căruia o prevedere 
legală nu trebuie să favorizeze o marcă sau o soluție tehnologică; 

 sistemul de tarifare a apei uzinate este netransparent, arbitrar, lipsit de fundament economic și 
discriminatoriu, taxa pentru utilizarea apei brute fiind dimensionată în funcție de nevoia de finanțare a 
ANAR, iar nu în funcție de cheltuielile generate de gestionarea resursei de apă, astfel cum este prevăzut în 
legislație; 

 din cauza nivelului ridicat al contribuției și a faptului ca nu este corelat cu caracteristicile tehice, toate 
centralele hidro cu căderi de apă sub 12-15 metri și toate microhidrocentralele ies din banda de 
rentabilitate; 

 costurile suportate cu apa uzinată pun producătorii hidro în dificultatea de a concura pe piața operabilă la 
care sunt conectate România, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă; 

 contribuția pentru apa uzinată crează discriminare între participanții la piața de energie cu atât mai mult cu 
cât alte segmente de participanți nu plătesc nicio formă de taxă pentru afectarea mediului (producătorii de 
energie cu tehnologie eoliană sau fotovoltaică); 

 există o discriminare nejustifică economic sau juridic și între producătorii de energie de pe același palier, 
având în vedere că sunt impuse niveluri diferite de tarifare chiar pentru apa din aceaași sursă. 
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Recomandările care au urmat acestor constatări susțin solicitările anterior formulate de mediul de afaceri, subliniind 
inter alia: 

 necesitatea recalificării apei ca resursă naturală, care poate fi subiectul unei concesiuni în schimbul unei 
redevențe, iar nu a unui preț pe unitate de volum a apei;  

 stabilirea nivelului contribuției pentru resursa de apă în baza unei analize economice detaliate și 
transparente; 

 stabilirea contribuției pentru producătorii hidro de energie tinând cont și de caracteristicile tehnice ale 
centralelor electrice; 

 abordarea unor metode mai flexibile și mai ușor de aplicat în taxarea utilizării apei, inclusiv prin adoptarea 
sugetiilor formulate de operatorii de microhidrocentrale de a aplica un anumit procent pe energia vândută, 
procent care să acopere atât contribuția cât și chiria pe albia minoră). 

Important de menționat este recomandarea expresă a Consiliului Concurenței adresată Parlamentului României de a 
institui un sistem de concesionare în cazul apei uzinate. Mesajul corelativ transmis Guvernului a fost acela de a constitui 
o comisie interdisciplinară care să fie însărcinată cu identificarea într-un termen rezonabil a unei metode optime de 
tarifare a apei uzinate, respectând principiul neutralității tehnologice și care să aibă dubla calitate de a încuraja 
exploatarea rațională a apelor și de a penaliza poluarea, risipa și fraudele.  

Raportul Consiliului Concurenței este un semnal pozitiv dat operatorilor de microhidrocentrale și un prim pas 
instituționalizat de a susține demersurile acestora pentru modificarea mecanismului juridic si economic privind tarifarea 
apei. Implementarea rapidă și corectă a recomandărilor adresate de către Consiliul Concurenței ar putea revigora piața 
energiei produse de microhidrocentrale și ar evita colapsarea unui procent semnificativ al acesteia.  

Asociațiile producatorilor de energie hidro au salutat constatările și recomandările emise de Consiliul Concurenței, 
poate un prim pas spre normalizarea regulilor provind gestionarea și tarifarea resurselor de apă în mod transparent, 
fără discriminare, înțelegând și respectând condițiile specifice de funcționare ale industriei. În cazul în care și de această 
dată autoritățile competente vor ignora realitatea juridică și economică privind utilizarea resurselor de apă, România 
riscă să fie adusă în fața instituțiilor Uniunii Europene în cadrul procedurilor de infringement pe care producatorii de 
energie intenționează sa le activeze.   
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litigii și arbitraje – modificări legislative publicate  în  octombrie  2017 

Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 34/15 mai 2017 privind dezlegarea modului de 
interpretare a dispozițiilor art. 182 și art. 183 din Codul de procedură civilă a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 11 octombrie 2017 și aplicabilă cu aceeași 
dată, reglementează că, numai actul de procedură depus prin scrisoare recomandată la oficiul poștal sau depus la un 

serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare, cu condiția de a fi depus până la ora 24:00 a ultimei 
zile a termenului prevăzut de lege, este prezumat de lege ca socotit a fi făcut în termen. Toate actele transmise prin fax 
sau e-mail după ora încheierii programului de lucru al instanței sunt înregistrate a doua zi, fiind considerate depuse la 
data înregistrării, în conformitate cu prevederile art. 199 din Codul de procedură civilă. 

Decizia Curții Constituționale a României nr. 562/2017 referitoare la admiterea excepției de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 117 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Codul de procedură 
penală a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 23 octombrie 
2017 și aplicabilă cu aceeași dată. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile art. 117 

alin. 1, lit. a) și b) din Codul de procedură penală: ”Au dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor următoarele 
persoane: a) soțul, ascendenții și descendenții în linie directă, precum și frații și surorile suspectului sau inculpatului; b) 
persoanele care au avut calitatea de soț al suspectului sau al inculpatului.”,  articol care exclude de la dreptul de a refuza 
să fie audiate în calitate de martor persoanele care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți.  

Curtea a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că, soluția legislativă cuprinsă în art. 117 alin. (1) lit. a) și 
lit. b) din Codul de procedură penală, care exclude de la dreptul de a refuza să fie audiate în calitate de martor persoanele 
care au stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți, este neconstituțională, întrucât deosebirea de tratament juridic 
între soțul/fostul soț al suspectului sau inculpatului, pe de o parte, respectiv persoanele care au stabilit relații 
asemănătoare acelora dintre soți, în cazul în care conviețuiesc ori nu mai conviețuiesc cu suspectul sau inculpatul, pe 
de altă parte, din perspectiva reglementării dreptului de a refuza să declare în calitate de martori în procesul penal, este 
discriminatorie, nefiind justificată în mod obiectiv și rezonabil, de vreme ce norma procesual penală criticată nu 
păstrează un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul avut în vedere. Dreptul la ”viața de 
familie”, în cazul persoanelor care au relații asemănătoare acelora dintre soți ori au avut relații asemănătoare acelora 
dintre soți cu suspectul sau inculpatul este necesar a fi protejat, în materie penală, într-un mod similar cuplurilor legal 
constituite, având în vedere identitatea de rațiune a reglementării normei procesual penale criticate în ipotezele 
menționate. 
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dreptul muncii – modificări legislative publicate  în  octombrie  2017 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 73/2017 pentru completarea Legii nr. 202/2006 
privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, 
precum și pentru modificarea art. 24 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind 
formarea profesională a adulților a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 12 

octombrie 2017, intrând în vigoare cu această dată. 

Ordonanța de urgență are în vedere modificarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției 
Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în sensul acordării de atribuții noi Agenției Naționale pentru Ocuparea 
Forței de Muncă. Astfel, Agenția : 

 va îndeplini calitatea de Punct unic de contact național pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă 
durată; 

 va coordona interinstituțional la nivel național punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața 
muncii a șomerilor de lungă durată. 

La nivel județean, Agențiile teritoriale dobândesc atribuții noi, după cum urmează: 

 asigură punerea în aplicare a măsurilor pentru integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată, în 
calitate de punct unic de contact la nivel teritorial; 

 asigură coordonarea interinstituțională, la nivel teritorial, privind punerea în aplicare a măsurilor pentru 
integrarea pe piața muncii a șomerilor de lungă durată. 

Decizia Curții Constituționale a României nr. 460/2017 referitoare la admiterea excepției de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate a fost publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 12 octombrie 2017, fiind aplicabilă cu aceeași dată. 

Decizia Curții Constituționale privește art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, articol ce prevede că anumite categorii de asigurați, care desfășoară 
activitatea la mai mulți angajatori, primesc indemnizațiile prevăzute în această ordonanță de la fiecare dintre angajatori.  

Autoarea excepției consideră că aceste dispoziții de lege sunt neconstituționale în măsura în care nu permit unei 
persoane care are o profesie liberală și este totodată salariat să beneficieze de indemnizație de maternitate într-un 
cuantum raportat la toate veniturile obținute și pentru care a plătit contribuția pentru concedii și indemnizații. Prin 
urmare, autoarea excepției apreciază că, în măsura în care art. 33 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 
permite anumitor categorii de asigurați să beneficieze de indemnizația de maternitate corespondentă mai multor surse 
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de venit și exclude, în același timp, alte categorii de asigurați de la acest drept, sunt încălcate prevederile art. 4 și art. 16 
din Constituție, întrucât se instituie un tratament juridic diferit între persoane aflate în situații analoage.  

Curtea apreciază că îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la stagiul de cotizare pentru concedii și indemnizații de 
asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate publică trebuie să dea dreptul tuturor 
persoanelor care au contribuit, aflându-se în una sau mai multe situații prevăzute la art. 1 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 158/2005, la o indemnizație de maternitate calculată în raport cu toate veniturile pentru care a plătit 
contribuția și, întrucât soluția legislativă cuprinsă în art. 33 din această ordonanță exclude de la acest drept anumite 
categorii de asigurați, este neconstituțională. Pentru considerentele expuse, Curtea a admis excepția de 
neconstituționalitate ridicată. 
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energie – modificări legislative publicate  în  octombrie   2017 

Ordinul nr. 92/2017 pentru aprobarea documentului "Propunerea tuturor operatorilor de 
transport și de sistem privind constituirea unei platforme unice de alocare (SAP) în 
conformitate cu art. 49 și privind metodologia de partajare a costurilor în conformitate cu art. 
59 din Regulamentul (UE) 2016/1.719 al Comisiei din 26 septembrie 2016 de stabilire a unor 
linii directoare privind alocarea capacităților pe piața pe termen lung", emis de ANRE, a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 24 octombrie 2017. 

Prin Ordin se aprobă documentul "Propunerea tuturor operatorilor de transport și de sistem privind constituirea unei 
platforme unice de alocare (SAP)". Propunerea prezintă cerințele funcționale, guvernanța, responsabilitățile și 
metodologia de partajare a costurilor pentru platforma unică de alocare, cuprinzând dispoziții referitoare la: 

 implementarea propunerii și limba de referință pentru aceasta (engleză); 

 principiile de guvernanță (cu referire, în principal, la acordul de cooperare SAP, schimbarea obiectului 
sarcinilor SAP, remunerația Operatorului SAP, răspunderea, cesionarea drepturilor și obligațiilor, legislația 
aplicabilă, soluționarea litigiilor); 

 cerințele funcționale (garanții, limita de credit, remunerarea titularilor de drepturi de transport pe termen 
lung, compensarea pentru reduceri); 

 produsele, metodele și algoritmii de alocare; 

 procese operaționale (publicarea capacității ofertate, depunerea și înregistrarea ofertelor, reducerea 
capacităților și a alocării, determinarea rezultatelor licitației); 

 disponibilitatea tehnică și fiabilitatea sarcinilor prestate; 

 metodologia de partajare a costurilor. 

Data intrării în vigoare: 24 octombrie 2017 

Ordinul nr. 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de 
mentenanță, emis de ANRE, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 25 octombrie 

2017. 

Noul Regulament de organizare a activității de mentenanță stabilește obiectivele, responsabilitățile și cerințele pentru 
desfășurarea activității de mentenanță de către titularii de licență din sectorul energiei electrice și termice și definește 
conținutul programului de asigurare a mentenanței. 
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Regulamentul trebuie aplicat de către operatorii economici, titulari de licență acordată de Autoritatea Națională de 
Reglementare în Domeniul Energiei din sectorul energiei electrice și termice. 

Prevederile Regulamentului se aplică următoarelor componente ale activității de mentenanță: 

(a) organizarea, planificarea și coordonarea activităților de mentenanță, inclusiv stabilirea periodicității și 
priorităților în promovarea acestora; 

(b) gestionarea dotărilor, echipamentelor, uneltelor, pieselor, materialelor și serviciilor utilizate în activitatea de 
mentenanță; 

(c) alegerea și implementarea tipurilor de mentenanță; 

(d) evaluarea și analizarea rezultatelor activității de mentenanță; 

(e) controlul costurilor activității de mentenanță. 

Regulamentul conține dispoziții referitoare la clasificarea lucrărilor de mentenanță, obiectivele actvității de 
mentenanță, responsabilitățile titularilor de licență în organizarea activității de mentenanță. 

Data intrării în vigoare: 25 octombrie 2017. 

Ordinul nr. 102/2017 privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar 
aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de reglementare, și de 
aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, 
aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 
Energiei nr. 182/2015, emis de ANRE, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 27 

octombrie 2017. 

Actul normativ privește Metodologia pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, 
desfășurată într-un an de reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând 
cu anul 2016, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 
182/2015, care se modifică după cum urmează: 

(i) se introduc 3 criterii noi de estimarea a costului de valorificare a gazelor naturale extrase din depozitele de 
înmagazinare; 

(ii) se modifica formula generală de calcul al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor legate de achiziția 
gazelor naturale destinate revânzării în cadrul activității de furnizare. 

Data intrării în vigoare: 27 octombrie 2017 
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Ordinul nr. 99/2017 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia 
electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență și ale prețurilor de referință pentru energia 
termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2018, emis de ANRE, a fost publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 30 octombrie 2017. 

Prin Ordinul nr. 99/2007 se aprobă valorile bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de 
înaltă eficiență și livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezentul ordin. De asemenea, se aprobă și valorile prețurilor de referință pentru energia termică produsă 
în cogenerare și livrată din centralele care beneficiază de schemă de sprijin, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte 
integrantă din prezentul ordin.  

Prevederile Ordinului se aplică producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare care beneficiază de schemă 
de sprijin și administratorului schemei de sprijin Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" 
- S.A. 

Data intrării în vigoare: 01 ianuarie 2018. 
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infrastructură – modificări legislative publicate  în  octombrie  2017 

Ordinul nr. 1493/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de 
investiții în infrastructura aeroportuară, aferentă Programului operațional Infrastructură 
mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, 
de calitate, durabil și eficient, obiectivul specific 2.3 - Creșterea gradului de utilizare 
sustenabilă a aeroporturilor a fost publicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 25 octombrie 

2017. 

Noua Schemă de ajutor de stat pentru investiții în infrastructura aeroportuară are ca obiectiv acordarea de ajutoare de 
stat aeroporturilor regionale din România, în vederea atingerii obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 
2 din cadrul Programului operațional Infrastructură mare 2014-2020. Se preconizează că implementarea schemei va 
contribui la atingerea țintei de 20.000.000 pasageri îmbarcați și debarcați în transportul aeroportuar în România în anul 
2023. 

Potrivit Schemei, potențialii beneficiari de ajutor de stat în cadrul schemei sunt companiile naționale, regiile autonome, 
societățile și entitățile naționale și private care administrează infrastructura aeroportuară. 

Schema conține dispoziții referitoare la condițiile de eligibilitate a beneficiarilor, bugetul total estimat (479.229.091 
euro), modalitatea de acordare a ajutorului de stat, cheltuielile eligibile. 
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asigurări – modificări legislative publicate  în  octombrie  2017 

Regulamentul nr.11/ 2017 pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 3/2016 
privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și 
majorărilor participațiilor la entitățile reglementate de Autoritatea de Supraveghere 
Financiară. 

Regulamentul are ca scop necesitatea armonizării legislației naționale cu prevederile Ghidului comun (EBA, ESMA, 
EIOPA), privind evaluarea prudențială a achizițiilor calificate în sectorul financiar. 

Regulamentul nr. 11/2017 intervine să completeze și să clarifice normele cu privire la evaluarea prudențială a achizițiilor 
și majorarea participațiilor semnificative din cadrul societăților de servicii de investiții financiare, societăților de 
administrare a investițiilor, administratorilor fondurilor de investiții alternative, contrapărții centrale, societăților de 
asigurare și/sau reasigurare și societăților de administrare a vehiculelor investiționale. 

Astfel, acesta introduce, printre altele, conceptul de influență semnificativă pentru un potențial achizitor atunci când 
deținerile sale sunt sub pragul de 10%, cu obligația corelativă a acestuia de a supune deținerile sub 10% cerințelor de 
aprobare și de evaluare prudențială prealabilă, de la caz la caz, în funcție de structura acționariatului entității 
reglementate și de implicarea concretă a achizitorului în administrarea acesteia. Se va considera dacă o astfel de 
participație i-ar permite potențialului achizitor să exercite o influență semnificativă asupra conducerii entității 
reglementate, chiar dacă influența respectivă este sau nu exercitată. Cu titlu de exemplu, se menționează numirea unui 
reprezentant în consiliul de administrație. 

Pe de altă parte, precizează principiul conform căruia procesul de evaluare în vederea aprobării achizițiilor sau a 
majorărilor participațiilor calificate nu împiedică cooperarea între acționarii care au obiectivul de a exercita o bună 
guvernanță corporativă, A.S.F. efectuând o analiză de la caz la caz, pentru a determina dacă acționarii care cooperează 
acționează în mod concertat. Determinarea acțiunii concertate poate avea loc și în cazul în care, deși nu a fost transmis 
un proiect de achiziție și de aprobare a acționarilor semnificativi, există indicii cu privire la o posibilă acțiune concertată. 

Suplimentar se introduce un nou criteriu pentru determinarea unei participații calificate indirecte, incluzând 
beneficiarul real, criteriu subsecvent celui pentru stabilirea poziției de control.  Astfel, dacă primul criteriu nu indică 
astfel de implicații, se va aplica criteriul  de multiplicare constând în înmulțirea procentajelor participațiilor existente în 
cadrul fiecărui nivel al lanțului de  participații, începând prin înmulțirea participației deținute în mod direct la entitatea 
reglementată cu participația aflată la nivelul imediat superior și continuând în sus pe lanțul deținerilor până când 
rezultatul înmulțirii continuă să fie 10% sau mai mult. 

Sunt aduse completări și în ceea ce privește criteriile de evaluare și elementele care vor fi avute în vedere în cadrul 
analizei, respectiv:  

(i) reputația potențialului achizitor; 

(ii) reputația persoanelor din conducerea entității vizate de achiziție; 
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(iii) soliditatea financiară a potențialului achizitor; 

(iv) cerințele prudențiale ale entității vizate; 

(v) suspiciuni de spălare de bani sau finanțare acte de terorism de către potențialul achizitor.  

Dintre acestea, precizăm că, informațiile privind sursa fondurilor vor fi prezentate într-o formă documentată. 
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societăți comerciale - proiecte legislative  publicate  în  octombrie   2017 

Inițiativă legislativă a Cetățenilor potrivit Legii nr. 189/1999 privind expunerea de motive 
privind proiectul de lege pentru modificarea Legii societăților nr. 31/1990, din 25.10.2017 
emisă de către Comitetul de Inițiativă Legislativă. 

Prin proiectul de lege pentru modificarea Legii societăților nr. 31/1990 se urmărește eliminarea acțiunilor la purtător, 
având în vedere faptul că acest tip de acțiuni pot ascunde proprietatea și facilita evaziunea fiscală, faptele de corupție 
a unor înalți funcționari ai statului român, spălarea banilor, exportul ilicit de profituri sau se pot finanța grupări 
mafiote/teroriste. Proiectul de lege propune ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de modificare, 
deținătorii de acțiuni la purtător să fie obligați să le transforme în acțiuni nominative, prin înregistrarea acestora din 
urmă la registrul comerțului. În caz contrar, deținătorii acțiunilor la purtător care nu le-au transformat, în termen de 6 
luni, în acțiuni nominative, pierd dreptul de vot și dreptul la dividende. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil inițiativa legislativă mai sus menționată, cu unele observații: 

 prin avizul emis, Consiliul Legislativ nu se poate pronunța asupra oportunității soluțiilor legislative 
preconizate; 

 la nivel european, există state care au interzis acțiunile la purtător, dintre care Belgia, Cehia, Marea Britanie; 

 având în vedere că acțiunile la purtător pot să se refere la valori materiale mari și pot circula de la un 
proprietar la altul, fără limitări și fără formalități pentru confirmarea trimiterii, interzicerea acestora ar 
determina creșterea transparenței și, implicit, a nivelului de încredere; 

 Consiliul Legislativ propune reformularea anumitor norme din cuprinsul proiectului de lege. 

Proiectul de lege privind modificarea Legii societăților comerciale nr. 31/1990 a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 846 din 25 octombrie 2017 
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dreptul muncii - proiecte legislative  publicate  în  octombrie   2017 
Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Strategiei naționale în domeniul 
securității şi sănătății în muncă pentru perioada 2017-2020 a fost publicat pe website-ul Ministerului 

Muncii la data de 10 octombrie 2017. 

Conform Proiectului, Strategia națională în domeniul securității şi sănătății în muncă pentru perioada 2017-2020 
reprezintă instrumentul-cadru prin care se asigură corelarea cu direcțiile strategice ale Uniunii Europene privind 
securitatea şi sănătatea la locul de muncă.  

Strategia SSM stabilește, pe baza consensului tuturor părților implicate, cadrul comun al acțiunilor în domeniul SSM ce 
se vor desfășura în perioada 2017-2020 de către toate autoritățile competente, instituțiile cu atribuții în domeniu și 
partenerii sociali, reprezentând un instrument destinat armonizării eforturilor pentru realizarea obiectivelor propuse. 

Proiectul de Hotărâre este publicat pe website-ul Ministerului Muncii până la data de 20 noiembrie 2017 și poate fi 
accesat la următorul link: 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/20171010-HG-strategie-ssm-2017-
2020.pdf 

Propunerea legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr. 416 din 18 iulie 
2001 privind venitul minim garantat a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere sub nr. B477 în data de 11 

octombrie 2017. 

Proiectul de lege pornește de la ideea că Legea nr. 416/2001, deși vizează asigurarea unui venit minim ca formă de 
asistență socială, aceasta a început să contribuie în mare măsură și la crearea unei mentalități de asistat din partea 
statului român a unora dintre persoanele în cauză, acestea devenind mai tentate de ajutoarele sociale decât de un 
salariu minim pe economie. 

Proiectul urmărește introducerea dispoziției conform căreia, pentru sumele acordate ca ajutor social, toate persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară au obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări 
de interes local, fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a 
muncii. Astfel, se urmărește responsabilizarea membrilor familiilor beneficiare. 

De asemenea, se dorește modificarea și completarea art. 15 din Legea 416/2001, în sensul încetării dreptului la ajutor 
social a celor care refuză nejustificat o ofertă de muncă și/sau de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței 
de muncă și de formare profesională. Modificarea art. 15 este necesară deoarece numărul persoanelor care încearcă să 
își găsească un loc de muncă care să le scoată de sub incidența Legii scade pe zi ce trece și, mai mult decât atât, numărul 
persoanelor care refuză activități sezoniere crește, acestea preferând ajutorul bănesc din partea statului în locul unei 
munci proprii aducătoare de venit. 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/20171010-HG-strategie-ssm-2017-2020.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/20171010-HG-strategie-ssm-2017-2020.pdf
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Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri a fost înregistrată la Senat 

pentru dezbatere sub nr. B491 în data de 16 octombrie 2017. 

Propunerea legislativă vizează modificarea alin. (4) al art. 4 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu 
caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în sensul extinderii perioadei de la 90 la 180 de zile pe an pentru categoriile de 
zilieri din domeniul silviculturii și agriculturii care prestează activități specifice, pentru același beneficiar, conform legii. 

Prin intermediul Propunerii se dorește venirea în sprijinul agenților economici care desfășoară activități în aceste 
sectoare, perioada de 90 de zile pe an fiindu-le insuficientă pentru a finaliza activitatea sezonieră.  

Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Clasificării ocupațiilor din România – 
nivel de ocupație (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi 
protecției sociale şi al preşedintelui Institutului Național de Statistică nr. 1832/856/2011 a fost 

publicat pe site-ul Ministerului Muncii la data de 17 octombrie 2017. 

Proiectul are în vederea introducerea unor noi ocupații în cadrul Clasificării ocupațiilor din România, dintre care cele 
mai importante sunt cea de responsabil cu protecția datelor cu caracter personal - cod COR 242231 și cea de bonă - cod 
COR 531104. În rest, majoritatea ocupațiilor propuse țin de domeniul bisericesc. 

De asemenea, ocupația de „agent poliție comunitară” se va redenumi „polițist local” și va avea același cod COR 541201. 

Proiectul de Ordin este publicat pe website-ul Ministerului Muncii până la data de 27 noiembrie 2017 și poate fi accesat 
la următorul link: 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/20171016-pr-ordin-COR-MMJS-
INS.pdf 

Proiectul de Hotărâre de Guvern privind privind registrul general de evidență a salariaților a 

fost publicat pe website-ul Ministerului Muncii la data de 19 octombrie 2017. 

Ministerul Muncii și Justiției Sociale a elaborat și lansat în consultare publică Proiectul de Hotărâre privind Registrul 
general de evidență a salariaților, demers necesar ca urmare a unor recente modificări de acte normative din domeniu. 
În cadrul Proiectului se reglementează, în principal, următoarele: 

 persoanele fizice sau juridice de drept privat indiferent dacă au obținut sau nu statutul de utilitate  publică, 
instituțiile/autoritățile publice/alte entități juridice,care angajează personal în baza unui contract individual 
de muncă, au obligația de a întocmi, completa și transmite registrul general de evidență a salariaților, cu 
respectarea dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal; 

 registrul general de evidență a salariaților se completează și se transmite inspectoratului teritorial de muncă 
în ordinea încheierii contractelor individuale de muncă și cuprinde elementele de identificare ale tuturor 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/20171016-pr-ordin-COR-MMJS-INS.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Transparenta/Dezbateri_publice/20171016-pr-ordin-COR-MMJS-INS.pdf


 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
 Noiembrie 2017 

www.vf.ro
 
  

salariaților, data începerii activității, funcția, salariul, sporurile, perioada și cauzele de suspendare a raportului 
de muncă, perioada detașării și data încetării contractului individual de muncă; 

 registrul general de evidență a salariaților va fi pus la dispoziție inspectorului de muncă, în condițiile legii; 

 diferențierea între detaşarea reglementată de Codul Muncii şi detaşare transnațională reglementată de 
Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale; 

 stabilirea obligativității de a transmite datele de identificare al utilizatorului  în cazul contractelor de muncă 
temporară; 

 stabilirea obligativității, pentru toate categoriile de angajatori care încadrează personal în baza unui contract 
individual de muncă, de a elibera o adeverință salariatului, la încetarea contractului individual de muncă care 
să ateste activitatea desfășurată, durata activității, salariul, vechimea în muncă, meserie și în specialitate, 
precum și un extras din registru; 

 clarificarea unor reglementări din actuala hotărâre în ceea ce priveşte sancționarea muncii nedeclarate, 
precum și recorelarea/reformularea contravențiilor și sancțiunilor conform Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. 

 
Proiectul de Hotărâre este publicat pe website-ul Ministerului Muncii până la data de 29 noiembrie 2017 și poate fi 
accesat la următorul link: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-
decizionala/4995_HG_registru_gen_evid_salariati_20171025.pdf 

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară 
garantat în plată a fost publicat pe website-ul Ministerului Muncii la data de 26 octombrie 2017. 

Prin Proiectul de Hotărâre a Guvernului se propune ca salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată să fie majorat 
la 1900 lei lunar începând cu data de 1 ianuarie 2018, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore în medie pe 
lună, ceea ce reprezintă o creștere de 31,03% față de luna decembrie 2017. 

Proiectul de Hotărâre este publicat pe website-ul Ministerului Muncii până la data de 08 decembrie 2017 și poate fi 
accesat la următorul link: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4999-
20171026_Proiect_HG_salmin_2018-1900.pdf 

Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea articolului unic lit. a) şi b) din Hotărârea 
Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe 
piața forței de muncă în anul 2017 a fost publicat pe site-ul Ministerului Muncii la data de 26 octombrie 2017. 

La elaborarea Proiectului s-a luat în considerare faptul că, potrivit celor comunicate de către Inspectoratul General 
pentru Imigrări, în perioada 01.07.2017 – 30.09.2017 a fost înregistrată o creștere semnificativă a numărului solicitărilor 
de eliberare a avizelor de angajare / detașare a lucrătorilor străini și au fost eliberate  1800 de avize – o medie de 600 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4995_HG_registru_gen_evid_salariati_20171025.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4995_HG_registru_gen_evid_salariati_20171025.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4999-20171026_Proiect_HG_salmin_2018-1900.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/4999-20171026_Proiect_HG_salmin_2018-1900.pdf
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avize eliberate lunar, față de media de 400 avize eliberate lunar în primele două trimestre ale anului 2017, în  prezent 
fiind în curs de soluționare 650 de cereri de avize de angajare/detașare. 

Astfel, având în vedere: (i) potențialul de dezvoltare economică a României; (ii) necesitatea de a asigura forța de muncă 
cerută în unele sectoare de activitate sau meserii, care nu poate fi acoperită de lucrătorii români; (iii) prevenirea 
situațiilor în care străinii lucrează în România fără forme legale, se propune suplimentarea pentru anul  2017 a 
contingentului  pe  tipuri  de  lucrători nou-admişi pe piața forței de muncă din România, după cum urmează: 

 lucrători permanenți – cu 2.000, numărul total devenind 5.000; 

 lucrători detaşați – cu 1.000, numărul total devenind 1.700. 

Proiectul de Hotărâre este publicat pe website-ul Ministerului Muncii până la data de 08 decembrie 2017 și poate fi 
accesat la următorul link: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5002-
20171026_Proiect_HG_suplimentare_contingent_straini2017.pdf 

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196/2016 privind venitul 
minim de incluziune a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere sub nr. B531 în data de 31 octombrie 2017. 

Propunerea pornește de la ideea că Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune care înlocuieşte Legea nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat de la 1 aprilie 2018, deşi reglementează în principal dreptul familiilor şi 
persoanelor singure la venitul minim de incluziune (fostul venit minim garantat), în subsidiar şi parțial, aceasta are şi un 
rol de stimulare a muncii. 

Astfel, similar legii anterioare, Legea nr. 196/2016 prevede că, în cazul persoanelor singure şi al familiilor beneficiare de 
venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune (fostul ajutor social), una dintre persoanele 
apte de muncă are obligația de a presta, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local. 

În completarea prevederilor Legii nr. 196/2016 care instituie această obligație în sarcina doar a unei singure persoane 
apte de muncă, inițiativa introduce un amendament major şi reglementează situația celorlalte persoane apte de muncă 
cărora le impune îndeplinirea de obligații speciale în folosul comunității. Astfel, în vederea suplimentării resurselor 
umane care implementează acțiunile şi măsurile de prevenire şi gestionare a situațiilor de urgență, aceste persoane vor 
avea obligația de a participa, în condițiile legii, la activitățile serviciilor voluntare pentru situații de urgență, pe perioada 
plății ajutorului de incluziune. 

În plus, primarii vor avea obligația de a propune spre aprobare consiliilor locale, în cadrul regulamentelor de organizare 
şi funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență, condițiile de participare, drepturile, obligațiile, atribuțiile 
şi procedurile operaționale care revin acestor persoane. De asemenea, primarii vor avea obligația de a propune spre 
aprobare consiliilor locale lista persoanelor care au obligația de a participa, în condițiile legii, la activitățile serviciilor 
voluntare pentru situații de urgență.  

De asemenea, inițiativa prevede sancțiuni concrete în caz de neexecutare a obligațiilor atât de către beneficiarii de 
ajutoare de incluziune, cât şi de către primari. 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5002-20171026_Proiect_HG_suplimentare_contingent_straini2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/5002-20171026_Proiect_HG_suplimentare_contingent_straini2017.pdf
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activități cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere sub nr. B535 în data de 31 

octombrie 2017. 

Propunerea legislativă are drept scop completarea definiției referitoare la beneficiarii de lucrări, care pot angaja zilieri, 
prin includerea persoanelor fizice în această categorie. 

Se consideră că, în prezent, definiția este de natură a crea un cadru legal discriminatoriu, precum şi prejudicii bugetului 
de stat, prin imposibilitatea persoanelor fizice de a contracta serviciile zilierilor.  

Proiectul de Ordin pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru 
semestrul II al anului 2017 a fost publicat pe website-ul Ministerului Muncii la data de 31 octombrie 2017. 

Proiectul are în vedere reglementarea faptului că, pentru semestrul II al anului 2017, începând cu luna noiembrie, 
valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 
142/1998 privind acordarea tichetelor de masă și ale Legii nr. 142/1998  privind acordarea tichetelor de masă, cu 
modificările și completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,09 lei. 

Proiectul este publicat pe website-ul Ministerului Muncii până la data de 09 noiembrie 2017 și poate fi accesat la 
următorul link: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/31102017-Ordin-
tichete-masa-sem-II.pdf 

Proiectul de Ordin privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă 
de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017 a fost publicat pe website-ul Ministerului Muncii la 

data de 31 octombrie 2017. 

Proiectul propune reglementarea faptului că, pentru semestrul II al anului 2017, începând cu luna noiembrie, valoarea 
sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele 
metodologice de aplicare a dispozițiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, să fie de 440 lei. 

Proiectul este publicat pe website-ul Ministerului Muncii până la data de 09 noiembrie 2017 și poate fi accesat la 
următorul link: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171031-Ordin-
tichete-cresa-sem-II-2017.pdf 

 

  

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/31102017-Ordin-tichete-masa-sem-II.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/31102017-Ordin-tichete-masa-sem-II.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171031-Ordin-tichete-cresa-sem-II-2017.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/20171031-Ordin-tichete-cresa-sem-II-2017.pdf
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energie - proiecte legislative  publicate  în  octombrie   2017 
Proiectul de Ordin de modificare și completare a Ordinului președintelui ANRE nr. 28/2014 
privind aprobarea Contractului-cadru dintre administratorul schemei de sprijin şi plătitorul 
de contribuție pentru colectarea contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență şi a 
Contractului-cadru dintre producătorul de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă 
eficiență şi administratorul schemei de sprijin pentru plata bonusului/bonusului 
neacordat/cuantumului de regularizare a ante-supracompensării şi restituirea bonusului 
necuvenit/supracompensării a fost publicat pe website-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul 

Energiei la data de 2 octombrie 2017. 

În proiectul de ordin, în principal, sunt propuse următoarele modificări/completări ale Regulamentului privind: 

 exceptarea exportului de la plata contribuției pentru cogenerarea de înaltă eficiență; 

 situațiile în care se înregistrează obligații de plată neachitate la termenul de scadență rezultate din aplicarea 
schemei de sprijin către administratorul schemei de sprijin și nu a încheiat /nu respectă convențiile de 
compensare a datoriilor încheiate cu Administratorul schemei de sprijin; 

 emiterea de către Administratorul schemei de sprijin, pe baza deciziei emise de ANRE de aprobare a 
cuantumului supracompensării, a unei decizii în conformitate cu legislația în domeniul ajutorului de stat, pe 
care o transmite producătorului pentru care s-a constat supracompensare; 

 caracterul obligatoriu pentru producători al deciziilor ANRE referitoare la cuantumul supracompensării și/sau 
bonusului necuvenit. 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq58gQ%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D  

Proiectul de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru stabilirea 
venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfăşurată într-un an de 
reglementare, şi de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând 
cu anul 2016, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în 
Domeniul Energiei nr. 182/2015, cu modificările şi completările ulterioare, a fost publicat pe 

website-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei la data de 3 octombrie 2017. 

Având în vedere solicitarea membrilor Comitetului de Reglementare, de modificare și completare a Metodologiei, ANRE 
supune procesului de consultare publică documentul intitulat ”Proiect de Ordin privind modificarea și completarea 
Metodologiei pentru stabilirea venitului unitar aferent activității de furnizare reglementată, desfășurată într-un an de 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq58gQ%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D
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reglementare, și de aprobare a prețurilor reglementate în sectorul gazelor naturale, începând cu anul 2016, cu 
modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în 
domeniul Energiei nr. 182/2015”. 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq58gw%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D 

Proiectul de Norme Tehnice Specifice SNT Mentenanța Sistemelor de Protecție Catodică a 
Conductelor, a fost publicat pe website-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei la data de 16 

octombrie 2017. 

Proiectul actului normative a fost elaborate de SNTGN Transgaz SA Mediaș luând în considerare dreptul operatorului 
de transport de a elabora norme tehnice/comerciale specifice activității proprii, cu scopul înlocuirii Normelor tehnice 
specific SNT – Mentenanța stațiilor de protecție catodică aprobate prin Decizia ANRE nr. 2453/2010.  

Prin proiect sunt propuse, în principal, următoarele modificări: 

 introducerea Raportului de diagnosticare a stării izolației exterioare a conductelor, document prin care se 
finalizeaza protecția anticorozivă a conductelor; 

 eliminarea activității “Revizia tehnică a unei stații de protecție catodică” din cauză că stațiile de protecție 
catodică sunt supuse periodic mai multor activități de monitorizare și mentenanță prin care este verificată 
funcționarea corectă a acestora; 

 eliminarea unor procese verbale de recepție și a rapoartelor reviziei tehnice/reparației, aceste documente 
suprapunându-se peste alte documente similare; 

 optimizarea modelelor Raportului reparației stației de protecție catodică, Programului tehnologic de 
execuție a reparației și Fișei de control a stației de protecție catodică. 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq5%2Bgw%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D 

Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului nr. 49/2013 privind aprobarea 
Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare pe piața centralizată cu negociere 
dublă continuă a contractelor de energie electrică a fost publicat pe website-ul Autorității Naționale de 

Reglementare în Domeniul Energiei la data de 20 octombrie 2017. 

Proiectul a fost realizat urmare a propunerilor formulate de Opcom SA, și vizează, în principal, următoarele modificări:  

 redefinirea produselor în ore CET motivată de faptul că această piață se aliniază la același format orar cu a 
celorlalte piețe gestionate de Opcom SA.  

http://www.anre.ro/download.php?f=fq58gw%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=fq5%2Bgw%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D
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 eliminarea reconfirmării tranzacțiilor prin semnătură, motivată de faptul că sistemul informatic de 
tranzacționare oferă detaliile complete privind tranzacțiile incheiate pe PC-OTC, iar accesul securizat la 
platforma informatică poate fi considerat suficient pentru asumarea tranzacțiilor, așa cum se aplică în cazul 
altor platforme (PZU, ID).  

 mărirea termenului maxim pentru primirea solicitării de anulare a unei tranzacții eronate de la 10 minute la 
15 minute motivată de existența unor situații în care nu a mai fost acceptată anularea tranzacției eronate din 
cauza depășirii termenului.  

Tranzacționarea produselor în ore CET și nu EET (ca în prezent) va contribui la evitarea erorilor de tranzacționare, 
notificare și raportare.  

În vederea simplificării procesului de confirmare a unei tranzacții, Opcom SA propune modificarea articolelor care 
reglementează acest aspect în sensul eliminării din cadrul procesului a etapei de transmitere de documente în format 
letric spre a fi semnate de către participanții la piață, în locul acestora fiind folosite un formular de confirmare a 
tranzacțiilor transmis în format electronic participanților și un raport care conține detaliile unei tranzacții care este 
generat de platforma de tranzacționare. Astfel, există două modalități de informare a participanților la piață asupra 
fiecărei tranzacții efectuată de aceștia. 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq5%2BhQ%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D  

Proiectul de Reguli de alocare intrazilnică pentru Alocarea coordonată a Capacității 
Interzonale la frontiera dintre Zonele de Ofertare ale CNTEE Transelectrica SA si Mavir Zrt. a 

fost publicat pe website-ul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei la data de 23 octombrie 2017. 

Proiectul a fost realizat in vederea respectarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 a Parlamentului European 
si al Consiliului din 13 iulie 2019, privind conditiile de acces la retea pentru schimburile transfrontaliere de energie 
electrica. 

În ceea ce privește alocarea capacității de interconexiune pe termenul de timp intrazilnic, pe granița Romania-Ungaria 
se propune menținerea acelorași reguli de licitație ca și în anul 2017. Acestea au în vedere cerințe pentru participarea la 
alocarea capacității intrazilnice, condiții privind suspendarea și retragerea participării la licitații, depunerea ofertelor și 
modul de desfășurare a licitațiilor (6 sesiuni), publicarea rezultatelor licitațiilor, utilizarea drepturilor de transport 
obținute. În raport de regulile de alocare aprobate și aplicate în 2017 nu sunt modificări. 

Proiectul poate fi consultat la adresa: 

http://www.anre.ro/download.php?f=fq5%2Bhw%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D  

 

  

http://www.anre.ro/download.php?f=fq5%2BhQ%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D
http://www.anre.ro/download.php?f=fq5%2Bhw%3D%3D&t=wOutwdHbn8%2BcmLPfvrrV5ps%3D


 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
 Noiembrie 2017 

www.vf.ro
 
  

achiziții publice - proiecte legislative  publicate  în  octombrie   2017 

Proiectul de Ordonanță de urgență privind funcția de control ex-ante al procesului de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-
cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice a fost publicat 

pe website-ul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP) la data de 10 octombrie 2017. 

Proiectul legislativ propune adoptarea unei noi Ordonanțe de urgență care să reglementeze modul de realizare a 
controlului ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii. Proiectul ar 
reglementa faptul că, ANAP este instituția publică responsabilă pentru îndeplinirea funcției de control ex-ante al 
procesului de atribuire a contractelor anterior menționate, controlul urmând a se realiza pe bază de liste de verificare și 
urmărind verificarea conformității cu dispozițiile legale aplicabile din punct de vedere al regularității și calității.  

În îndeplinirea funcției de control ex-ante, ANAP efectuează controlul de calitate și regularitate asupra: 

 procesului de atribuire a contractelor, după încărcarea documentelor procedurii în SEAP/transmiterea 
invitației de participare aferente procedurii de negociere fără publicare/invitație prealabilă și până la 
momentul în care comunicările privind rezultatul procedurii de atribuire au rămas definitive; 

 modificărilor contractelor incluse în verificare potrivit dispozițiilor legale. 

Controlul de calitate și regularitate ex-ante al procesului de atribuire ar presupune: 

 verificarea documentației de atribuire, a strategiei de contractare, precum și a celorlalte documente 
justificative care o însoțesc – cu excepția studiului de fundamentare prevăzut la art. 229 din Legea nr. 98/2016 
privind achizițiile publice –, a anunțului de participare/simplificat/de concurs, inclusiv a anunțului de tip 
erată, a răspunsurilor autorității contractante la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici și 
a oricăror informații suplimentare publicate de aceasta în relație cu respectiva documentație de atribuire; 

 verificarea deciziilor luate în procesul de evaluare a ofertelor și de atribuire a contractului. 

Controlul ex-ante s-ar exercita de către ANAP în mod selectiv, pe baza unei metodologii de selecție bazate pe aplicarea 
unor criterii referitoare la istoricul autorității contractante în ceea ce privește performanța în realizarea achizițiilor și la 
aspecte aferente strategiei de contractare ce însoțește fiecare procedură de atribuire, respectiv valoarea și 
complexitatea unei modificări contractuale ce se intenționează a fi realizată.  

Constatările rezultate din activitatea de control ex-ante și măsurile dispuse de ANAP fac obiectul unui aviz conform, aviz 
ce poate fi: 
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 necondiționat, atunci când nu se constată abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau regularitate 
cuprinse în listele de verificare; 

 condiționat, atunci când se constată că există abateri cu privire la aspectele de calitate și/sau regularitate 
cuprinse în listele de verificare;  

Importantă este obligația instituită în sarcina ANAP de a solicita în instanță, în termen de 3 luni de la data luării la 
cunoștință a semnării contractului, constatarea nulității absolute a contractului încheiat ca urmare a unei proceduri de 
atribuire care a făcut obiectul controlului ex-ante și în cadrul căreia ANAP a emis un aviz conform condiționat, iar 
autoritatea contractantă a derulat și finalizat procedura de atribuire fără a remedia abaterile de la legislația aplicabilă 
constatate de ANAP. ANAP are astfel calitate procesuală activă în litigiile privind constatarea nulității acestor contracte. 

Proiectul de Ordonanță de urgență este publicat pe website-ul ANAP și poate fi accesat la următorul link: 
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/10/Proiect-de-Ordonan%C8%9B%C4%83-de-
urgen%C8%9B%C4%83-privind-func%C8%9Bia-de-control-ex-ante-al-procesului-de-atribuire-versiune-actualizata-
25.10.2017.pdf 

Propunerea legislativă pentru modificarea art. 31 alin. (1) lit. b) din Legea privind achizițiile 
publice nr. 98/2016 a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere sub nr. B480 în data de 10 octombrie 2017. 

Propunerea legislativă are drept scop rentabilizarea activității regiilor autonome/societăților care administrează și 
execută, în condițiile legii, construirea, modernizarea, reabilitarea, întreținerea și exploatarea drumurilor județene, 
indiferent de sursa de finanțare în scopul desfășurării traficului rutier, în condiții de siguranță a circulației. 

Potrivit dispozițiilor art. 31, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 98/2016, procentul de 80% din activitățile persoanei juridice 
controlate care sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă 
care o controlează, este prea mare în raport cu posibilitățile financiare ale autorității contractante. 

Autorii Propunerii susțin că, dacă s-ar menține acest procent, s-ar ajunge la situația în care ar fi imposibilă finanțarea de 
către autoritatea administrației publice județene, în condiții de normalitate, a activității celorlalte instituții și servicii 
publice de interes județean finanțate de către acea autoritate. 

Pe de altă parte, se precizează faptul că regiile autonome/societățile comerciale au pe lângă obiectul principal de 
activitate menționat mai sus și alte activități secundare, din care obțin venituri care sunt incluse în cifra de afaceri. De 
asemenea, pentru rentabilizarea activității regiilor autonome/societăților comerciale de interes județean este necesar 
ca acestea să contracteze și alte lucrări de interes decât cele care fac obiectul excepției prevăzute la art. 31 din Legea nr. 
98/2016. 

Având în vedere că menținerea procentului de 80% prevăzut la art. 31, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 98/2016 influențează 
în mod negativ atât activitatea persoanei juridice controlate, cât și a autorității contractante care controlează, se 
propune reducerea acestui procent de la 80% la 30%. 

http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/10/Proiect-de-Ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83-privind-func%C8%9Bia-de-control-ex-ante-al-procesului-de-atribuire-versiune-actualizata-25.10.2017.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/10/Proiect-de-Ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83-privind-func%C8%9Bia-de-control-ex-ante-al-procesului-de-atribuire-versiune-actualizata-25.10.2017.pdf
http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2017/10/Proiect-de-Ordonan%C8%9B%C4%83-de-urgen%C8%9B%C4%83-privind-func%C8%9Bia-de-control-ex-ante-al-procesului-de-atribuire-versiune-actualizata-25.10.2017.pdf
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Proiectul legislativ privind documentația de atribuire pentru furnizarea de produse care 
include modelul de contract de furnizare produse a fost publicat pe website-ul Agenției Naționale pentru 

Achiziții Publice (ANAP) la data de 18 octombrie 2017. 

Documentația de atribuire pentru furnizarea de produse cuprinde modele aferente următoarelor documente: 

 catalog privind factorii de evaluare a produselor; 

 fișa de date; 

 formulare privind cifra de afaceri, capacitatea de exercitare a activității profesionale, experiența similară, 
facilități tehnice și măsuri de asigurare a calității, sisteme de management, acceptare efectuare controale, 
măsuri de management de mediu, eșantioane, descrieri sau fotografii, certificate emise de organisme de 
control al calității, standarde de asigurare a calității; 

 formularul-cadru al Contractului de furnizare de produse, Condițiile Generale și Condițiile Specifice ale 
acestuia. 

Materialul poate fi consultat pe website-ul www.achizitiipublice.gov.ro sau accesând următorul link: 
https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/76/1. 

Proiectul legislativ privind documentația de atribuire pentru servicii intelectuale care include 
modelul de contract de furnizare produse a fost publicat pe website-ul Agenției Naționale pentru Achiziții 

Publice (ANAP) la data de 18 octombrie 2017. 

Documentația de atribuire pentru servicii intelectuale cuprinde modele aferente următoarelor documente: 

 catalog privind factorii de evaluare a serviciilor intelectuale; 

 fișa de date și caietul de sarcini; 

 propunerea tehnică și propunerea financiară privind serviciile intelectuale; 

 formulare privind cifra de afaceri globală, capacitatea de exercitare a activității profesionale, riscul 
profesional, experiența similară, facilități tehnice și măsuri de asigurare a calității, instalații și echipamente 
tehnice, numărul mediu anual de personal; 

 formularul-cadru al Contractului de servicii intelectuale, Condițiile Generale și Condițiile Specifice ale 
acestuia. 

Materialul poate fi consultat pe website-ul www.achizitiipublice.gov.ro sau accesând următorul link: 
https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1. 

https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/76/1
https://achizitiipublice.gov.ro/matrix/cell/71/1
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Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice a fost 

înregistrată la Senat pentru dezbatere sub nr. B534 în data de 31 octombrie 2017. 

Având în vedere principiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în special cel al asumării 
răspunderii, Propunerea pornește de la ideea că este necesară reglementarea prin lege, și nu numai prin actul normativ 
de punere în aplicare (Hotarărârea Guvernului nr. 395/2016) a modalităților de asumare a răspunderii ofertanților 
participanți la o procedură de achiziții publice. 

Corelativ cu această modalitate de asumare a răspunderii pentru modul în care ofertanții înțeleg să uzeze de dreptul de 
petiționare, respectiv de modul în care își îndeplinesc obligațiile asumate prin contractul de achiziție publică, se 
realizează și o protecție a autorităților contractante față de conduita uneori tendențioasă a operatorilor economici. 

Din aceste motive, se consideră a fi necesară reglementarea în textul legii a garanțiilor de participare la licitație și de 
bună execuție. Prin textul de lege propus a fi introdus se încearcă limitarea cazurilor în care ofertanții procedează la 
exercitarea drepturilor legale de petiționare în mod tendențios, prin prelungirea duratei de reținere a garanției de 
participare până după rămânerea definitivă a soluției instanței de judecată cu privire la contestația formulată de 
ofertantul a cărui ofertă a fost declarată necâștigătoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


