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LEGAL PROMPTS / NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

 

This newsletter sets out the main 

amendments/news pertaining to 

enactments and case law for the above 

referenced period. 

Acest buletin prezintă principalele 

noutăți/modificări din domeniul legislativ și 

judiciar publicate în perioada sus - 

menționată. 

  

COMPETITION CONCURENȚĂ 

Unfair competition Concurența neloială 

Law no. 117 dated May 21, 2015 approving 

the Government Ordinance no. 12/2014 

amending and supplementing Law no. 

11/1991 on unfair competition and other 

acts in the field of protection of 

competition has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 355 dated May 

22, 2015. In accordance with the 

amendments to the Law no. 11/1991 on 

combating unfair competition, natural 

person means any current or former 

employee/representative of a company or 

any person who commits unfair 

Legea nr. 117 din 21 mai 2015 privind aprobarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 12/2014 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 

privind combaterea concurenţei neloiale şi a 

altor acte în domeniul protecţiei concurenţei a 

fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

355 din data de 22 mai 2015. Conform 

modificărilor aduse Legii nr. 11/1991 privind 

combaterea concurenţei neloiale, prin  

persoană fizică se înțelege orice fost sau actual 

salariat/reprezentant al unei întreprinderi sau 

orice altă persoană care săvârşeşte practici de 

concurenţă neloială, precum şi contravenţii. 
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competition practices and contraventions. 

Competition inspectors may require 

businesses, public authorities and 

institutions as well as natural persons, 

necessary information and documents to 

resolve allegations of unfair competition 

practices, indicating the legal basis, scope, 

timing, and the penalties provided by 

law. Anyone with a legitimate interest 

may address the competent court for the 

cessation and prohibition of unfair 

competition practices, to cover economic 

and moral damages incurred as a result of 

an unfair competition practice, without 

having to go through any formalities 

before the Competition Council. To 

prevent an imminent damage, the court 

may order emergency cessation or 

prohibition of an unfair commercial 

practice, until solving the case. If the court 

orders the cessation or prohibition of 

unfair competition practices, and the 

judgment remains final, the national 

competition authority shall post, upon 

request of the person who submitted 

court summons, on its own website a 

press release, which must contain 

registered office and other identification 

data of the company, the unfair 

competition practice committed and the 

measures ordered by the court. At the 

expense of the defendant, the court may 

order the publication of the judgment, in 

full or in part, in a national newspaper.  

At the request of the legitimate holder of 

a trade secret, the court may order 

measures to prohibit industrial and/or 

commercial exploitation of the products 

resulting from unlawful appropriation of 

trade secrets or destruction of these 

products. The prohibition ceases when 

Inspectorii de concurență pot solicita 

întreprinderilor, autorităţilor şi instituţiilor 

publice, precum şi persoanelor fizice 

informaţiile şi documentele care le sunt 

necesare pentru soluţionarea sesizărilor 

privind practicile de concurenţă neloială, 

indicând temeiul legal, scopul, termenele, 

precum şi sancţiunile prevăzute de lege. Orice 

persoană care are un interes legitim se poate 

adresa direct instanţelor de judecată 

competente pentru încetarea şi interzicerea 

practicilor de concurenţă neloială, pentru 

acoperirea prejudiciilor patrimoniale şi morale 

suferite ca urmare a unei practici de 

concurenţă neloială, fără a fi necesară 

parcurgerea vreunei formalităţi în faţa 

Consiliului Concurenţei. Pentru a preveni o 

pagubă iminentă, instanța poate dispune, de 

urgență, încetarea, respectiv interzicerea 

practicii comerciale neloiale, până la 

soluționarea cauzei. În cazul în care instanţa a 

dispus încetarea, respectiv interzicerea 

practicilor de concurenţă neloială, iar 

hotărârea judecătorească prin care s-a dispus 

măsura a rămas definitivă, autoritatea 

naţională de concurenţă va asigura, la cererea 

persoanei care a formulat cererea de chemare 

în judecată, publicarea pe pagina de internet 

proprie a unui comunicat, care trebuie să 

cuprindă sediul şi celelalte date de identificare 

ale întreprinderii, practica de concurenţă 

neloială săvârşită, precum şi măsurile dispuse 

de instanţă. Pe cheltuiala persoanei vinovate, 

instanţa poate dispune publicarea hotărârii 

judecătoreşti, total sau parţial, într-un ziar de 

largă circulaţie. La cererea deţinătorului 

legitim al secretului comercial, instanţa poate 

dispune măsuri de interzicere a exploatării 

industriale şi/sau comerciale a produselor 

rezultate din însuşirea ilicită a secretului 

comercial sau distrugerea acestor produse. 
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the protected information becomes 

public.  

Interdicţia încetează atunci când informaţia 

protejată a devenit publică.  

  

ENERGY & NATURAL RESOURCES ENERGIE & RESURSE NATURALE 

Procedure for geological storage of 

carbon dioxide 

Procedura pentru emiterea autorizaţiei de 

explorare în vederea stocării geologice a 

dioxidului de carbon 

Decision no. 5 dated April 30, 2015 of the 

President of the National Agency for 

Mineral Resources approving the 

issuance procedure of exploration license 

for geological storage of carbon dioxide 

has been published in the Official 

Gazette, Part I, no. 338 dated May 18, 

2015.  Exploration permit is issued by the 

National Agency for Mineral Resources 

("N.A.M.R."). In order to analyse the 

opportunity to explore, interested persons 

shall submit an application to the 

N.A.M.R., accompanied by the 

justification and perimeter file, according 

to the framework model set out in 

Annexes 1A-1C. N.A.M.R. verifies and 

establishes the exploration area, the 

topogeodezical coordinates and decides 

whether or not the proposed exploration 

perimeter is appropriate. The procedure 

contains provisions on: (i) the submission 

of tenders for the selection; (ii) the 

committee for tenders selection and 

negotiation; (iii) the selection of bids; (iv) 

submitting and resolving the appeals; (v) 

the notification of the tenders selection 

session result. N.A.N.R. prepares the 

draft of the exploration permit, according 

to the frame content presented in Annex 

4, authorizing exploration and specifying 

the conditions under which it may take 

Decizie nr. 5 din 30 aprilie 2015 a președintelui 

Agenției Naționale pentru Resurse Minerale 

privind aprobarea Procedurii pentru emiterea 

autorizației de explorare în vederea stocării 

geologice a dioxidului de carbon a fost 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 338 

din data de 18 mai 2015. Autorizaţia de 

explorare se emite de către Agenţia Naţională 

pentru Resurse Minerale (”A.N.R.M.”). În 

vederea analizării oportunităţii explorării, 

persoanele interesate înaintează către 

A.N.R.M. o cerere, însoţită de memoriul 

justificativ şi fişa perimetrului, conform 

modelului-cadru prevăzut în anexele 1A-1C. 

A.N.R.M. verifică şi stabileşte suprafaţa 

perimetrului de explorare, coordonatele 

topogeodezice ale acestuia şi decide asupra 

oportunității explorării perimetrului propus. 

Procedura conține prevederi și cu privire la: (i) 

depunerea ofertelor în vederea selecţiei; (ii) 

comisia pentru selecţia ofertelor şi negociere; 

(iii) selecţia ofertelor; (iv) depunerea şi 

soluţionarea contestaţiilor; (v) notificarea 

rezultatului sesiunii de selecţie a ofertelor. 

A.N.R.M. întocmeşte proiectul autorizaţiei de 

explorare, după conţinutul-cadru din Anexa 4, 

prin care se autorizează explorarea şi se 

precizează condiţiile în care aceasta se poate 

desfăşura, în termen de 60 zile de la data 

semnării procesului-verbal de negociere. 

Proiectul autorizaţiei de explorare se pune la 
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place within 60 days as of the signing of 

the negotiation minutes. 

dispoziţia publicului pe pagina de internet a 

A.N.R.M., pentru o perioadă de 30 de zile, în 

vederea consultării publice. 

  

HEALTH SĂNĂTATE 

Cost-volume/cost-volume-outcome 

contracts 

Contractele de tip cost-volum / cost-volum-

rezultat 

Order no. 573 dated May 5, 2015 of the 

minister of health amending and 

supplementing Order no. 3/1/2015 of the 

minister of health and of the President of 

the National Health Insurance House on 

the model contract, negotiation 

methodology, conclusion and monitoring 

of the implementation and performance 

of cost-volume/cost-volume-outcome 

contracts has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 310 dated May 

30, 2015. Negotiation applies to medicines 

for which, following the assessment 

carried out according to the law by the 

National Agency for Medicines and 

Medical Devices, has been issued a 

decision of conditional inclusion in the 

List. The decisions for not starting the 

negotiations may be appealed within 10 

calendar days starting from the date of 

their communication. Resolution of the 

appeals is handled by a commission 

which notifies the relevant parties within 

30 days from their registration with the 

National Health Insurance House. Cost-

volume-outcome contracts can be 

negotiated and concluded for medicines 

with the following characteristics: (i) 

molecules of limited duration treatment-

therapy cycles/number of doses for which 

it can be established a clear therapeutic 

Ordinul nr. 573 din 5 mai 2015 ministrului 

sănătății pentru modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului sănătății şi al 

președintelui Casei Naţionale de Asigurări de 

Sănătate nr. 3/1/2015 privind modelul de 

contract, metodologia de negociere, încheiere 

şi monitorizare a modului de implementare şi 

derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-

volum-rezultat a fost publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 310 din data de 6 mai 2015. 

Negocierea se aplică medicamentelor pentru 

care, în urma evaluării efectuate potrivit legii 

de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale, s-a emis decizie de 

includere condiţionată în Listă. Deciziile cu 

privire la neînceperea procesului de negociere 

pot fi contestate în termen de 10 zile 

calendaristice de la data comunicării acestora. 

Contestaţiile se soluţionează de către o comisie 

prin emiterea unui act administrativ 

comunicat contestatarilor în termen de 30 de 

zile de la data înregistrării acestora la Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate. 

Contractele cost-volum-rezultat se negociază 

şi se pot încheia pentru medicamentele cu 

următoarele caracteristici: (i) molecule cu 

durată limitată de tratament-număr cicluri de 

terapie/număr administrări pentru care se 

poate stabili o ţintă terapeutică clară; (ii) 

molecule pentru care evaluarea rezultatului se 

poate cuantifica prin criterii obiective, clare, 

http://idrept.ro/00168061.htm
http://idrept.ro/00168063.htm
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target; (ii) molecules for which the 

outcome can be quantified using 

objective, clear, measurable criteria for 

each individual patient, represented by 

laboratory investigations; (iii) molecules 

are designed for patients whose profile is 

measurable by objective and clear criteria, 

represented by laboratory investigations, 

so that the treatment shall be certain only 

for patients with attributes verifiable by 

the contracting parties. In order to 

negotiate outcome indicators, groups of 

experts are set up by the National Health 

Insurance House, for each therapeutic 

area related to medicines subject to cost-

volume-outcome contracts negotiation. 

măsurabile pentru fiecare pacient individual 

în parte, reprezentate de investigaţii 

paraclinice; (iii) moleculele se adresează 

pacienţilor al căror profil este măsurabil prin 

criterii obiective şi clare, reprezentate de 

investigaţii paraclinice, astfel încât includerea 

în tratament să fie certă doar pentru pacienţii 

care posedă acele atribute verificabile de către 

părţile semnatare ale contractului. În vederea 

negocierii indicatorilor de rezultat, la nivelul 

Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate se 

constituie comisii de experţi pe fiecare arie 

terapeutică aferentă medicamentelor pentru 

care se negociază contracte cost-volum-

rezultat. 

  

REGULATORY  REGLEMENTARE & COMPLIANŢĂ 

Railway interoperability Interoperabilitatea sistemului feroviar 

Decision no. 313 dated May 6, 2015 of the 

Government of Romania amending 

Annexes 3, 5 and 6 of the Government 

Decision no. 877/2010 on railway 

interoperability has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 321 dated May 

12, 2015. Annex 3 is amended in the sense 

that, by design and operation, the rail 

system should not create an unacceptable 

level of noise emissions: (i) in the 

surrounding areas of railway 

infrastructure; and (ii) in the train driver’s 

cabin. Annexes 5 and 6 are amended and 

replaced by Annexes 1 and 2 hereto. 

Hotărârea nr. 313 din 6 mai 2015 a Guvernului 

României pentru modificarea anexelor 3, 5 şi 6 

la Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind 

interoperabilitatea sistemului feroviar a fost 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 321 

din data de 12 mai 2015. Anexa 3 se modifică, 

în sensul că, prin proiectare și exploatare, 

sistemul feroviar nu trebuie să genereze un 

nivel inadmisibil de emisii de zgomot: (i) în 

zonele apropiate infrastructurii feroviare; (ii) 

în cabina mecanicului de locomotivă. Anexele 

5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1 

şi 2 la prezenta Hotărâre. 
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For additional information, you may 

contact: 

Pentru informații suplimentare, puteți 

contacta: 

  

  

Marius Pătrășcanu 

Partner 

Ioan Roman 

Managing Associate 

marius.patrascanu@maravela ioan.roman@maravela.ro 

  

This publication contains general 

information only, and it should not be 

considered as legal, tax, accounting 

opinion or other professional advice or 

services. This publication is not a 

substitute for such professional advice or 

services, nor should it be used as a basis 

for any decision or action that may affect 

your finances or your business. Before 

making any decision or taking any action 

that may affect your finances or your 

business, you should consult a qualified 

professional adviser.  

 

Această publicație are caracter informativ 

și nu trebuie asimilată unei opinii juridice, 

fiscale, contabile sau unei alte forme de 

consultanță/serviciu profesional. Acest 

buletin informativ nu are rolul să 

înlocuiască astfel de servicii sau opinii 

profesionale și nici nu trebuie să stea la 

baza unei decizii care să aibă un impact 

asupra patrimoniului sau afacerii 

dumneavoastră. Înainte de implementarea 

unor astfel de decizii sau acțiuni, vă 

recomandăm să discutați cu un consultant 

autorizat.  

 

 

 


