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March / April 2017 / Martie / Aprilie 2017 

 

LEGAL PROMPTS / NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

 

This newsletter addresses the main legal and 

case law changes for the month of March / 

April 2017. 

Acest buletin prezintă principalele noutăți 

din domeniul legislativ și judiciar care au 

apărut în luna martie / aprilie 2017. 

  

FINANCIAL FINANCIAR 

Securities Valori mobiliare 

Law no. 29 of March 24, 2017 amending and 

supplementing the Emergency Government 

Ordinance no. 32/2012 on collective 

investment undertakings and investment 

management companies, amending and 

supplementing Law no. 297/2009 on the 

stock market has been published in the 

Official Gazette, Part I, no. 213 of March 29, 

2017. The Law sets measures to establish and 

apply the payment policies and practices by 

the  investment management companies, as 

well as the status of the assets depository of 

a collective investment undertaking in 

transferable securities. The depository’s 

duties, reusing the assets in custody, the 

conditions of delegation and sub-delegation 

of his / her powers to third parties are other 

aspects covered. The modifications include 

the depository’s liability for equity interests 

Legea nr. 29 din data de 24 martie 2017 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 32/2012 privind 

organismele de plasament colectiv în valori 

mobiliare și societățile de administrare a 

investițiilor, precum și pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 297/2009 privind piața 

de capital a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 213 din data de 29 martie 

2017. Legea reglementează instituirea și 

aplicarea  de către societățile de administrare 

a investițiilor a politicilor și practicilor de 

remunerare a personalului, precum și 

statutul de depozitar al activelor unui 

organism de plasament colectiv în valori 

mobiliare, mai precis obligațiile sale, 

reutilizarea activelor păstrate în custodie, dar 

și condițiile delegării sau subdelegării unor 

entități terțe a funcțiilor sale. Modificările 
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owners of the collective investment 

undertaking in transferable securities in case 

of losing the financial instruments, as well as 

the incompatibility of this status with other 

activities. Also, there are provisions on the 

requirements of the risk management 

systems used by the investment 

management companies, the content of the 

yearly report and the summary made by the 

previously mentioned. There are new 

stipulations on the contraventions and 

related penalties, but also on the methods of 

infringement reports to the Financial 

Supervisory Authority. 

 

includ și răspunderea depozitarului față de 

deținătorii de titluri de participare ale  

organismului de plasament colectiv în valori 

mobiliare  în cazul pierderii instrumentelor 

financiare, precum și incompatibilitatea 

rolului de depozitar cu alte activități. De 

asemenea, se stipulează prevederi referitoare 

la cerințele sistemului de administrare a 

riscului utilizate de societățile de 

administrare a investițiilor, precum și 

conținutul raportului anual și al prospectului 

de emisiune întocmite de  către acestea. 

Legea introduce dispoziții noi privind 

contravențiile și sancțiunile aferente, dar și la 

metodele de raportare către Autoritatea de 

Supraveghere Financiară a încălcării 

prevederilor legale. 

Financial instruments 

Law no. 24 of March 21, 2017 on the financial 

instruments issuers and market operations 

has been published in the Official Gazette, 

Part I, no. 213 of March 29, 2017. The law sets 

out the legal framework applicable to 

market operations admitted or soon to be 

admitted to trading. The situations when 

individuals or legal entities acting in a 

concerted manner is presumed are 

described, as well as the situations when 

cooperation between shareholders, by itself,  

does not lead to such a presumption. There 

are amendments on the initiation and the 

process of public offers of sale and 

purchasing securities, but also of public 

takeover offers. Other aspects covered 

include the securities admission and 

withdrawal from trading and the obligation 

of making information reports to the 

securities’ issuers. Moreover, other 

stipulations refer to the corporate events of 

the issuers, namely the election of members 

Instrumente financiare 

Legea nr. 24 din data de 21 martie 2017 privind 

emitenții de instrumente financiare și 

operațiuni de piață a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 213 din data 

de 29 martie 2017. Legea stabilește cadrul 

juridic aplicabil operațiunilor de piață având 

ca obiect instrumente financiare admise sau 

care urmează să fie admise la tranzacționare. 

Se prevăd totodată și situațiile în care se 

prezumă acționarea în mod concertat a 

anumitor persoane fizice sau entități legale, 

precum și situațiile în care cooperarea dintre 

acționari nu conduce, prin ea însăși, la o 

asemenea prezumție. Modificări survin și în 

legătură cu inițierea și derularea ofertelor 

publice de vânzare și cumpărare de valori 

mobiliare, precum și a ofertei publice de 

preluare. Printre aspectele reglementate se 

regăsesc și admiterea și retragerea valorilor 

mobiliare de la tranzacționare și obligația de 

întocmire a rapoartelor în scop de informare 

de către emitenții de valori mobiliare. În plus, 
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INVESTMENTS 

Bilateral agreements 

Law no. 18 of March 17, 2017 approving the 

end of the validity of the agreements on 

promoting and mutually protecting the 

investments signed by Romania with states 

members of the European Union has been 

published in the Official Gazette, Part I, no. 

168 of March 21, 2017. By the present law, 

the end of the validity of the agreements, 

agreed by the parties or by termination, is 

approved. All bilateral agreements are 

provided in the annex. 

INVESTIȚII 

Acorduri bilaterale 

Legea nr. 18 din data de 17 martie 2017 pentru 

aprobarea încetării valabilității acordurilor 

privind promovarea și protejarea reciprocă a 

investițiilor încheiate de către România cu 

statele membre ale Uniunii Europene a fost 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

168 din data de 21 martie 2017. Prin prezenta 

lege, se aprobă încetarea valabilității prin 

acordul părților sau prin denunțare a 

acordurilor bilaterale prevăzute în anexa 

integrată în lege.  

 

ENERGY 

Alternative fuels 

Law no. 34 of March 27, 2017 on installing the 

infrastructure for alternative fuels has been 

published in the Official Gazette, Part I, no. 

214 of March 29, 2017. The law entails upon 

installing the infrastructure for alternative 

fuels, in order to minimize the gas 

dependency and to mitigate the impact of 

transports on the environment. The main 

aspects of the law include the supply of 

electricity, hydrogen and natural gas for 

 

ENERGIE 

Combustibili alternativi 

Legea nr. 34 din data de 27 martie 2017 privind 

instalarea infrastructurii pentru combustibili 

alternativi a fost publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 214 din data de 29 martie 

2017. Legea impune măsuri în vederea 

instalării infrastructurii pentru combustibili 

alternativi, cu scopul de a reduce la minimum 

dependența de petrol și de a atenua impactul 

transporturilor asupra mediului. Principalele 

aspecte din lege vizează furnizarea energiei 

in the Board of Directors, share capital 

increase, including, also, waivers to the Law 

of commercial companies. The law also 

provides for a legal framework of abusive 

use of the inside information  and market 

manipulation, with measures for preventing 

market abuse included. 

dispozițiile vizează și evenimentele 

corporative ale emitenților, precum alegerea 

membrilor consiliului de administrație, 

majorarea capitalului social, dar și derogări 

de la Legea societăților comerciale. Sunt 

stabilite cadrul legal al utilizării abuzive a 

informațiilor privilegiate și al manipulării 

pieței, precum și măsuri pentru prevenirea 

abuzului de piață. 
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transports, but also the dates until  the 

responsible authority seeks to establish an 

appropriate number of recharging / 

refuelling stations. Furthermore, the entitled 

institutions must take measures deemed 

necessary for informing the users about 

these specific fuels. 

electrice, a hidrogenului și a gazului natural 

pentru transporturi, precum și datele 

calendaristice până la care autoritatea 

competentă își propune înființarea unui 

numar corespunzător de puncte de 

reîncărcare / realimentare. În plus, instituțiile 

abilitate sunt obligate să ia măsurile necesare 

pentru a asigura informarea utilizatorilor în 

legătură cu combustibilii respectivi. 

Investigations in the energy industry 

Order no. 25 of March 30, 2017 approving the 

organisation and operational Regulation of 

the investigations in the energy industry on 

the operation of the wholesale energy 

market has been published in the Official 

Gazette, Part I, no. 260 of April 13, 2017. The 

order states the organisation and the 

operation of investigations conducted by the 

National Energy Regulatory Authority, in 

case of breaching national and / or european 

legislation. The investigation is conducted 

ex officio, in response to a complaint or at 

the request of the Agency for Cooperation of 

Regulatory Authorities in the Energy 

Industry. Depending on the way it is 

initiated, the investigation procedure must 

follow specific steps. The rights and 

obligations of the investigation team 

members and of the market participants are 

provided, as well as the content of the 

investigation report. Also, the National 

Energy Regulatory Authority cooperates 

with the national and european institutions 

and has the obligation to inform them. 

 

 

 

Investigațiile în domeniul energiei 

Ordinul nr. 25 din data de 30 martie 2017 

privind aprobarea Regulamentului pentru 

organizarea și desfășurarea activității de 

investigație în Domeniul energiei privind 

funcționarea pieței angro de energie a fost 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 260 

din data de 13 aprilie 2017. Ordinul specifică 

modul de organizare și desfășurare a 

activității de investigație efectuată de 

Autoritatea Națională de Reglementare în 

Domeniul Energiei, în caz de încălcare a 

legislației naționale și / sau europene. 

Investigația se realizează din oficiu, ca 

răspuns la o plângere sau la solicitarea 

Agenției pentru Cooperarea Autorităților de 

Reglementare în Domeniul Energiei, ordinul 

reglementând, în funcție de acestea, etapele 

procedurii de investigație. Sunt stabilite 

drepturile și obligațiile membrilor echipei de 

investigație, respectiv a participanților la 

piață, precum și conținutul raportului de 

investigație. De asemenea, Autoritatea 

Națională de Reglementare în Domeniul 

Energiei cooperează cu instituțiile naționale 

și europene, față de care are obligația de 

informare. 
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Electricity suppliers 

Order no. 30 of April 5, 2017 amending and 

supplementing the Methodology of setting 

the prices charged by suppliers of last resort 

to final clients, approved by Order no. 

92/2015 of the President of the National 

Energy Regulatory Authority, has been 

published in the Official Gazette, Part I, no. 

260 of April 13, 2017. The order presents the 

conditions applicable to suppliers of last 

resort buying quantities of electricity while 

suspended or in case of termination of a 

bilateral agreement signed after conducting 

an auction session on the centralized market 

for the universal service. Moreover, there is 

another case introduced when the average 

purchase price of electricity can  exceed the 

legal limit. Also, the way of calculating the 

prices for the day-ahead market is set out, 

prices charged by the supplier of last resort 

to non-household clients that have no 

electricity supply from any other source. 

Furnizorii de energie electrică 

Ordinul nr. 30 din data de 5 aprilie 2017 privind 

completarea Metodologiei de stabilire a 

tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă 

instanță clienților finali, aprobată prin 

Ordinul președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 

92/2015 a fost publicat în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 260 din data de 13 aprilie 2017. 

Ordinul prezintă condițiile în care furnizorul 

de ultimă instanță achiziționează cantități de 

energie electrică în perioada suspendării sau 

în cazul încetării unui contract bilateral 

încheiat în urma desfășurării unei sesiuni de 

licitație pe piața centralizată pentru serviciul 

universal. De asemenea, se introduce un alt 

caz în care preţul mediu de achiziţie a 

energiei electrice poate depăşi limita 

prevăzută, precum și modalitatea de calcul a 

tarifului pieței pentru ziua următoare, 

facturat de către furnizorul de ultimă instanță 

clienţilor noncasnici în situaţia de a nu avea 

asigurată furnizarea de energie electrică din 

nicio altă sursă. 

 

SERVICES 

Mail services 

Decision no. 313 of April 13, 2017 on the 

general authorisation procedure for 

providing mail services has been published 

in the Official Gazette, Part I, no. 275 of April 

20, 2017. The general authorisation 

procedure is adopted by the National 

Authority for Management and Regulation 

in Communications, that sets out the rights 

and duties of mail services providers. In 

order to gain the right to provide mail 

services, those who are interested will send 

 

SERVICII 

Servicii poștale 

Decizia nr. 313 din data de 13 aprilie 2017 

privind regimul de autorizare generală 

pentru furnizarea serviciilor poștale a fost 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

275 din data de 20 aprilie 2017. Regimul de 

autorizare generală este adoptat de 

Autoritatea Națională pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații, care stabilește 

drepturile și obligațiile furnizorilor de 

servicii poștale. Pentru a obține dreptul de a 

furniza servicii poștale, persoanele interesate 
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a notification to the responsible authority, 

whose content is prefigured in a standard 

form, along with the mentioned documents. 

The conditions of termination, suspension 

and withdrawal of this right are also stated. 

Annex no. 1 compiles a complete list of rules 

applicable to providing mail services. 

 

vor transmite o notificare autorității 

competente, al cărei conținut este stabilit 

printr-un formular-tip, alături de 

documentele menționate. Sunt prevăzute și 

condițiile încetării, suspendării și retragerii 

acestui drept. Anexa nr. 1 cuprinde o listă 

completă a regulilor aplicabile furnizării de 

servicii poștale. 

 

 

For additional information, you may 

contact: 

Pentru informații suplimentare, puteți 

contacta: 

 

 

 

 

 

 

Gelu Maravela 

Managing Partner 

Mihai Buciuman 

Senior Associate 

gelu.maravela@maravela.ro mihai.buciuman@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 

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 
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finances or your business, you should 

consult a qualified professional adviser.  

acțiuni, vă recomandăm să discutați cu un 

consultant autorizat.  

 


