
Legal Focus

Muşat & Asociaţii este
“Firma de avocatură a anului în România”

Muşat & Asociaţii câştigă premiul “Firma de
avocatură a anului în România”, distincţie
acordată anual de reputata publicaţie britanică
“The Lawyer” firmelor de avocați din Europa care
au obținut performanțe deosebite în anul de
referință. Trofeul i-a fost înmânat Monei Muşat,
Managing Partner Muşat & Asociaţii, în cadrul
Galei ce a avut loc pe 13 martie, la Londra, în
prezenţa a peste 250 de reprezentanţi ai celor mai
importante case de avocatură din Europa.

În cadrul evenimentului au fost decernate 26 de
trofee, câştigătorii fiind desemnaţi de către un
juriu format din 26 de specialişti în domeniul
juridic din firme de avocatură şi companii private
internaţionale. Analiza juriului a avut în vedere
criterii precum excelența serviciilor juridice,
abilitatea de a gestiona proiecte și dosare
complexe, viziunea strategică, cultura solidă a
parteneriatului, dezvoltarea și performanțele
financiare, precum și managementul clienților.
Premiile The Lawyer reprezintă, de peste 20 de
ani, un reper de calitate în domeniul serviciilor
juridice în Europa.

Muşat & Asociaţii se alătură astfel celor mai
performante case de avocatură europene care au

PPP, Infrastructură și Achiziții Publice

Simplificarea procedurilor de achiziţii publice desfășurate de Ministerul
Transporturilor

Ordinul nr. 222/2014 privind asigurarea transparenţei documentaţiilor de atribuire
în cadrul procedurilor de achiziţii publice desfăşurate de Ministerul
Transporturilor („MT”) a fost abrogat.

Actul respectiv instituia obligaţia postării pe site-ul MT (la rubrica
„Interes public”) a documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii
publice demarate de către MT, a căror valoare estimată era egală sau mai
mare decât 30.000 EURO fără TVA pentru achiziţii de produse sau servicii şi
100.000 EURO fără TVA pentru achiziţiile de lucrări. Perioada de transparenţă
era de 14 zile de la data publicării, iar după expirarea acesteia urma postarea
pe site-ul MT a unui comunicat privind şedinţa de dezbatere publică în acest
sens, la care participau reprezentanţi și experţi din cadrul MT, cât şi
reprezentanţi ai operatorilor economici.

Pe cale de consecinţă, eliminarea acestei etape prealabile simplifică
procedurile de achiziţii publice demarate de către MT a căror valoare estimată
este egală sau mai mare decât 30.000 EURO fără TVA pentru achiziţii de
produse sau servicii şi 100.000 EURO fără TVA pentru achiziţiile de lucrări.

Ordinul nr. 130/2015 pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor
nr. 222/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din data de
6 martie 2015 şi a intrat în vigoare de la data publicării.

Recent, Curtea Constituţională a declarat neconstituționale prevederile
art. 2712 alin. (1) şi (2) din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii

Prevederile art. 2712 alin. (1) şi
(2) din OUG nr. 34/2006
reglementează contestația pe
care participanții la procedurile de
achiziție publică au dreptul să o
formuleze împotriva oricăror
nereguli sesizate pe parcursul
acestor proceduri. În cazul în care
contestaţia este respinsă de
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primit premiul The Lawyer anul acesta, printre

care Baker & McKenzie, Latham & Watkins, Noerr

(Germania), Schoenherr (Austria), Rutgers &

Posch (Benelux), A&L Goodbody (Irlanda) etc.

Dintre cele mai importante proiecte asistate

recent de echipa Muşat & Asociaţii menţionăm:

asistenţă juridică acordată societății CRH

(Irlanda) în legătură cu achiziția activelor Lafarge

din Romania, ca parte a unei tranzacții globale în

valoare de 6,5 miliarde de euro, asistarea

Electrica SA și a sindicatului de intermediere

(format din Raiffeisen Capital & Investment, BRD,

Société Générale, Citigroup şi Swiss Capital) în

derularea ofertei publice primare (IPO) de

vânzare de acţiuni, reprezentând 105% din

capitalul social al DFEE Electrica, în cea mai

mare listare de până în prezent din România (440

milioane de euro), încheiată cu succes în

iulie 2014, Sterling Resources Ltd. în procesul

de preluare a participaţiei de 65% în zona de apă

adâncă a perimetrului Midia XV din Marea

Neagră, de către ExxonMobil Exploration and

Production România şi OMV Petrom SA,

Industrial Bank of Korea cu privire la finanţarea

a 5 proiecte fotovoltaice dezvoltate în 3 regiuni

diferite ale României, China Development Bank

în legătură cu finanțarea a două centrale

fotovoltaice, un consorţiu de companii chineze

de top în legătură cu dezvoltarea unui important

proiect de producere de energie electrică din

surse hidro.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau de instanţa de judecată,
autoritatea contractantă are obligaţia de a reţine garanţia de bună conduită de
la momentul rămânerii definitive a deciziei Consiliului.

În motivarea deciziei, Curtea a susţinut că dispoziţiile care prevăd reţinerea
necondiţionată a garanţiei de bună conduită în cazul respingerii contestaţiei
sunt neconstituţionale, întrucât este îngrădit accesul liber la justiţie prin
descurajarea contestatorului de a formula o contestaţie, considerându-se de
plano că orice respingere se converteşte într-o sancţiune pentru un
comportament necorespunzător.

Astfel, Curtea Constituțională nu a cenzurat instituirea acestei garanții, ci doar
„reținerea necondiționată” a garanției indiferent de conduita procesuală a
contestatorului. Prin urmare, decizia Curții Constituționale înlătură prezumția
de culpă instituită anterior de legiuitor în privinţa operatorilor economici care
formulau contestaţii privind neregulile sesizate pe parcursul procedurilor de
achiziție publică.

Decizia Curții Constituționale nr. 5 din data de 15 ianuarie 2015 este definitivă
și general obligatorie și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 188 din data de
19 martie 2015.

Proprietate Intelectuală

Noutăți în activitatea administrativă a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi
Mărci

Noul Regulament de Organizare
și Funcționare a Oficiului de Stat
pentru Invenții și Mărci prevede
în mod expres publicarea, în
format electronic, a cererilor de
înregistrare marcă pentru care s-
a constituit depozitul reglementar
(DR), precum și notificarea
solicitanților privind constituirea
DR sau pentru completarea unor lipsuri.
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De asemenea, este prevăzută expres obligația de predare la Biroul Modificări în situația juridică, Eliberare acte, Reînnoiri și Registrul
Național a dosarelor cererilor pentru care s-a luat o decizie de admitere la înregistrare, decizie care a fost expediată solicitantului,
reglementând astfel circuitul documentelor care alcătuiesc dosarele de înregistrare a mărcilor.

În materia mărcilor și indicațiilor geografice, o altă modificare importantă vizează emiterea Ordinului nr. 33 din 10.03.2015 al Directorului
General OSIM, prin care orice solicitare de informații privind dosarele de mărci, brevete, desene și modele va fi preluată și soluționată
de examinatori în scris, întâlnirile între exeminatori și solicitanți ori convorbirile telefonice nemaifiind permise.

Dreptul Concurenței

Consiliul Concurenţei a finalizat investigaţia sectorială cu privire la reţeaua NetCity

În data de 19.03.2015 a fost publicat Raportul preliminar privind serviciile de acces la infrastructura de comunicaţii electronice din
Bucureşti, ce face obiectul analizei privind infrastructura metropolitană subterană de suport pentru reţele de comunicaţii electronice ale
municipiului Bucureşti – Netcity. Analiza autorităţii de concurenţă s-a desfăşurat în cadrul investigației (sectoriale) privind serviciile de
comunicaţii electronice.
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Consiliul Concurenţei confirmă faptul că nu există alternativă pentru canalizaţia subterană suport în zona în care Netcity este prezentă.
La momentul actual, cel mai probabil, Netcity este singurul furnizor de închiriere de tubulatură suport pentru reţele de comunicaţii
electronice din Municipiul Bucureşti, din perspectiva consumatorilor. Studiul Consiliului Concurenţei a necesitat clarificări referitoare la
existenţa unor reţele de comunicaţii aparţinând unor companii precum Combridge S.R.L., Teletrans S.A., Prime Telecom, Orange,
Vodafone, folosite de către operatorii de telecomunicaţii pentru instalarea subterană a reţelelor lor.

Consiliul Concurenţei a finalizat investigaţia sectorială pe piaţa energiei electrice din România

În urma finalizării anchetei sectoriale derulate pe piaţa energiei electrice din România, autoritatea de concurenţă recomandă introducerea
unor instrumente financiare specifice acestor pieţe, cum ar fi: contracte pentru diferenţă și contracte cu opţiune, care să ajute operatorii să
îşi gestioneze riscurile financiare generate de eventualele neconcordanţe ce pot apărea la un moment dat între cerere şi ofertă,
considerând, totodată, că o mai mare flexibilitate în funcţionare (mix de surse de producere/tehnologii) ar avantaja producătorii interni în faţa
concurenţilor europeni.

Reglementări Fiscale

Stimulente fiscale pentru activităţile de cercetare-dezvoltare

Începând cu 16 martie 2015 au fost modificate normele de aplicare privind stimulentele
fiscale pentru activităţile de cercetare-dezvoltare.

Contribuabilii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare atât prin mijloace proprii,
cât şi în colaborare/asociere/acord în scopul valorificării vor beneficia de stimulente fiscale.

Astfel de stimulente vor fi acordate şi contribuabililor care desfăşoară activităţi de cercetare-
dezvoltare printr-un acord de alocare a acestor activităţi în cadrul grupului şi primesc din
partea grupului drepturi depline de a folosi rezultatele cercetării în activităţile lor.

În plus, stimulentele fiscale se vor acorda pentru activităţile de cercetare-dezvoltare desfăşurate atât pe teritoriul naţional, cât şi în statele
membre ale Uniunii Europene sau în statele care aparţin Spaţiului Economic European.

Ordinul nr. 256/3.331/2015 pentru modificarea şi completarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezoltare la
determinarea profitului impozabil a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 16 martie 2015.

Dreptul Muncii și Securității Sociale

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis: Nu constituie discriminare tratamentul mai favorabil al unor angajaţi ca urmare a
unor hotărâri judecătoreşti

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a fost sesizată cu privire la posibilitatea existenței unui tratament discriminatoriu în cazul în care
tratamentul mai favorabil al angajaților este rezultatul punerii în executare a unor hotărâri judecătorești prin care s-au acordat acestora
anumite drepturi salariale.

În cauza supusă analizei ICCJ, reclamanţii încadraţi în funcţia de şofer au arătat că salariile lor sunt mai mici în comparație cu cele ale altor
angajați încadraţi pe aceeasi poziție şi au solicitat în instanță recalcularea salariului. Diferenţa
de salarizare era determinată de includerea în salariul de bază a unor sporuri ca urmare a
recunoașterii acestora prin hotărâri judecătoreşti.

ICCJ a constatat că nu se poate reţine un tratament discriminatoriu atâta timp cât
tratamentul mai favorabil al unor angajaţi este rezultatul punerii în executare a unor hotărâri
judecătoreşti prin care s-au acordat acestora anumite drepturi salariale, în raport cu alţi
salariaţi cărora nu li s-au acordat aceste drepturi ori cărora le-au fost respinse astfel de
cereri prin hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţe diferite.



Decizia ICCJ nr. 2 din 19 ianuarie 2015 privind dezlegarea modului de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor art. 2 raportat la art. 1
alin. (2) lit e) pct. (i) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 201
din data de 26 martie 2015.

Protecția Mediului

Suplimentarea atribuțiilor Gărzii Naționale de Mediu

Guvernul României a adoptat o nouă hotărâre privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu. Printre atribuțiile nou-
introduse în actul normativ menționat se numără:

● Atribuția de a dispune încetarea activităţii unităţilor sau instalaţiilor, în caz de poluare a factorilor de mediu şi/sau în cazul
producerii de disconfort populaţiei, în cazul nerespectării obligaţiei de a solicita şi obţine autorizaţie/autorizaţie integrată de mediu
pentru activităţile cu impact semnificativ asupra mediului, precum şi în cazul anulării acestor acte de reglementare de către
autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă sau de către instanţele de judecată;

● Atribuția de control a activităţii operatorilor economici privind transportul deşeurilor;

● Atribuția de control a îndeplinirii obligaţiilor care revin operatorilor care introduc
pentru prima dată pe piaţă lemn, precum şi a comercianţilor în ceea ce priveşte
informaţiile referitoare la furnizorii de lemn sau produse din lemn.

Hotărârea nr. 170/2015 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr. 1.005/2012 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale de Mediu a fost
publicată în Monitorul Oficial nr. 201 din 26 martie 2015 și a intrat în vigoare la data
publicării.
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Acest raport este un rezumat al celor mai recent publicate acte legislative pe care le considerăm importante pentru clienţii şi prietenii noştri, precum şi pentru
mediul de afaceri românesc în general. Raportul nu oferă consiliere legală cu privire la aspecte particulare.

Dacă doriţi informaţii suplimentare şi/sau comentarii referitor la aceste acte legislative sau la aspecte legale specifice, vă rugăm să ne contactaţi.

Luminiţa Popa
luminita.popa@musat.ro
tel: (40-21) 202.59.12

Anca Buta Muşat
anca.buta@musat.ro
tel: (40-21) 202.59.09
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Cod 400117
Cluj-Napoca, România

Tel: (40-21) 202.59.00; (40-31) 423.29.00
Fax: (40-21) 223.39.57 / 223.04.95
Email: general@musat.ro
Website: www.musat.ro
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Website: www.musat.ro


