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Nr. DIRECTIVA (UE) 2019/1937 A 
PARLAMENTULUl EUROPEAN $1 A 

CONSILIULUl

PROIECT LEGE OBSERVAJII
crt.

din 23 octombrie 2019 
pnvind protec^ia persoanelor care 

raporteaza Tncalcari ale dreptului Uniunii
1. Articolul 1. Obiectiv

Obiectivul prezentei directive este de a 
Tmbunatati aplicarea dreptului si a 
politicUor Uniunii in domenii specifice prin 
stabilirea unor standarde minime comune 
care sa prevada un nivel ridicat de 
protec^ie a persoanelor care raporteaza 
incalcari ale dreptului Uniunii.

Art. 1. - Domeniul de reglementare 
(1) Prezenta lege constituie cadrul general in 
materia protectiei persoanelor care raporteaza 
Tncalcari ale legii, care s-au produs sau care 
sunt susceptibile sa se produca, Tn cadrul 
autoritatilor, institutiilor publice, altor 
persoane juridice de drept public, precum 51 Tn 
cadrul persoanelor juridice de drept phvat.

2. Articolul 2. Domeniul de aplicare 
material
(1) Prezenta directiva stabile^te standarde 
minime comune pentru protec^ia
persoanelor care raporteaza urmatoarele 
Tncalcari ale dreptului Uniunii:- 
(a) Tncalcari care intra Tn sfera de aplicare 
a actelor Uniunii prevazute Tn anexa ^i care 
privesc urmatoarele domenii:

Art. 1. - Domeniul de reglementare

(2) Prezenta lege reglementeaza procedure de 
primire, de examinare $i solu^ionare a 
raportarilor, drepturile ^i obligatiile 
persoanelor care efectueaza raportari sau 
divulga public informa^ii privind Tncalcari ale 
legii, masurile de protec^ie a acestora, 
obliga^iile autorita^ilor, institu^iilor publice, 
altor persoane juridice de drept public, 
precum ^i persoanelor juridice de drept privat, 
drepturile persoanelor vizate, precum §i 
atributiile autoritatilor competente.

3. (i) achizitii publice;
4. (ii) servicii, produse ^i piete financiare, 

precum ^i prevenirea spalarii banilor si a 
finantarii terorismului;_________________
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(iii) siguranta conformitatea produselor;5.

(iv) siguranta transporturilor;6.
(v) protectia mediului;7.
(vi) protectia radiologica si securitatea 
nucleara;

8.

(vii) siguranta alimentelor si a hranei 
pentru animate, sanatatea si bunastarea 
animalelor;

9.

(viii) sanatate publica;10.
(ix) protectia consumatorului;11.
(x) protectia vietii private si a datelor cu
caracter personal si securitatea retelelor si 
a sistemelor informatice;

12.

(b) incalcari care aduc atingere intereselor
financiare ale Uniunii, astfel cum sunt 
mentionate la articolul 325 din TFUE si 
cum sunt detaliate in masurile relevante

13.

ale Uniunii;
(c) Tncalcari referitoare la piata interna, 
astfel cum sunt mentionate la articolul 26 
alineatul (2) din TFUE, inclusiv incalcari ale 
normelor Uniunii in materie de concuren^a 
si de ajutoare de stat, precum si incalcari 
referitoare la pia^a interna in ceea ce 
priveste actele care incalca normele 
privind impozitarea societatilor sau 
mecanismele al caror scop este obtinerea 
unui avantaj fiscal ce contravine obiectului 
sau scopului dreptului aplicabil in materie 
de impozitare a societatilor.

14.

,,
15. (2) Prezenta directiva nu aduce atingere 

competentei statelor membre de a extinde
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protectia in temeiul dreptulul intern in 
ceea ce prive^te domeniile sau actele care 
nu intra sub incidenta alineatului (1).

16. Articolul 3 Art. 1. - Domeniul de reglementare 
(3) Normele speciale privind raportarea 
Tncalcarilor legii cuprinse Tn actele normative 
prevazute in anexa nr. 1 se aplica in 
continuare. Dispozip'ile prezentei legi se aplica 
in situatiile in care reglementarile din actele 
normative enumerate in anexa nr. 1 nu con^in 
norme speciale cu caracter obligatoriu privind 
raportarea incalcarilor legii.

Rela^a cu alte acte ale Uniunii $i cu 
dispozitiile na^ionale 
(1) Tn cazul in care sunt prevazute norme 
specifice privind raportarea incalcarilor in 
actele sectoriale ale Uniunii enumerate Tn 
partea II din anexa, se aplica respectivele 
norme. Dispozi^iile prezentei directive se 
aplica Tn masura Tn care o chestiune nu 
este reglementata prin norme obligatorii Tn 
respectivele acte sectoriale ale Uniunii.

17. (2) Prezenta directiva nu aduce atingere 
responsabilita^ii statelor membre de a 
asigura securitatea national! sau 
competen^ei acestora de a-^i proteja 
interesele esentiale Tn materie de 
securitate. Tn special, aceasta nu se aplica 
raportarilor privind Tncalcari ale normelor 
Tn materie de achizitii care implica aspecte 
legate de aparare sau de securitate, cu 
exceptia cazului Tn care acestea fac 
obiectul actelor relevante ale Uniunii.

Art. 1. - Domeniul de reglementare 
(4) Prezenta lege nu se aplica raportarilor 
privind Tncalcari ale normelor Tn materie de 
achizi^ii publice Tn domeniile apararii ^i 
securitatii nationale, Tn cazul Tn care acestea 
intra sub incidenta art. 346 din Tratatul privind 
functionarea Uniunii Europene.

18. (3) Prezenta directiva nu aduce atingere 
aplicarii dreptului Uniunii sau dreptului 
intern privind oricare dintre urmatoarele:

Art. 1. - Oomeniul de reglementare
(5) Prezenta lege nu aduce atingere
dispozitiilor privind:

19. (a) protectia informatiilor clasificate; Art. 1 alin. (5):
a) protectia informatiilor clasificate;

20. (b) protec^ia secretului profesional al 
avocatului $i a secretului profesional 
medical; 

Art. 1 alin. (5):
b) secretul profesional al avocatului;
c) confidentialitatea informatiilor medicale;

21. (c) caracterul secret al deliberarilor 
judiciare;______________________

Art. 1 alin. (5):
d) caracterul secret al deliberarilor judiciare;
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(d) normele de procedura penala. Art. 1 alin. (5):
e) normele de procedura penala.

22.

(4) Prezenta directiva nu aduce atingere
normelor nationale privind exercitarea de 
catre lucratori a dreptului de a se consulta 
cu reprezentantii lor sau cu sindicatele 51 
privind protec^ia impotriva oricarei masuri 
prejudiciabile nejustificate determinate de 
astfel de consultari, precum §i privind 
autonomia partenerilor sociali ^i dreptul 
acestora de a incheia acorduri colective. 
Acest lucru nu aduce atingere nivelului de 
protec^ie acordat de prezenta directiva.

Art. 1. - Domeniul de regiementare
(6) Prezenta lege nu aduce atingere dreptului 
lucratorilor de a se consulta cu reprezentan^ii 
acestora sau cu sindicatele si nici normelor 
privind protec^ia impotriva oricarei masuri 
prejudiciabile, determinate de astfel de 
consultari.
(7) Prezenta lege nu aduce atingere normelor 
privind autonomia partenerilor sociali si 
dreptul acestora de a incheia contracte sau 
acorduri colective.

23.

Art. 2. - Domeniul de aplicare
(1) Prezenta lege se aplica persoanelor care 
efectueaza raportari ?! care au ob^inut 
informa^ii referitoare la incalcari ale legii, intr* 
un context profesional. ?n categoria acestor 
persoane intra urmatoarele:

Arttcolul 4
Domeniul de aplicare personal 
(1) Prezenta directiva se aplica persoanelor 
care efectueaza raportari care lucreaza in 
sectorul privat sau in sectorul public ^i 
care au ob^inut informa^ii referitoare la 
Tncalcari intr-un context profesional, 
inclusiv, cel putin, urmatoarelor tipuri de

24.

persoane:
'(a) persoanele care au statut de lucrator,
in in^elesul articolului 45 alineatul (1) din 
TFUE, inclusiv func^ionarii publici;

Art. 2-(1)
a) lucratorii;

25.

Art. 3. - Termeni ^i expresii 
10. (ucrdtor - persoana fizica ce se afla intr-un 
raport de munca sau raport de serviciu, in 
temeiul dispozi^iilor de drept comun sau 

^peciale in materie, ^i presteaza munca in 
i^chimbul unei remuneratii;
;Art. 2 - (1)
...bj persoanele care desfasoara 0 activitate

(b) persoanele care desfa^oar^^o ^ctivitate ^
independent, in intelesul articolului-49l

26.
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independenta, Tn intelesul art. 49 din Tratatul 
privind functionarea Uniunii Europene;

din TFUE;

27. (c) actionarii si persoanele care fac parte 
din departamentul administrate, din 
organul de conducere sau de supraveghere 
al unei Tntreprinderi, inclusiv membrii 
neexecutivi, precum si voluntarii si 
stagiarii remunera^i sau neremunerati;

Art. 2 ■ (1)
c) actionarii si persoanele care fac parte din 
organul de administrare, de conducere sau de 
supraveghere al unei Tntreprinderi, inclusiv 
membrii neexecutivi ai consiliului de
administratie, precum si voluntarii si stagiarii 
remunerati sau neremunerati;

28. (d) orice persoana care lucreaza sub 
supravegherea 
contractantilor, a subcontractanp'lor si a 
furnizorilor.

Art. 2- (1)
d) orice persoana care lucreaza sub 
supravegherea si conducerea persoanei fizice 
sau juridice cu care s-a Tncheiat contractul, a 
subcontractantilor si a furnizorilor acesteia.

si conducerea

29. (2) Prezenta directiva se aplica, de 
asemenea, persoanelor care efectueaza 
raportari Tn cazul Tn care acestea 
raporteaza sau divulga public informatii 
referitoare la Tncalcari obp'nute Tntr-un 
raport de munca care s-a Tncheiat Tntre 
timp.

Art. 2
(2) Prezenta lege se aplica si persoanelor care 
efectueaza raportari, inclusiv anonime, prin 
intermediul canalelor de raportare interne sau 
externe, sau divulga public informatii privind 
Tncalcari ale legii obtinute Tn timpul procesului 

recrutare
precontractuale sau Tn cazul Tn care raportul de 
munca sau raportul de serviciu aTncetat.

de altor negocierisau

30. (3) Prezenta directiva se aplica, de 
asemenea, persoanelor care efectueaza 
raportari al caror raport de munca nu a 
Tnceput Tnca, Tn cazul Tn care informative 
referitoare la Tncalcari au fost obtinute Tn 
timpul procesului de recrutare sau al altor 
negocieri precontractuale.

Art. 2
(2) Prezenta lege se aplica 5i persoanelor care 
efectueaza raportari, inclusiv anonime, prin 
intermediul canalelor de raportare interne sau 
externe, sau divulga public informatii privind 
Tncalcari ale legii obtinute Tn timpul procesului

negocieri
precontractuale sau Tn cazul Tn care raportul de 
munca sau raportul de serviciu a Tncetat.

de recrutare altorsau

31. (4) Masurile de protecp'e a persoanelor 
care efectueaza raportari prevazute Tn 
capitolul VI se aplica, Tn cazul Tn care este

Art. 20. - Condi^ii
(3) Masurile prevazute de prezentul capitol se 
aplica si:_________________________________
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relevant, $i:
Art. 20 alin. (3)
a) facilitatorilor;

(a) facilitatorilor;32.

Art. 20 alin. (3)
b) persoanelor ter^e care au legaturi cu 
avertizorul tn interes public ^i care ar putea sa 
sufere represalii intr-un context profesional, 
cum ar fi colegi sau rude ale acestuia;

(b) persoanelor ter^e care au legaturi cu
persoanele care efectueaza raportari 51 
care ar putea sa sufere represalii intr-un 
context profesional, cum ar fi colegi sau 
rude ale persoanelor care efectueaza 
raportari; si 

33.

Art. 20 alin. (3)
c) persoanelor juridice de^inute de catre 
avertizorul in interes public sau pentru care 
avertizorul tn interes public lucreaza sau cu 
care are alte tipuri de legaturi intr-un context 
profesional;

(c) entita^ilor juridice pe care persoanele
care efectueaza raportari le de^in, pentru 
care aceste persoane lucreaza sau cu care 
au alte tipuri de legaturi intr-un context 
profesional.

34.

Art. 3. - Termeni ^i expresii
Tn sensul prezentei legi, termenii ^i expresiile 
de mai jos au urmatoarele semnificatii:

Articolul 5. Defini^ii
Tn scopul prezentei directive, se aplica 
urmatoarele definitii:

35.

1. incalcari ale legii • fapte care constau intr-o
ac^iune sau inac^iune care constituie 
nerespectari ale dispozitiilor legale, care 
privesc domenii cum ar fi: achizitiile publice; 
serviciile, produsele si pie^ele financiare, 
precum si prevenirea spalarii banilor ^i a 
finan^arii terorismului; siguranta ^i 
conformitatea produselor; siguran^a 
transportului; protec^iei mediului; protec^ia 
radiologica ^i siguran^a nucleara; siguran^ 
alimentelor ^i a hranei pentru animale, 
sanatatea bunastarea animalelor; sanatatea 
publica; protectia consumatorilor; protec^ia 
vie^ii private a datelor cu caracter personal 
$i a securita^ii re^elelor $i sistemelor 

vjnformatice, prevazute in anexa nr. 2, incalcari 
^are aduc atingere intereselor financiare ale

1. „Tnc3lcari” inseamna acte sau omisiuni36.
care:
(i) sunt ilegale ^i se refera la actele Uniunii 
si la domeniile care intra in domeniul de 
aplicare material men^ionat la articolul 2;
sau
(ii) contravin obiectului sau scopului 
normelor cuprinse in actele Uniunii $i care 
intra in domeniul de aplicare material 
men^ionat la articolul 2;

/
, «
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Uniunii Europene, astfel cum sunt mentionate 
la art. 325 din Tratatul privind Functionarea 
Uniunii Europene 51 cum sunt detaliate in 
masurile relevante ale Uniunii Europene, 
incalcari referitoare la pia^a interna, 
mentionate la art. 26 alin. (2) din Tratatul 
privind Functionarea Uniunii Europene, inclusiv 
incalcari ale normelor Uniunii Europene in 
materie de concurenta si de ajutoare de stat, 
precum si incalcari referitoare la pia^a interna 
in ceea ce priveste actele careincalca normele 
privind impozitarea societa^ilor sau 
mecanismele al caror scop este obtinerea unui 
avantaj fiscal ce contravine obiectului sau 
scopului dreptului aplicabil in materie de 
impozitare a societa^ilor, ce reprezinta abateri 
disciplinare, contraven^ii sau infractiuni, sau 
care contravin obiectului sau scopului legii;

37. 2. „informa^ii referitoare la Tncaicari” 
inseamna informatii, inclusiv suspiciuni 
rezonabile, cu privire la incalcari 
potentiale sau reale care s-au produs sau 
care sunt foarte susceptibile sa se produca 
in organiza^ia in care lucreaza sau a lucrat 
persoana care efectueaza raportarea sau in 
alta organizatie cu care persoana care 
efectueaza raportarea este sau a fost in 
contact prin intermediul activitatii sale, si 
cu privire la incercari de a disimula astfel 
de incalcari;

2. informatii referitoare la incalcari ale legii - 
informatii, inclusiv suspiciuni rezonabile, cu 
privire la incalcari efective sau poten^iale ale 
legii, care s-au produs sau care sunt 
susceptibile sa se produca in cadrul 
autorita^ilor, institu^iilor publice sau in cadrul 
altor persoane juridice de drept public, 
precum si in cadrul persoanelor juridice de 
drept privat, in care lucreaza sau a lucrat 
avertizorul in interes public sau cu care acesta 
este sau a fost in contact prin intermediul 
activitatii sale, precum ?i informaUile cu 
privire la incercari de a ascunde astfel de 
incalcari;

7
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3. raportare - comunicarea orala sau scrisa de 
informatii, potrivit modalita^ilor prevazute la 
art. 5 alin. (4), cu privire la orice fapta care 
reprezinta o incalcare a legii;

3. „raportare” tnseamna comunicarea 
orala sau scrisa de informa^ii referltoare la 
Tncalcari;

38.

Art. 6. - Con^inutul raportarilor
(1) Raportarea cuprinde, cel putin, 
urmatoarele: numele si prenumele, datele de 
contact ale avertizorului in interes public, 
contextul profesional in care au fost ob^inute 
informa^iile, persoana vizata, daca este 
cunoscuta, descrierea faptel susceptibile sa 
constituie incalcare a legii in cadrul unei 
autorita^i, institu^ii publice, oricarei alte 
persoane juridice de drept public, precum 51 in 
cadrul persoanei juridice de drept privat, 
precum ^i, dupa caz, probele in sus^inerea 
raportarii, data $i semnatura, dupa caz.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), 
raportarea care nu cuprinde numele, 
prenumele, datele de contact sau semnatura 
avertizorului in interes public se examineaza ^i 
se solu^ioneaza, in masura in care confine 
suficiente informa^ii referitoare la incalcari ale 
legii.

4. raportare interna • comunicarea orala sau
scrisa de informatii referitoare la incalcari ale 
legii din cadrul unei autorita^i, institutii 
publice, persoane juridice de drept public, 
precum ^i din cadrul persoanelor juridice de 
drept privat. Raportarea interna se realizeaza 
prin mijloacele puse la dispozi^ie de 
autoritatile, institutiile publice, persoanele 
juridice de drept public, precum $i de

4. „raportare interna” Tnseamna
comunicarea orala sau scrisa de informa^ii 
referitoare la Tncalcari Tn cadrul unei 
entita^i juridice din sectorul privy sau din 
sectorul public;

39.

f->5» ^
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persoanele jurldice de drept privat pentru 
efectuarea de raportari privind incalcari ale 
legii, acestea constituind canalele interne de 
raportare;

5. „raportare externa” inseamna 
comunicarea orala sau scrisa de informatii 
referitoare la incalcari catre autoritaUle 
competente;

5. raportare externa - comunicarea orala sau 
scrisa de informatii referitoare la incalcari ale 
legii realizata prin canalele externe de 
raportare reprezentate de autorita^ile 
prevazute la pet. 15;

40.

6. divulgare publica - punerea la dispozitie, in 
orice mod, in spatiul public a informapilor 
referitoare la incalcari ale legii;

41. 6. „dlYulgare publica” sau „a divulga in 
mod public” Tnseamna punerea la 
dispozipe in domeniul public a 
informatiilor referitoare la incalcari;

42. 7. avertizor in interes public - persoana fizica 
care efectueaza o raportare sau divulga public 
informapi referitoare la incalcari ale legii, 
obpnute in context profesional;

7. „persoana care efectueaza raportarea”
inseamna o persoana fizica care raporteaza 
sau divulga public informapi referitoare la 
Tncalcari obpnute in contextul activitaplor 
sale profesionale;

43. 8. ..facilitator” Tnseamna o persoana fizica 
ce asista persoana care efectueaza 
raportarea Tn procesul de raportare Tntr-un 
context profesional, si a carei asistenta ar 
trebui sa fie confidenpala;

persoana fizica ce asista8. facilitator 
avertizorul Tn interes public Tn procesul de 
raportare Tntr-un context profesional s\ a carui 
asistenta trebuie sa fie confidenpala;

44. 9. ..context profesional” Tnseamna 
activitap profesionale actuale sau 
anterioare Tn sectorul public sau sectorul 
privat prin care, indiferent de natura 
acestor activitap, persoanele pot obpne 
informapi referitoare la Tncalcari p Tn care 
aceste persoane ar putea suferi represalii 
Tn cazul Tn care raporteaza informapile 
respective;

9. context profesional ■ activitap profesionale, 
actuale sau anterioare, de orice natura, 
remunerate sau nu, desfasurate Tn cadrul 
autoritaplor, institupilor publice, altor 
persoane juridice de drept public, precum p Tn 
cadrul persoanelor juridice de drept privat, Tn 
baza carora persoanele pot obpne informapi 
referitoare la Tncalcari ale legii p pot suferi 
represalii Tn caz de raportare a acestora;

nST'45. 10. ..persoana vizata” Tnseamna o 
persoana fizica sau juridica menponata Tn

11. persoana vizata prin raportare - persoana 
fizica sau juridica menponata Tn raportare sau

\'-
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raportare sau in divulgarea publica drept o 
persoana careia i se atribuie incalcarea sau 
cu care persoana respectiva este asociata;

in divulgarea publica, drept persoana careia i 
se atribuie incalcarea legii sau cu care 
persoana respectiva este asociata;

11. „represalii” inseamna orice actiune 
sau omisiune directa sau indirecta aparuta 
intr-un context profesional, care este 
determinata de raportarea interna sau 
externa ori de divulgarea publica si care 
provoaca sau poate provoca prejudicii 
nejustificate persoanei care efectueaza 
raportarea;

12. represalii - orice actiune sau omisiune, 
directa sau indirecta, aparuta intr-un context 
profesional, care este determinata de 
raportarea interna sau externa ori de 
divulgarea publica si care provoaca sau poate 
provoca prejudicii avertizorului in interes 
public;

46.

12. „ac^iuni subsecvente” inseamna orice 
actiune intreprinsa de catre destinatarul 
unei raportari sau de catre orice autoritate 
competenta pentru a evalua acuratetea 
afirmatiilor formulate in raportare si, acolo 
unde este cazul, pentru a remedia 
incalcarea raportata, inclusiv prin actiuni 
precum anchete interne, investigate, 
urmarire penala, actiuni pentru 
recuperarea fondurilor sau incheierea 
procedurii;

13. ac^iuni subsecvente 
intreprinsa de catre destinatarul unei raportari 
interne sau de catre autoritatea competenta in 
vederea solutionarii raportarii si, acolo unde 
este cazul, a remedierii incalcarii raportate;

orice actiune47.

13. „feedback” inseamna furnizarea, catre 
persoana care efectueaza raportarea, a 
unor informatii referitoare la ac^iunile 
avute in vedere sau intreprinse ca actiuni 
subsecvente si referitoare la motivele unor 
astfel de actiuni subsecvente;

14. informarea - transmiterea catre avertizorul 
in interes public a unor informatii referitoare 
la actiunile subsecvente si la motivele unor 
astfel de actiuni;

48.

14. „autoritate competenta” inseamna 
orice autoritate national! desemnata sa 
primeasca raportari in conformitate cu 
capitolul III si sa ofere feedback 
persoanelor care efectueaza raportari 
si/sau care este desemnata sa 
indeplineasca atributiile prevazute in

15. autoritate competenta sa primeasca 
raportari privind incalcari ale legii, reprezinta:
a. autoritatile si institup’ile publice care, 
potrivit dispozitiilor legale speciale, primesc si 
solutioneaza raportari referitoare la incalcari 
ale legii, in domeniul lor de competenta;
b. Agentia National! de Integritate, denumita

Autorit!tile si institutiile publice c!rora 
Agentia le transmite raport!rile spre 
competent! solutionare prevazute la lit. c) 
sunt cele prev!zute in Anexa nr. 1 la 
prezentul proiect de lege.

49.

10
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prezenta directiva, in special Tn ceea ce 
phveste intreprinderea unor actiuni 
subsecvente.

in continuare Agentia;
c. alte autoritati si institup’i publice carora 
Agentia le transmite raportarile spre 
competenta solutionare.

50. Articolul 6. Conditii pentru protec^ia 
persoanelor care efectueaza raportari 
(1) Persoanele care efectueaza raportari 
beneficiaza de protectie Tn temeiul 
prezentei directive cu conditia ca:

Art. 20. - Condi^ii
(1) Pentru a beneficia de masurile de 
protectie, avertizorul Tn interes public trebuie 
sa Tntruneasca cumulativ urmatoarele conditii: 
a) sa fie una dintre persoanele care efectueaza 
raportari potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) si 
care a obtinut informatii referitoare la 
Tncalcari ale legii Tntr-un context profesional;

51. (a) Art. 20aMn. (1)
b) sa fi avut motive Tntemeiate sa creada ca 
informatiile referitoare la Tncalcarile raportate 
erau adevarate la momentul raportarii;

sa fi avut motive Tntemeiate sa creada ca 
informatiile referitoare la Tncalcari 
raportate erau adevarate la momentul 
raportarii si ca respectivele informap'i 
intrau Tn domeniul de aplicare al prezentei 
directive; si

52. (b) Art. 20 alin. (1)
c) sa fi efectuat o raportare interna, o 
raportare externa sau o divulgare publica 
potrivit prezentei legi;

sa fi raportat, fie intern Tn conformitate cu 
articolul 7, fie extern Tn conformitate cu 
articolul 10, sau sa fi divulgat public Tn 
conformitate cu articolul 15.

(2) Pentru a beneficia de masurile reparatorii, 
avertizorul Tn interes public trebuie sa 
Tndeplineasca cumulativ conditiile prevazute la 
alin. (1), precum si conditia ca represaliile sa 
fie consecinta raportarii efectuate.

(2) Fara a aduce atingere obligatiilor 
existente de a furniza raportari anonime Tn 
temeiul
directiva nu afecteaza competent statelor 
membre de a decide daca entitatile

53. Art. 6. - Con^inutui raportarilor
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), 
raportarea
prenumele, datele de contact sau semnatura 
avertizorului Tn interes public se examineaza si

dreptului Uniunii, prezenta cuprinde numele,care nu

11
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se solu^ioneaza, in masura in care contine 
suficiente informatii referitoare la incalcari ale 
legii.
Art. 11. - Clasarea raportarii interne 
(1) Raportarea se claseaza atunci cand: 
b) raportarea este transmisa anonim si nu 
confine suficiente informa^ii referitoare la 
incalcari ale legii, care sa permita analizarea ^i 
solu^ionarea raportarii, iar persoana 
desemnata a solicitat completarea acesteia in 
termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa 
fieindeplinita.

juridice din sectorul privat sau din sectoral 
public ^i autorita^ile competente sunt 
obligate sa accepte raportari anonime 
privind incalcari ^i sa intreprinda ac^iuni 
subsecvente acestora.

(3) Persoanele care, in mod anonim, au 
raportat sau au divulgat public informatii 
referitoare la incalcari, dar sunt ulterior 
identificate 
beneficiaza totu§i de protec^ia prevazuta 
in capitolul VI, cu condi^ia indeplinirii 
condi^iilor prevazute la alineatul (1).

Art. 20. - Condi^ii
(3) Masurile prevazute de prezentul capitol se 
aplica ^i: (...)
d) avertizorului in interes public care, in mod 
anonim, a raportat sau a divulgat public 
informatii referitoare la incalcari, dar este 
ulterior identificat ^i sufera represalii;

54.

sufera represalii.

(4) Persoanele care efectueaza o raportare 
catre institu^iile, organele, oficiile sau 
agentiile relevante ale Uniunii cu privire la 
incalcari care intra in domeniul de aplicare 
al prezentei directive beneficiaza de 
protec^ie, astfel cum este prevazuta in 
prezenta directiva, in acelea^i condi^ii ca 
persoanele care raporteaza extern.

Art. 20. - Condign
(3) Masurile prevazute de prezentul capitol se 
aplica si: (...)
e) avertizorului in interes public care 
efectueaza raportari catre institu^iile, 
organele, oficiile sau agentiile competente ale 
Uniunii Europene.

55.

Art. 5. - Modalita^i de raportare
(1) in temeiul prezentei iefiiTmodalita^ile de
raportare sunt urmatoar^bT \
a) raportarea interna; /* _______5^______

Articolul 7
Raportarea prin canale interne de 
raportare
(1) Ca principiu general $i fara a aduce

56.

V.
12
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atingere articolelor 10 si 15, informatiile 
referitoare la Tncalcari pot fi raportate prin 
intermediul canalelor interne si al 
procedurilor prevazute in prezentul 
capitol.
(2) Statele membre incurajeaza reportarea 
prin canale interne de raportare tnainte de 
raportarea prin canale externe de 
raportare, in cazul in care Tncalcarea poate 
fi remediata in mod eficace pe plan intern 
si m cazul ?n care persoana care 
efectueaza raportarea considera ca nu 
exista niciun rise de represalii.

57. Art. 5. - Modalita^i de raportare
(1) Tn temeiul prezentei legi, modalitatile de 
raportare sunt urmatoarele:
(.... )
b) raportarea externa;

(.....)

(2) Raportarea privind incalcari ale legii se 
efectueaza, in principal, prin intermediul 
canalelor interne de raportare existente. 
Avertizorul in interes public care efectueaza o 
raportare privind tncalcari ale legii poate 
alege, Tnsa, Tntre canalul intern de raportare si 
canalul extern de raportare. La alegerea 
canalului de raportare avertizorul in interes 
public poate lua tn considerare aspecte 
precum:
a) existenta riscului de represalii, tn cazul 
raportarii prin canalele interne;
b) imposibilitatea remedierii tncalcarii tn mod 
eficace prin Intermediul canalelor interne de 
raportare.

58. (3) Informatiile corespunzatoare 
referitoare la utilizarea canalelor interne 
de raportare mentionata la alineatul (2) se 
furnizeaza tn contextul informaUilor 
transmise de entitati juridice din sectorul

Art. 15. - Obliga^ia de informare 
(1) Tn tndeplinirea atributiilor prevazute de 
prezenta lege, Agentia are obligatia de a 
publica pe pagina de internet a institutiei, tntr- 
0 sectiune separata, usor de identificat si de

13
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privat 51 din sectorul public in temeiul 
articolului 9 alineatul (1) litera (g), precum 
51 de autorita^i competente in temeiul 
articolului 12 alineatul (4) litera (a) 51 al 
articolului 13.

accesat, cel pu^in urmatoarele informa^ii:
a) condi^iile pentru a beneficia de protec^ie in 
temeiul prezentei legi;
b) informa^iile de contact pentru efectuarea 
raportarii: adresa po$tala 51 electronica pentru 
efectuarea raportarii, numerele de telefon, 
men^iunea privind inregistrarea conversa^iilor 
telefonice;
c) procedura aplicabila raportarii privind 
Tncalcarea legii, inclusiv modul in care Agentia 
poate solicita avertizorului in interes public sa 
clarifice informa^lile raportate sau sa furnizeze 
informatii suplimentare, termenul pentru a 
informa avertizorul in interes public, precum ^i 
tipul si con^inutul informarii;
d) obliga^ia de pastrare a confiden^ialita^ii cu 
privire la identitatea avertizorului in interes 
public;
e) obliga^ia de a asigura Informarea 
avertizorilor in interes public cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
potrivit dispozitiilor din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European $i al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protec^ia 
persoanelor fizice in ceea ce prive^te 
prelucrarea datelor cu caracter personal 51 
privind libera circula^ie a acestor date $i de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protectia datelor) si din Legea 
nr. 363/2018 privind protecpa persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de catre autorita^ile 
competente in scopul prevenirii, descoperii, 
cercetarii, urmaririi penale $1 combaterii 
infractiunilor sau al executarii pedepselor,

14



DIRECTIVA (UE) 201911937 (Avertizori)

masurilor educative $i de siguran^a, precum 
privind libera circulatie acestor date ^i 
dispozi^iilor din Regulamentul (UE) 2018/1725 
al Parlamentului European §i al Consiliului din 
23 octombrie 2018 privind protec^ia 
persoanelor fizice in ceea ce prive^te 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
catre institu^iile, organele, oficiile ^i agen^iile 
Uniunii ^i privind libera circulatie a acestor 
date 5i de abrogate a Regulamentului (CE) nr. 
45/2001 5i a Deciziei nr. 1247/2002/CE;
f) natura actiunilor subsecvente care pot fi 
intreprinse in vederea solutionarii raportarilor;
g) masurile reparatorii ji modalita^ile de 
asigurare a protectiei Tmpotriva represaliilor;
h) informa^ii privind datele de contact ^i 
intervalul de timp in care persoanele 
desemnate din cadrul Agenp’ei asigura 
consilierea persoanelor care intentioneaza sa 
efectueze o raportare;
i) un model de declarable cuprinzand conditiile 
in care avertizorul in interes public este 
protejat de raspunderea pentru incalcarea 
confidenbialitabii.

Art. 10. 
interna
(2) Persoana desemnata, precum §i mijloacele 
de raportare trebuie aduse la cuno^tin^a 
fiecarui angajat, prin afi^are pe pagina de 
internet a institubiei si prin afi^are la sediu, 
intr-un loc vizibil §i accesibil. Angajatorul 
trebuie sa se asigure ca, Tn orice moment, cel 
pubin un mijloc de raportare este accesibil.

Procedura privind raportarea

15
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Art. 9. • Obllga^ia de a institui canale interne 
de raportare
(1) Autorita^ile, institu^iile publice, alte 
persoane juridice de drept public, indiferent 
de numarul de angaja^i, precum 51 persoanele 
juridice de drept privat care au cel putin 50 de 
angaja^i, au obligatia de a identifica sau 
institui canale interne de raportare §i de a 
stabili proceduri de raportare interna ^i pentru 
efectuarea de ac^iuni subsecvente. Ter^ul 
desemnat are obliga^ia de a aplica procedura 
privind raportarea prevazuta la art. 10 alin.

59. Articolul 8
Obtiga^ia de a institui canale interne de 
raportare
(1) Statele membre se asigura ca entita^ile 
juridice din sectorul privat 5! din sectorul 
public instituie canale si proceduri pentru 
raportarea interna si pentru intreprinderea 
unor actiuni subsecvente, in urma 
consultarii partenerilor sociali ^i de comun 
acord cu ace^tia, in cazul in care se 
prevede astfel in dreptul intern.

(1).

Procedura privind raportarea(2) Canalele §i procedurile men^ionate la 
alineatul (1) trebuie sa permita lucratorilor 
entita^ii respective sa efectueze raportari 
privind informa^ii referitoare la incalcari. 
Acestea pot permite altor persoane, 
men^ionate la articolul 4 alineatul (1) 
literele (b), (c) 51 (d) ^i la articolul 4 
alineatul (2), care sunt in contact cu 
entitatea respectiva in contextul 
activitatilor lor profesionale, sa efectueze, 
de asemenea, raportari privind informa^ii 
referitoare la incalcari.

Art. 10. 
interna
(1) Procedurile de raportare interna ?i de 
efectuare de ac^iuni subsecvente trebuie sa 
cuprinda urmatoarele elemente:
a) conceperea, instituirea ^i gestionarea 
modalita^ii de primire a raportarilor astfel 
incat sa fie protejata confiden^ialitatea 
identitatii avertizorului in interes public si a 
oricarei parti terte mentionate Tn raportare ^i 
sa se impiedice accesul la raportare a 
personalului neautorizat;
b) obligatia de a transmite avertizorului in 
interes public confirmarea primirii raportarii, 
in termen de cel mult 7 zile calendaristice de

60.

la primirea acesteia;
c) desemnarea unei persoane, a unui 
compartiment sau a unui tert, cu atribu^ii in 
ceea ce prive^te primirea, inregistrarea, 
examinarea, efectuarea de ac^iuni subsecvente 
$i solutionarea raportarilor, care sa acfioneze
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cu imparp'alitate 51 care sa fie independent in 
exercitarea acestor atributii;
d) efectuarea cu diligenta a ac^iunilor 
subsecvente de catre persoana desemnata;
e) obliga^ia de informare a avertizorului in 
interes public cu privire la stadiul actiunilor 
subsecvente, Tn termen de cel mult 3 luni de la 
data confirmarii de primire sau, tn cazul tn 
care nu i s-a confirmat primirea raportarii, de 
la expirarea termenului de 7 zile prevazut la 
lit. b), precum ^i, ulterior, ori de cate ori sunt 
tnregistrate evolutii tn desfa^urarea ac^iunilor 
subsecvente, cu excep^ia cazului tn care 
informarea ar putea periclita desfa^urarea 
acestora;
f) obliga^ia de informare a conducatorilor 
autoritatilor, institu^iilor publice, altor 
persoane juridice de drept public, precum ^i 
persoanelor juridice de drept privat, cu privire 
la modalitatea de solu^ionare a raportarii;
g) obliga^ia de a furniza informa^ii dare ^i u^or 
accesibile privind procedurile de raportare 
externa catre autorita^ile competente $i, dupa 
caz, catre institu^iile, organele, oficiile sau 
agentiile Uniunii Europene;
h) obligatia de informare a avertizorului tn 
interes public cu privire la modalitatea de 
solutionare a raportarii.
(2) Persoana desemnata, precum ji mijloacele 
de raportare trebuie aduse la cuno^tin^a 
fiecarui angajat, prin afi^are pe pagina de 
internet a institu^iei ^i prin afi^are la sediu, 
tntr-un loc vizibil fi accesibil. Angajatorul 
trebuie sa se asigure ca, tn orice moment, cel 
pufin un mijloc de raportare este accesibil.

17
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(3) AUneatul (1) se apUca entita^ilor 
juridice din sectoral privat care au cel 
pu^in 50 de lucratori.

Art. 9. - Obliga^ia de a institui canale Interne
de raportare
(1) Autoritatile, institutiile publice, alte 
persoane juridice de drept public, indiferent 
de numarul de angajati, precum si persoanele 
juridice de drept privat care au cel putin 50 de 
angajati, au obliga^ia de a identifica sau 
institui canale interne de raportare ^i de a 
stabili proceduri de raportare interna ^i pentru 
efectuarea de ac^iuni subsecvente. Ter^ul 
desemnat are obliga^ia de a aplica procedura 
privind raportarea prevazuta la art. 10 alin.

61.

(1).
Art. 17. - Procedura raportarii externe 
(3) Prevederile art. 10 si 11 se aplica, in mod 
corespunzator, ^i procedurii raportarii externe.

(4) Pragul prevazut la alineatul (3) nu se 
aplica entita^ilor care se Tncadreaza in 
domeniul de aplicare al actelor Uniunii 
mentionate m partea I.B ^i in partea II din 
anexa.

Art. 9. - Obliga^ia de a institui canaie interne 
de raportare
(6) Persoanele juridice de drept privat care 
intra in domeniul de aplicare al actelor 
normative prevazute in anexa nr. 3 instituie 
sau men^in canale interne de raportare ^i 
proceduri pentru raportarea interna ^i pentru 
Tntreprinderea unor ac^iuni subsecvente, 
indiferent de numarul de angajati.

62.

Art. 9. - Obliga^ia de a institui canale interne
de raportare
(1) Autorita^ile, institu^iile publice, alte 
persoane juridice de drept public, indiferent 
de numarul de angajati, precum si persoanele

(5) Canalele de raportare pot fi gestionate 
intern de catre o persoana sau un 
departament desemnat m acest scop sau 
pot fi furnizate extern de catre o parte 
terta. Garantiile si cerintele mentionate la

63.

'•7 I
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articolul 9 alineatul (1) se aplica, de 
asemenea, par^ilor ter^e desemnate care 
gestioneaza canalul de raportare pentru o 
entitate juridica din sectoral privat.

juridice de drept privat care au cel pu^in 50 de 
angajati, au obligatia de a identifica sau 
institui canale interne de raportare ^i de a 
stabili proceduri de raportare interna $i pentru 
efectuarea de actiuni subsecvente. Ter^ul 
desemnat are obliga^ia de a aplica procedura 
privind raportarea prevazuta la art. 10 alin.
(1).

Art. 3. •
16. persoana desemnata - responsabilul cu 
atributiile prevazute la prevederile art. 10 
alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorita^ii, 
institu^iei publice sau in cadrul persoanelor 
juridice de drept privat, precum si in cadrul 
altor persoane juridice de drept public. In 
func^ie de numarul de angaja^i, atribu^iile pot 
fi exercitate de catre o persoana, un 
compartiment sau pot fi externalizate catre un 
tert, denumit in continuare tert desemnat.

(6) Entita^ile juridice din sectoral privat 
care au intre 50 si 249 de lucratori pot 
partaja resurse in ceea ce prive^te 
primirea
referitoare la incalcari si orice investigate 
de realizat. Acest lucru nu aduce atingere 
obliga^iilor impuse unor astfel de entita^i 
prin prezenta directiva de a pastra 
confidentialitatea, de a oferi feedback ^i 
de a remedia incalcarea raportata.

64. Art. 9. - Obliga^ia de a institui canale interne 
de raportare
(4) Persoanele juridice de drept privat care au 
intre 50 $i 249 de angaja^i se pot grupa $1 pot 
utiliza sau partaja resurse in ceea ce priveste 
primirea raportarilor referitoare la incalcari 
ale legii ^i in ceea ce prive$te ac^iunile 
subsecvente.
(5) Aceasta prevedere nu aduce atingere 
obliga^iei de a pastra confidentialitatea, de a 
informa avertizorul Tn interes public si de a 
solutiona raportarea.

raportarilor informa^iilor

65. (7) In urma unei evaluari adecvate a 
riscurilor, ^inand seama de natura 
activitatilor entitatilor $i de nivelul de rise
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astfel rezultat, in special la adresa 
mediului si a sanatatii publice, statele 
membre pot impune entitatilor juridice din 
sectorul privat cu mai pu^in de 50 de 
lucratori sa instituie canale ^i proceduri 
interne de raportare in conformitate cu 
capitolul II.
(8) Statele membre notifica Comisiei orice 
decizie pe care o iau pentru a impune 
entitatilor juridice din sectorul privat sa 
instituie canale interne de raportare in 
temeiul

66.

alineatului Notificarea(7).
respectiva include motivele deciziei §i 
criteriile utilizate in evaluarea riscurilor 
mentionate la alineatul (7). Comisia 
comunica respectiva decizie celorlalte 
state membre. 
(9) Alineatul (1) se aplica tuturor 
entitatilor juridice din sectorul public, 
inclusiv entitatilor detinute sau controlate 
de astfel de entitati.

Art. 9. > Obliga^ia de a institui canale interne 
de raportare
(2) Obligatia de identificare sau de instituire a 
canalelor interne de raportare, de stabilire a 
procedurilor de raportare interna si de 
efectuare de actiuni subsecvente stabilite de 
catre autoritatile si institutiile publice se 
aplica si structurilor fara personalitate juridica 
ale acestora, care au cel pup'n 50 de angajati.

67.

(3) Unitatile administrativ-teritoriale cu mai 
putin de 10 000 de locuitori sau cu mai putin 
de 50 de lucratori se pot grupa si pot utiliza 
sau partaja resurse "in ceea ce priveste 
primirea raportarilor referitoare la incalcari 
ale legii si in ceea ce priveste ac^iunile 
subsecvente.

Statele membre pot excepta de la obligatia 
mentionata la alineatul (1) municipalitatile 
cu mai putin de 10 000 de locuitori sau cu 
mai putin de 50 de lucratori ori alte 
entitati mentionate Tn primul paragraf din 
prezentul alineat cu mai putin de 50 de 
lucratori.

68.
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69. Statele membre pot prevedea posibilitatea 
partajarii canalelor interne de raportare 
intre munidpalitati sau a gestionarii de 
catre autoritati municipale comune Tn 
conformitate cu dreptul intern, cu conditia 
ca aceste canale interne de raportare 
partajate sa fie distincte si autonome Tn 
raport cu canalele externe de raportare 
relevante.

70. Articolul 9
Proceduri de raportare interna §i de 
intreprindere a unor ac^iuni subsecvente 
(1) Procedurile de raportare interna si de 
Tntreprindere a unor actiuni subsecvente 
astfel cum se mentioneaza la articolul 8 
inciud urmatoarele:

Art. 
interna
(1) Procedurile de raportare interna si de 
efectuare de actiuni subsecvente trebuie sa 
cuprinda urmatoarele elemente:

10. Procedura privind raportarea

71. (a) Art. 10. 
interna (1)
a) conceperea, instituirea si gestionarea 
modalitadi de primire a raportarilor astfel 
Tncat sa fie protejata confidentialitatea 
identitatii avertizorului Tn interes public si a 
oricarei par^i terte mentionate Tn raportare si 
sa se Tmpiedice accesul la raportare a 
personalului neautorizat;

Procedura privind raportarea
canalele pentru primirea raportarilor care 
sunt concepute, instituite si gestionate Tn 
conditii de siguranta, astfel Tncat sa fie 
protejata confidentialitatea identitarii 
persoanei care efectueaza raportarea ^i a 
oricarei parti ter^e men^ionate Tn raportare 
^i sa se Tmpiedice accesul la aceasta a 
membrilor neautorizati ai personalului;

72. (b) 10.Art. 
interna (1)
b) obligatia de a transmite avertizorului Tn 
interes public confirmarea primirii raportarii, 
Tn termen de cel mult 7 zile calendaristice de 
la primirea acesteia;

Procedura privind raportarea
confirmarea de primire a raportarii, 
adresata persoanei care efectueaza 
raportarea, Tn termen de sapte zile de la 
primirea respective!;

73. Art. 10. Procedura privind raportarea
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interna (1)
c) desemnarea unei persoane, a unui 
compartiment sau a unui tert, cu atribu^ii in 
ceea ce prive^te primirea, inregistrarea, 
examinarea, efectuarea de ac^iuni subsecvente 

solutionarea raportarilor, care sa actioneze 
cu imparp’alitate 51 care sa fie independent in 
exercitarea acestor atributii;

desemnarea unei persoane impar^iale sau a 
unui departament impartial, competent in 
ceea ce prive^te intreprinderea unor 
actiuni subsecvente raportarilor, care 
poate fi aceea^i persoana sau acelaji 
departament ca cel care prime^te 
raportarile ?i care va mentine comunicarea 
cu persoana care efectueaza raportarea ^i, 
daca este cazul, va solicita informa^ii 
suplimentare de la aceasta ^i li va 
transmite feedback;

Art. 3. - Termeni $i expresii 
16. persoana desemnata - responsabilul cu 
atribu^iile prevazute la prevederile art. 10 
alin. (1) lit. c), numit la nivelul autoritatii, 
institu^iei publice sau in cadrul persoanelor 
juridice de drept privat, precum $i in cadrul 
altor persoane juridice de drept public. Tn 
func^ie de numarul de angaja^i, atribu^iile pot 
fi exercitate de catre 0 persoana, un 
compartiment sau pot fi externalizate catre un 
tert, denumit in continuare ter^ desemnat.

Art. 10. - Procedura privind raportarea 
interna (1)
d) efectuarea cu diligen^a a actiunilor 
subsecvente de catre persoana desemnata;
Art. 3. - Termeni ^i expresii 
16. persoana desemnata - responsabilul cu 
atributiile prevazute la prevederile art. 10 
alin. (1) lit. c), numit la nivelul autorita^ii, 
institu^iei publice sau in cadrul persoanelor 
juridice de drept privat, precum $i in cadrul 
altor persoane juridice de drept public. Tn 
functie de numarul de angajati, atributiile pot 
fi exercitate de catre 0 persoana, un 
compartiment sau pot fi externalizate catre un

74. (d)
intreprinderea cu diligenta a unor ac^iuni 
subsecvente de catre persoana sau 
departamentul desemnat men^ionate la 
litera (c);
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tert, denumitin continuare tert desemnat.

75. (e) Art. 10. Procedura privind raportarea
intreprinderea cu diligenta a unor actiuni 
subsecvente in ceea ce priveste raportarea 
anonima, in cazul in care se prevede astfel 
in dreptulintern;

interna (1)
d) efectuarea cu diligenta a actiunilor 
subsecvente de catre persoana desemnata;
Art. 2. - Domeniui de aplicare 
(2) Prezenta lege se aplica si persoanelor care 
efectueaza raportari, inclusiv anonime, prin 
intermediul canalelor de raportare interne sau 
externe, sau divulga public informatii privind 
incalcari ale legii obtinute in timpul procesului 

recrutarede altor negocieri
precontractuale sau in cazul in care raportul de 
munca sau raportul de serviciu a incetat.

sau

76. (f) Art. 10. - Procedura privind raportarea 
interna (1)
e) obligatia de informare a avertizorului in 
interes public cu privire la stadiul actiunilor 
subsecvente, in termen de cel mult 3 luni de la 
data confirmarii de primire sau, in cazul in 
care nu i s*a confirmat primirea raportarii, de 
la expirarea termenului de 7 zile prevazut la 
lit. b), precum ^i, ulterior, ori de cate ori sunt 
inregistrate evolutii in desfasurarea actiunilor 
subsecvente, cu exceptia cazului in care 
informarea ar putea periclita desfasurarea 
acestora;

un interval de timp rezonabil pentru a 
transmite feedback, interval care sa nu 
depaseasca trei luni de la confirmarea de 
primire sau, in cazul in care nu a fost 
transmisa nicio confirmare persoanei care 
efectueaza raportarea, trei luni de la 
expirarea perioadei de sapte zile de la 
efectuarea raportarii;

77. (g) Art. 10. - Procedura privind raportarea 
interna (1)furnizarea de informatii dare si usor 

accesibile privind procedurile de raportare 
externa catre autoritatile competente, in 
temeiul articolului 10, si, dupa caz, catre 
institutiile, organele, oficiile sau agentiile

g) obligatia de a furniza informatii dare si usor 
accesibile privind procedurile de raportare 
externa catre autoritatile competente si, dupa
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caz, catre institutiile, organele, ofidile sau 
agentiile Uniunii Europene;

Uniunii.

Art. 5. - Modallta^i de raportare (....)
(4) Raportarea se face in scris, pe suport de 
hartie sau Tn format electronic, prin 
comunicare la liniile telefonice sau prin alte 
sisteme de mesagerie vocala, sau prin intalnire 
fata in fata, la cererea avertizorului in interes 
public.

(2) Canalele prevazute la alineatul (1) 
litera (a) permit raportarea in scris sau oral 
sau ambele. Raportarea orala se poate 
realiza prin telefon sau prin alte sisteme 
de mesagerie vocala, si, la cererea 
persoanei care efectueaza raportarea, 
printr-o Tntalnire fata in fa^a intr-un 
interval de timp rezonabil.

78.

Art. 5. - Modalita^i de raportare (...)
(3) Tn lipsa canalelor interne de raportare Tn 
cazul persoanelor juridice de drept privat cu 
mai putin de 50 de lucratori, altele decat cele 
prevazute la prevederile art. 9 alin. (4), 
avertizorul Tn interes public care efectueaza o 
raportare privind Tncalcari ale legii utilizeaza 
canalul extern.

Articolul 10
Raportarea prin canale externe de 
raportare
Fara a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (b), persoanele care 
efectueaza raportari raporteaza informatii 
referitoare la Tncalcari utilizand canalele ^i 
procedurile mentionate la articolele 11 si 
12, dupa ce au raportat mai Tntai prin 
canale interne de raportare, sau raportand 
direct prin canale externe de raportare.

79.

Art. 12. - Autorita^ile competente
(1) Canalele externe de raportare sunt 
reprezentate de autoritatile prevazute la art. 3 
pet. 15.
(2) Tn situatia Tn care, potrivit legilor speciale, 
competenta de a primi si efectua actiuni 
subseevente revine autoritatilor prevazute la 
art. 3 pet. 15 lit. a), raportarile primite de 
Agentie se redireeponeaza, de Tndata, catre 
acestea, cu pastrarea garantiilor privind 
confidentialitatea si integritatea. Autorita^le 
prevazute la art. 3 pet. 15 lit, a) au obligatia

Articolul 11
Obllga^ia de a institui canale externe de 
raportare $i de a Tntreprinde ac^iuni 
subseevente raportarilor 
(1) Statele membre desemneaza
autoritatile competente pentru a primi 
raportari, pentru a oferi feedback si pentru 
a Tntreprinde actiuni subseevente
raportarilor si le furnizeaza acestora 
resurse adeevate.

80.
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de a redirecpona catre Agen^ie, de indata, 
raportarea care este de competen^a acesteia.
(3) Agen^ia are obliga^ia de a redirecpona, de 
indata, raportarea tn vederea solu^ionarii 51 
catre autoritatile prevazute la art. 3 pet. 15 
lit. c), dupa caz, atunci cand nu are 
competenta de a examina $i de a efectua 
ac^iuni subseevente. Redirec^ionarea se 
realizeaza cu pastrarea garantiilor privind 
confiden^ialitatea 51 integritatea.
(4) Autorita^ile prevazute la art. 3 pet. 15 lit. 
c) au obligatia de a redirectiona catre Agentie, 
de Tndata, raportarea gre^it Tndreptata. 
Agen^ia va redirectiona raportarea, in func^ie 
de obiectul acesteia, potrivit alin. (3), urmand 
ca avertizorul Tn interes public sa fie Tn^tiin^at 
despre aceasta. Redirectionarea se realizeaza

garan^iilor
confiden^ialitatea ^i integritatea.
(5) Autoritatile prevazute la art. 3 pet. 15 au 
obliga^ia Tn^tiin^arii avertizorului Tn interes 
public, cu privire la redirec^ionare, Tn termen 
de 3 zile lucratoare de la aceasta.

pastrarea privindcu

Art. 3. Termeni ^i expresii
15. autoritate competenta sa primeasca
raportari privind Tncalcari ale legii, reprezinta:
a. autoritafile si institutiile publice care, 
potrivit dispozi^iilor legale speciale, primesc ^i 
solu^ioneaza raportari referitoare la Tncalcari 
ale legii, Tn domeniul lor de competenTa;
b. Agen^ia Na^ionala de Integritate, denumita 
Tn continuare Agen^ia;
c. alte autoritati ^i institu^ii publice carora 
Agentia le transmite raportarile spre
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competenta solu^ionare.

Art. 16. > Persoane responsabile
(1) tn vederea solutionarii raportarilor se 
infiin^eaza in cadrul Agen^iei o structura 
specializata distinct!, organizata potrivit 
regulamentului de organizare 51 functionate al 
institutiei.
(2) Agentia, prin ordin al presedintelui, 
desemneaza inspectori de integritate cu 
atributii de gestionare a raportarilor 
referitoare la incalcari ale legii, denumiti in 
continuare persoane responsabile.

(2) Statele membre se asigura ca 
autoritatile competente:
(a)
instituie canale externe de raportare 
independente ?i autonome pentru primirea 
51 tratarea informatiilor referitoare la 
incalcari;

Art. 13. - Drepturi obligatii ale autoritatiior 
competente
(2) tn solutionarea raportarii §i efectuarea de 
actiuni subsecvente, Agen^ia ^i autoritatile 
prevazute la art. 3 pet. 15 lit. c) au 
urmatoarele obliga^ii:
a) primesc, examineaza si raspund la raportari, 
scop in care desemneaza persoane cu aceste 
atributii;

81.

Art. 17. - Procedure raportarii externe
(1) Dupa primirea raportarii, Agen^ia, prin 
structura de specialitate, are obligatia 
inregistrarii, confirmand primirea, de indata, 
dar nu mai tarziu de 7 zile calendaristice de la 
data primirii, cu exceptia cazului in care 
avertizorul in interes public a solicitat in mod 
expres altfel sau atunci cand Agen^ia 
consider!, Tn mod rezonabil, c! 0 confirmare a 
primirii raport!rii ar periclita proteefia

(b)82.
confirm! primirea respectiv! f!r! 
Tntarziere, si Tn orice caz Tn termen de 
^apte zile de la primirea raport!rii, cu 
exceptia cazului Tn care persoana care 
efectueaz! raportarea a solicitat Tn mod 
explicit altfel sau Tn care autoritatea 
competent! consider!, Tn mod rezonabil, 
c! 0 confirmare a primirii raport!rii ar 
periclita protectia identit!tii persoanei
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care efectueaza raportarea; identitatii avertizoruiui in interes public.
(2) Dupa tnregistrarea raportarii, persoana 
desemnata efectueaza o prima examinare a 
acesteia, in ceea ce priveste indepUnirea 
prevederilor art. 2, art. 5 alin. (3) si art. 6.

83. (c) Art. 13. - Drepturi oblfga^li ale autorita^ilor 
competente
(1) In solutionarea raportarii si efectuarea de 
actiuni subsecvente, Agentia si autorita^ile 
prevazute la art. 3 pet. 15 lit. c) au 
urmatoarele drepturi:
a) de a solicita documentele detinute de 
autoritatile, institu^iile publice, persoanele 
juridice de drept public si persoanele juridice 
de drept privat, indiferent de forma acestora si 
de a primi copii ale acestora;
b) de a solicita informatii de la autorita^ile, 
institutiile publice, persoanele juridice de 
drept public si persoanele juridice de drept 
privat, de la avertizorul in interes public, 
persoana vizata si orice alta persoana care 
poate oferi informatii in vederea solu^ionarii 
raportarilor. Solicitarea de informatii se poate 
realize inclusiv prin invitarea la sediul 
autoritatilor competente.
(2) Tn solu^ionarea raportarii si efectuarea de 
actiuni subsecvente, Agentia si autoritatile 
prevazute la art. 3 pet. 15 lit. c) au 
urmatoarele obligatii:

Tntreprinde cu diligence actiuni 
subsecvente raportarilor;

b) efectueaza actiuni subsecvente referitoare 
la mcalcari ale legii;
c) asigura confidentialitatea raportarii;
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d) asigura pastrarea raportarilor o perioada de 
5 ani de la momentul inregfstrarii pentru a 
permite efectuarea de vehficari suplimentare;
e) men^in contactul cu avertizorul in interes 
public, in vederea solicitarii de informa^ii 
supUmentare 51 informarii, potrivit prevederilor 
art. 3 pet. 14;
f) informeaza avertizorul in interes public cu 
privire la modalitatea de solu^ionare a 
raportarii.

Art. 17. - Procedura raportarii externe 
(6) Agen^ia este obligata sa informeze 
avertizorul in interes public, potrivit
prevederilor art. 3 pet. 14, intr-un termen 
rezonabil, care sa nu depa^easca 3 luni sau, m 
cazuri justificate, 6 luni de la primirea 
raportarii, precum ji ori de cate ori sunt 
inregistrate evolutii in desfa^urarea actiunilor 
subseevente, cu exceptia cazului in care 
informarea ar putea periclita desfa^urarea 
acestora.
(9) Prevederile alin. (2)-{8), art. 8 alin. (6) ^i 
art. 14 lit. f) se aplica, in mod corespunzator, 
tuturor autoritatilor competente prevazute la 
art. 3 pet. 15.

(d)84.
ofera feedback persoanei care efectueaza 
raportarea, intr-un interval de timp 
rezonabil care sa nu depa^easca trei luni 
sau, in cazurf justificate corespunzator, 
^ase luni;

Art. 17. - Procedura raportarii externe 
(7) Dupa finalizarea examinarii, persoana 
desemnata intocme^te un raport care cuprinde 
urmatoarele elemente: prezentarea situa^iei 
care a facut obiectul raportarii, inclusiv 
descrierea informatiilor aduse la cunostinta

85. (e)
comunica persoanei care efectueaza 
raportarea rezultatul final al investiga^iilor 
determinate de raportare, in conformitate 
cu procedurile prevazute de dreptul intern;
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Agentiei prin raportarea inregistrata si, dupa 
caz, prin comunicarea catre autohtatile, 
institutiile publice, alte persoane juridice de 
drept public vizate, precum si catre persoanele 
juridice de drept privat, de concluzii si 
recomandari care pot cuprinde referiri la 
eventuate masuri de protectie.
(8) Modalitatea de solutionare se comunica in 
termen de 5 zile de la finalizarea examinarii 
catre avertizorul in interes public si persoana 
vizata.
(9) Prevederile alin. (2)-(8), art. 8 alin. (6) si 
art. 14 lit. f) se aplica, in mod corespunzator, 
tuturor autorita^ilor competente prevazute la 
art. 3 pet. 15.

86. (f) Art. 14. - Atribu^iiie Agen^iei 
Tn aplicarea prezentei legi, Agentia 
indeplineste urmatoarele atributii in legatura 
cu raportarile privind Tncalcari ale legii: 
c) transmite Tn timp util informatiile continute 
Tn raportare catre institutiile, organele, oficiile 
sau agenp’ile competente ale Uniunii Europene, 
dupa caz, Tn vederea efectuarii de actiuni 
subseevente, potrivit legii;

Informarea se face prin ANI, celelalte 
autoritati competente comunicand catre 
ANI.

transmit Tn timp util informatiile continute 
Tn raportare catre institutiile, organele, 
oficiile sau agentiile competente ale 
Uniunii, dupa caz, Tn vederea unor 
investigatii aprofundate, daca se prevede 
astfel Tn dreptul Uniunii sau Tn dreptul 
intern.

87. (3) Statele membre pot dispune ca 
autoritatile competente, dupa ce au 
examinat
chestiunea, sa poata decide ca o Tncalcare 
raportata este Tn mod clar minora si nu 
necesita actiuni subseevente suplimentare 
Tn temeiul prezentei directive, alta decat 
Tnchiderea procedurii. Acest lucru nu 
aduce atingere altor obligatii sau altor 
proceduri aplicabile de remediere a

Art. 11.- Clasarea raportarii interne
(1) Raportarea se claseaza atunci cand:
a) nu contine elementele prevazute la art. 6, 
altele decat datele de identificare a 
avertizorului Tn interes public, iar persoana 
desemnata a solicitat completarea acesteia Tn 
termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa 
fieTndeplinita;
b) raportarea este transmisa anonim si nu

mod corespunzatorin
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contine suficiente informatii referitoare la 
incalcari ale legii, care sa permita analizarea si 
solutionarea raportarii, iar persoana 
desemnata a solicitat completarea acesteia "in 
termen de 15 zile, fara ca aceasta obligate sa 
fie indeplinita.
(2) Tn situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), 
solutia de clasare se comunica avertizorului in 
interes public, cu indicarea temeiului legal.
(3) Tn cazul Tn care o persoana face mai multe 
raportari cu acelasi obiect, acestea se 
conexeaza, avertizorul Tn interes public 
urmand sa primeasca o singura informare. Daca 
dupa trimiterea acesteia se primeste o noua 
raportare cu acela$i obiect, fara a prezenta 
informatii suplimentare care sa justifice o 
actiune subsecventa diferita, aceasta se 
claseaza.
(4) Persoana desemnata Tn conformitate cu art. 
10 alin. (1) lit. c) poate decide Tncheierea 
procedurii daca dupa examinarea raportarii se 
constata ca este o Tncalcare Tn mod clar minora 
si nu necesita actiuni subsecvente 
suplimentare, altele decat Tnchiderea 
procedurii. Aceasta prevedere nu aduce 
atingere obligatiei de a pastra 
confidentialitatea, de a informa avertizorul Tn 
interes public si nu aduce atingere nici altor 
obligatii sau altor proceduri aplicabile de 
remediere a Tncalcarii raportate.

Tncalcarii raportate, nici protec^iei 
acordate de prezenta directiva Tn ceea ce 
priveste raportarea interna sau externa. 
Intr-un astfel de caz, autoritatile 
competente notifica persoanei care 
efectueaza raportarea decizia lor si 
motivele acesteia.

Art. 17. - Procedura raportarii externe 
(3) Prevederile art. 10 si 11 se aplica, Tn mod 
corespunzator, si procedurii raportarii externe.
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88. (4) Statele membre pot dispune ca 
autoritatile competente sa poata decide sa 
tnchida procedurile in legatura cu 
raportarile repetitive care nu con^in nicio 
informatie semnificativa noua referitoare 
la incalcari in comparatie cu o raportare 
anterioara cu privire la care procedurile 
relevante au fost Tncheiate, cu exceptia 
cazului in care noi circumstante de drept 
sau de fapt justified o actiune subseeventa 
diferita. Tn acest caz, autoritatile 
competente notifica persoanei care 
efectueaza raportarea decizia lor si 
motivele acesteia.

Art. 11. - Clasarea raportarii interne
(1) Raportarea se claseaza atunci cand:
a) nu contine elementele prevazute la art. 6, 
altele decat datele de identificare a 
avertizorului in interes public, iar persoana 
desemnata a solicitat completarea acesteia m 
termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa 
fie indeplinita;
b) raportarea este transmisa anonim si nu 
contine suficiente informatii referitoare la 
incalcari ale legii, care sa permit! analizarea si 
solutionarea raportarii, iar persoana 
desemnata a solicitat completarea acesteia in 
termen de 15 zile, fara ca aceasta obligatie sa 
fie indeplinita.
(2) Tn situatia prevazuta la alin. (1) lit. a), 
solutia de clasare se comunica avertizorului Tn 
interes public, cu indicarea temeiului legal.
(3) Tn cazul Tn care o persoana face mai multe 
raportari cu acelasi obiect, acestea se 
conexeaza, avertizorul Tn interes public 
urmand sa primeasca o singura informare. Daca 
dupa trimiterea acesteia se primeste o noua 
raportare cu acela^i obiect, fara a prezenta 
informatii suplimentare care sa justifice o 
actiune subseeventa diferita, aceasta se 
claseaza.
(4) Persoana desemnata Tn conformitate cu art. 
10 -alin. (1) lit. c) poate decide Tncheierea 
procedurii daca dupa examinarea raportarii se 
constata ca este o Tncalcare Tn mod clar minora 
si nu necesita actiuni subseevente
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supUmentare, altele decat inchiderea 
procedurii. Aceasta prevedere nu aduce 
atingere obUga^iei de a pastra 
confiden^ialitatea, de a informa avertizorul in 
interes public si nu aduce atingere nici altor 
obligatii sau altor proceduri aplicabile de 
remediere a incalcarii raportate.
Art. 17. - Procedura raportarii externe 
(3) Prevederile art. 10 ^i 11 se aplica, Tn mod 
corespunzator, 51 procedurii raportahi externe.

(5) Statele membre pot dispune ca, in 
cazul unui aflux ridicat de raportari, 
autorita^ile competente sa poata trata cu 
prioritate raportarile privind incalcari 
grave sau incalcari ale dispozitiilor 
esen^iale care intra in domeniul de 
aplicare al prezentei directive, fara a 
aduce atingere intervalului de timp 
prevazut la alineatul (2) litera (d).

89.

(6) Statele membre se asigura ca orice 
autoritate care a primit 0 raportare, dar 
care nu are competenta de a remedia 
incalcarea raportata, transmite raportarea 
autorita^ii competente, intr-un termen 
rezonabil, Tn mod securizat, ^i ca persoana 
care efectueaza raportarea este informata 
fara Tntarziere cu privire la 0 astfel de 
transmitere.

Art. 12. - Autorita^ile competente
(1) Canalele externe de raportare sunt 
reprezentate de autoritatile prevazute la art. 3 
pet. 15.
(2) Tn situa^ia Tn care, potrivit legilor speciale, 
competen^a de a primi si efectua acp'uni 
subseevente revine autoritatilor prevazute la 
art. 3 pet. 15 lit. a), raportarile primite de 
Agentie se redirectioneaza, de Tndata, catre 
acestea, cu pastrarea garantiilor privind 
confiden^ialitatea ^i integritatea. Autorita^ile 
prevazute la art. 3 pet. 15 lit. a) au obliga^ia 
de a redirectiona catre Agen^ie, de Tndata, 
raportarea care este de competenta acesteia.

90.
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(3) Agen^ia are obligatia de a redirectiona, de 
Tndata, raportarea in vederea solu^ionarii 51 
catre autorita^Ue prevazute la art. 3 pet. 15 
lit. c), dupa caz, atunci cand nu are 
competen^a de a examina si de a efectua 
actiuni
realizeaza cu pastrarea garantiilor privind 
confiden^ialitatea ^i integritatea.
(4) Autoritatile prevazute la art. 3 pet. 15 lit. 
e) au obliga^ia de a rediree^iona eatre Agen^ie, 
de indata
Agen^ia va redireetiona raportarea, in fune^ie 
de obieetul aeesteia, potrivit alin. (3), urmand 
ea avertizorul in interes publie sa fie in^tiintat 
despre aeeasta. Redireetionarea se realizeaza 

pastrarea 
eonfiden^ialitatea $i integritatea.
(5) Autorita^ile prevazute la art. 3 pet. 15 au 
obliga^ia in^tiin^arii avertizorului in interes 
publie, eu privire la rediree^ionare, in termen 
de 3 zile lueratoare de la aeeasta.

subseevente. Redireetionarea se

raportarea gresit indreptata.

garanp'ilor privindcu

Art. 17. - Procedura raportarii externe 
(5) Agen^ia are competent de a solicita, 
colecta $i prelucra date si informatii cu privire 
la raportarea inregistrata. De asemenea, 
Agentia are dreptul sa solicite motivat, 
autorita^ilor, institutiilor publice, altor 
persoanelor juridice de drept public, precum 
?i persoanelor juridice de drept privat 
documentele ji informa^iile necesare 
solu^ionarii raportarii, cu obliga^ia pastrarii 
confidentialitatii. Acestea sunt obligate sa 
raspunda solicitarii Agen^iei in termen de cel 
mult 15 zile lucratoare de la primirea
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soUdtarii.
(6) Agentia este obligata sa informeze 
avertizorul in interes public, potrivit 
prevederUor art. 3 pet. 14, Tntr-un termen 
rezonabil, care sa nu depaseasca 3 luni sau, in 
cazuri justificate, 6 luni de la primirea 
raportarii, precum 51 ori de cate ori sunt 
inregistrate evolutii in desfa?urarea actiunilor 
subseevente, cu excep^ia cazului in care 
informarea ar putea periclita desfa$urarea 
acestora.

Art. 14. - Atribu^iile Agen^iei 
in aplicarea prezentei ■ legi, Agen^ia
indepline^te urmatoarele atribu^ii in legatura 
cu raportarile privind incalcari ale legii:
a) solu^ioneaza raportarile care intra in 
competen^a sa;
b) inainteaza raportarea catre autoritatea 
competenta sa 0 solu^ioneze, in func^ie de 
obiectul acesteia;

Articolul 12
Proiectarea canaletor externe de 
raportare
(1) Canalele externe de raportare sunt 
considerate independente ^i autonome 
daca indeplinesc toate criteriile 
urmatoare:

91.

Art. 17. - Procedura raportarii externe
(1) Dupa primirea raportarii, Agen^ia, prin 
structura de specialitate, are obligatia 
inregistrarii, confirmand primirea, de indata, 
dar nu mai tarziu de 7 zile calendaristice de la 
data primirii, cu exceptia cazului in care 
avertizorul in interes public a solicitat in mod 
expres altfel sau atunci cand Agen^ia 
considers, in mod rezonabil, ca 0 confirmare a 
primirii raportarii ar periclita protec^ia 
identitap'i avertizorului in interes public.
(2) Pupa inregistrarea raportarii, persoana

92. (a)
sunt concepute, instituite ^i gestionate 
astfel incat sa garanteze caracterul 
exhaustiv, integritatea ?i confiden^ialitatea 
informa^iilor ^i sa impiedice accesul 
membrilor neautoriza^i ai personalului din 
cadrul autoritatii competente;
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desemnata efectueaza o prima examinare a 
acesteia, in ceea ce prive^te indepUnirea 
prevederilor art. 2, art. 5 alin. (3) 51 art. 6.
(3) Prevederile art. 10 si 11 se aplica, in mod 
corespunzator, 51 procedurii raportarii externe.
(4) Oaca pe baza informatiilor con^inute in 
raportare, exista indicii privind existen^a unei 
incalcari a legii persoana desemnata 
procedeaza la examinarea propriu-zisa.
(5) Agen^ia are competence de a soUcita, 
colecta 51 prelucra date 51 informatii cu privire 
la raportarea inregistrata. De asemenea, 
Agentia are dreptul sa solicite motivat, 
autoritaCilor, institupilor publice, altor 
persoanelor juridice de drept public, precum 
51 persoanelor juridice de drept privat 
documentele §i informaCiile necesare 
soluCionarii raportarii, cu obligacia pastrarii 
confidenCialitaCii. Acestea sunt obligate sa 
raspunda solicitarii Agentiei in termen de cel 
mult 15 zile lucratoare de la primirea 
solicitarii.
(6) Agen^ia este obligate sa informeze 
avertizorul in interes public, potrivit 
prevederilor art. 3 pet. 14, intr-un termen 
rezonabil, care sa nu depa^easca 3 luni sau, in 
cazuri justificate, 6 luni de la primirea 
raportarii, precum ^i ori de cate ori sunt 
inregistrate evolutii in desfa^urarea actiunilor 
subseevente, cu excepCia cazului in care 
informarea ar putea periclita desfa^urarea 
acestora.
(7) Dupa finalizarea examinarii, persoana 
desemnata intocme§te un report care cuprinde 
urmatoarele elemente: prezentarea situatiei
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care a facut obiectul raportarii, inclusiv 
descrierea informa^iilor aduse la cuno^tin^a 
Agentiei prin raportarea inregistrata $i, dupa 
caz, prin comunicarea catre autorita^ile, 
institu^iile publice, alte persoane juridice de 
drept public vizate, precum si catre persoanele 
juridice de drept privat, de concluzii ?i 
recomandari care pot cuprinde referiri la 
eventuate masuri de protec^ie.
(8) Modalitatea de solu^ionare se comunica Tn 
termen de 5 zile de la finalizarea examinarii 
catre avertizorul in interes public ^i persoana 
vizata.
(9) Prevederile alin. (2)-(8), art. 8 alin. (6) ^i 
art. 14 lit. f) se aplica, tn mod corespunzator, 
tuturor autorita^ilor competente prevazute la 
art. 3 pet. 15.
(10) Raportarile care privesc pre^edintele ji 
vicepresedintele Agentiei, precum $i personalul 
acesteia, se examineaza ^i se solu^ioneaza tn 
cadrul Consiliului National de Integritate.

Art. 7. - Eviden^a raportarilor
(2) Autoritatile, institutiile publice, alte 
persoane juridice de drept public, precum 
persoanele juridice de drept privat pastreaza 
eviden^a tuturor raportarilor primite cu 
respectarea
confidentialitatea. Raportarile se pastreaza 5 
ani. Dupa expirarea perioadei de pastrare de 5 
ani, acestea se distrug, indiferent de suportul 
pe care sunt pastrate.

93. (b)
permit stocarea durabila a informatiilor, tn 
conformitate cu articolul 18, pentru a 
permite efectuarea de investiga^ii 
suplimentare.

privindcerintelor

Art. 5. - Modallta^i de raportare
(4) Raportarea se face tn scris, pe suport de

(2) Canalele externe de raportare permit
raportarile tn scris si oral. Raportarea orala

94.
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hartie sau in format electronic, prin 
comunicare la liniile telefonice sau prin alte 
sisteme de mesagerie vocala, sau prin Tntalnire 
fata tn fata, la cererea avertizorului in interes 
public.

se poate realiza prin telefon sau prin alte 
sisteme de mesagerie vocala si, la cererea 
persoanei care efectueaza raportarea, 
printr-o intalnire fata in fata intr-un 
interval de timp rezonabil.

95. (3) Autoritatile competente se asigura ca, 
in cazul in care se primeste o raportare 
prin intermediul altor canale decat 
canalele de raportare menp'onate la 
alineatele (1) si (2) sau de catre alti 
membri ai personalului decat cei 
responsabili de tratarea raportarilor, 
membrilor personalului care o primesc li se 
interzice divulgarea oricarei informatii 
care ar putea sa identifice persoana ce 
efectueaza raportarea sau persoana vizata, 
iar aceftia transmit fara intarziere 
raportarea fara nicio modificare membrilor 
personalului responsabili cu tratarea 
raportarilor.

Obligafia de a pastraArt.
confiden^iaMtatea
(6) Obligatia de a pastra confidentialitatea se 
men^ine 51 in cazul in care raportarea ajunge 
din eroare la 0 alta persoana din cadrul 
autoritatii, institutiei publice, oricarei alte 
persoane juridice de drept public, precum si 
din cadrul persoanelor juridice de drept privat 
alta decat persoana desemnata. Tn acest caz, 
raportarea este inaintata, de indata, persoanei 
desemnate.

8.

Art. 12. - Autorita^ile competente 
(4) Autoritatile prevazute la art. 3 pet. 15 lit. 
c) au obligaUa de a redirectiona catre Agenp’e, 
de indata, raportarea gresit indreptata. 
Agentia va redirectiona raportarea, in functie 
de obiectul acesteia, potrivit alin. (3), urmand 
ca avertizorul in interes public sa fie instiintat 
despre aceasta. Redirectionarea se realizeaza 

pastrarea garanpilor privind 
confidentialitatea si integritatea.
cu

Art. 28. - Raspunderea
(2) Urmatoarele fapte constituie contraventii, 
daca nu au fost savarsite in astfel de conditii 
incat sa fie considerate, potrivit legii penale, 
infractiuni si se sanctioneaza dupa cum
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urmeaza:
e) incalcarea de catre persoanele fizice a 
obligatiei de a mentine confidentialitatea 
privind identitatea avertizorilor in interes 
public, a persoanei vizate sau a tertelor 
persoane, astfel cum este prevazuta la art. 8 si 
la art. 25, cu amenda de la 3.000 lei la 30.000
lei.

(4) Statele membre se asigura ca 
autoritatile competente desemneaza 
membri ai personalului responsabili cu 
tratarea raportarilor si, in special, cu 
urmatoarele activitati:

Art. 16. - Persoane responsabile
(1) Tn vederea solutionarii raportarilor se 
infiinteaza Tn cadrul Agen^iei o structura 
specializata distincta, organizata potrivit 
regulamentului de organizare si functionare al 
institutiei.
(2) Agentia, prin ordin al presedintelui, 
desemneaza inspectori de integritate cu 
atributii de gestionare a raportarilor 
referitoare la Tncalcari ale legii, denumiti Tn 
continuare persoane responsabile.
Art. 3
16. persoana desemnata - responsabilul cu 
atributiile prevazute la prevederile art. 10 
alin. (1) lit. c), numit la nivelul autoritatii, 
institu^iei publice sau Tn cadrul persoanelor 
juridice de drept privat, precum si Tn cadrul 
alter persoane juridice de drept public. Tn 
functie de numarul de angajati, atributiile pot 
fi exercitate de catre o persoana, un 
compartiment sau pot fi externalizate catre un 
tert, denumitTn continuare tert desemnat.
Art. 15. - Obliga^ia de informare
(3) Obligatiile prevazute la alin.(l) revin si 
autoritatilor prevazute la art. 3 pet. 15 lit, a)

96.
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si c).

97. (a) Art. 15. - Obliga^la de informare 
(1) Tn indeplinirea atributiilor prevazute de 
prezenta lege, Agentia are obliga^ia de a 
publica pe pagina de internet a institutiei, intr- 
0 sectiune separata, u^or de identificat $i de 
accesat, cel pu^in urmatoarele informatii: 
c) procedura aplicabila raportarii privind 
incalcarea legii, inclusiv modul m care Agen^ia 
poate solicita avertizorului tn interes public sa 
clarifice informa^iile raportate sau sa furnizeze 
informatii suplimentare, termenul pentru a 
informa avertizorul in interes public, precum ji 
tipul si continutul informarii;
(3) dbliga^iile prevazute la alin.(l) revin 51 
autorita^ilor prevazute la art. 3 pet. 15 lit. a) 
?ic).

de a oferi oricarei persoane interesate 
informatii privind procedurile de raportare;

98. (b) Art. 13 - Dreptun obliga^ii ale autoritafilor 
competente
(2) tn solu^ionarea raportarii 51 efectuarea de 
ac^iuni subseevente, Agentia si autoritatile 
prevazute la art. 3 pet. 15 lit. c) au 
urmatoarele obliga^ii:
a) primesc, examineaza ^i raspund la raportari, 
scop tn care desemneaza persoane cu aceste

de a primi raportarile 51 de a tntreprinde 
actiuni subseevente;

atributii;
Art. 15. - Obliga^ia de informare 
(3) Obligatiile prevazute la alin.(l) revin si 
autorita^ilor prevazute la art. 3 pet. 15 lit. a) 
?i c).

99. (c) Art. 13 ‘ Dreptun ^i obliga^ii ale autorita^flor 
competente_____________________________de a mentine contactul cu persoana care
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(2) In solutionarea raportarii si efectuarea de 
actiuni subsecvente, Agentia si autoritatile 
prevazute la art. 3 pet. 15 lit. c) au 
urmatoarele obligatii:
e) mentin contactul cu avertizoml Tn interes 
public, in vederea solicitahi de informatii 
suplimentare si informarii, potrivit prevederilor 
art. 3 pet. 14;
Art. 15. - Obliga^ia de informare
(3) Obliga^iile prevazute la aUn.(1) revin si 
autoritatilor prevazute la art. 3 pet. 15 lit. a) 
si c). 

efectueaza raportarea tn scopul oferirii de 
feedback si al solicitarii de informatii 
suplimentare daca este necesar.

Art. 13. - Drepturi obligafli ale autoritafllor
competente
(3) Autoritatile prevazute la art. 3 pet. 15 lit. 
a) si c) au obliga^ia de a asigura instruirea 
persoanelor desemnate sa solutioneze 
raportarile.
Art. 14. - Atribu^iile Agentiei
f) asigura instruirea persoanelor desemnate sa
solutioneze raportari;

(5) Membrilor personalului mentionati la 
alineatul (4) li se ofera o formare specifica 
in scopul tratarii raportarilor.

100

Art. 15. - Obiiga^ia de informare 
(1) Tn indeplinirea atributiilor prevazute de 
prezenta lege, Agentia are obliga^ia de a 
publica pe pagina de internet a institutiei, tntr- 
0 sectiune separata, usor de identificat si de 
accesat, cel putin urmatoarele informatii:
Art. 15. - Obliga^ia de informare 
(3) Obligatiile prevazute la alin.(l) revin si 
autoritatilor prevazute la art. 3 pet. 15 lit. a) 
si c).

Articolul 13
Informa^ii referitoare la primirea 
raportarilor la ac^iunile subsecvente 
acestora
Statele membre se asigura ca autoritatile 
competente publica pe site-urile lor web, 
intr-o sectiune separata, usor de 
identificat si de accesat, cel putin 
urmatoarele informatii:

101

Art. 15. - Obliga^ia de informare (1)....
a) conditiile pentru a beneficia de protectie Tn

102 (a)
conditiile pentru a beneficia de protectie

•v.vt*
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in temeiul prezentei directive; temeiul prezentei legi;

103 (b) Art. 15, - Obliga^ia deinformare (1) .... 
b) informapile de contact pentru efectuarea 
raportarii: adresa postala si electronica pentru 
efectuarea raportarii, numerele de telefon, 
mentiunea privind Tnregistrarea conversap'ilor 
telefonice;

informapile de contact pentru canalele 
externe de raportare, astfel cum sunt 
prevazute la articolul 12, Tn special 
adresele electronice si postale, precum si 
numerele de telefon pentru respectivele 
canale, indicand daca sunt inregistrate 
convorbirile telefonice;

104 (c) Art. 15. - Obligatia de informare (1)....
c) procedure aplicabila raportarii privind 
Tncalcarea legii, inclusiv modul in care Agenpa 
poate soLicita avertizorului Tn interes public sa 
clarifice informatiile raportate sau sa furnizeze 
informapi suplimentare, termenul pentru a 
informa avertizorul Tn interes public, precum s\ 
tipul si conpnutul informarii;

procedurile aplicabile raportarii 
Tncalcarilor, inclusiv modul Tn care 
autoritatea competent! poate solicita 
persoanei care efectueaza raportarea sa 
clarifice informapile raportate sau sa 
furnizeze informap’i suplimentare, 
termenul pentru furnizarea de feedback, 
precum si tipul si conpnutul unui asemenea 
feedback; 

105 (d) Art. 15. - Obligapa de informare (1)....
d) obligapa de pastrare a confidenpalitapi cu 
privire la identitatea avertizorului Tn interes 
public;
e) obligapa de a asigura informarea 
avertizorilor Tn interes public cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
potrivit dispozipilor din Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecpa 
persoanelor fizice Tn ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal p 
privind libera circulape a acestor date p de 
abrogate a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecpa datelor) si din Legea

regimul de confidenpalitate aplicabil 
raportarilor p, Tn special, informapile 
legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal Tn conformitate cu articolul 17 din 
prezenta directiva, cu articolele 5 p 13 din 
Regulamentul (UE) 2016/679, cu articolul 
13 din Directiva (UE) 2016/680 p cu 
articolul 15 din Regulamentul (UE) 
2018/1725, dupa caz;
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nr. 363/2018 privind protec^ia persoanelor 
fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de catre autorita^ile 
competente in scopul prevenirii, descoperii, 
cercetarii, urmaririi penale |i combateril 
infractiunilor sau al executarii pedepselor, 
masurilor educative si de siguranta, precum si 
privind libera circula^ie acestor date si 
dispozip'ilor din Regulamentul (UE) 2018/1725 
al Parlamentului European ^i al Consiliului din 
23 octombrie 2018 privind protec^ia 
persoanelor fizice in ceea ce prive^te 
prelucrarea datelor cu caracter personal de 
catre institu^iile, organele, oficiile §i agen^iile 
Uniunii si privind libera circula|ie a acestor 
date $i de abrogate a Regulamentului (CE) nr. 
45/2001 si a Deciziei nr. 1247/2002/CE;
Art. 15. - Obliga^ia de informare (1).... 
f) natura ac^iunilor subsecvente care pot fi 
intreprinse in vederea solu^ionarii raportarilor;

106 (e)
natura actiunilor subsecvente raportarilor;

Art. 15. - Obliga^ia de informare (1).... 
g) masurile reparatorii ^i modalitaU'le de 
asigurare a protectiei impotriva represaliilor;

107 (0
masurile reparatorii si procedurile de 
protectie impotriva represaliilor si 
disponibilitatea consilierii confiden^iale 
pentru persoanele care inten^ioneaza sa 
efectueze o raportare;

Art. 15. - Obliga^ia de informare (1) ....
h) informa^ii privind datele de contact ^i 
intervalul de timp in care persoanele 
desemnate din cadrul Agentiei asigura 
consilierea persoanelor care inten^ioneaza sa 
efectueze o raportare;
i) un model de declarable cuprinzand conditiile 
in care avertizorul in interes public este

108 (g)
0 declarabie in care se explica in mod clar 
conditiile in care persoanele care 
raporteaza autoritabii competente sunt 
protejate de raspunderea pentru 
incalcarea confidenbialitabii, m temeiul 
articolului 21 alineatul (2); $i
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protejat de raspunderea pentru incalcarea 
confidentialitaUi.
Art. 24. - ConsiMerea, informarea 51 asisten^a
(1) Agentia asigura consiUerea si informarea Tn 
legatura cu masurile de protectie, cu 
drepturile, procedurile si masurile reparatorii 
aplicabile.
(2) Agentia ofera avertizorilor Tn interes public 
asistenta Tn legatura cu protectia acestora 
Tmpotriva represaliilor Tn fata oricarei 
autoritad.

109 (h) Art. 15. - Obiiga^ia de informare (1).... 
h) informatii privind datele de contact si 
intervalul de timp Tn care persoanele 
desemnate din cadrul Agentiei asigura 
consilierea persoanelor care Intentioneaza sa 
efectueze 0 raportare;

informatiile de contact ale centrului de 
informare sau ale autoritatii administrative 
unice independente, astfel cum sunt 
prevazute la articolul 20 alineatul (3), 
dupa caz.

110 Articolul 14
Revizuirea procedurilor de catre 
autoritatile competente 
Statele membre se asigura ca autoritatile 
competente T^i revizuiesc procedurile de 
primire a raportarilor si de Tntreprindere a 
actiunilor subsecvente acestora, la 
intervale regulate si cel putin 0 data la trei 
ani. La revizuirea acestor proceduri, 
autoritatile competente tin cont de 
experienta lor si de cea a altor autoritati 
competente si Tsi adapteaza procedurile Tn 
consecin^a.

Art. 18. Revizuirea procedurilor
(1) Autoritatea competent! sa primeasca 
raportari are obligatia de a analiza si, dupa 
caz, de a-si revizui procedura de primire a 
raportarilor si de efectuare a actiunilor 
subsecvente, la intervale regulate, dar cel 
putin 0 data la trei ani.
(2) La revizuirea acestor proceduri, autoritatea 
competent! tine cont de experienta sa si de 
cea a altor autoritati competente si Tsi 
adapteaz! procedurileTn consecint!.

Ill Articolul 15 
Divulgari publice

Art. 19. - Divulgarea public!
(1) Avertizorul Tn interes public care divulg!
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public informa^ii privind incalcarea legii 
beneficiaza de protec^ie in temeiul prezentei 
legi in cazul m care este tndeplinita una dintre 
urmatoare condi^ii:
(2) Sesizarea privind incalcarea legii prin 
divulgate publica se poate adresa presei, 
organizatiilor profesionale, sindicale sau 
patronale, organizatiilor neguvernamentale, 
comisiilor parlamentare, sau prin punerea la 
dispozi^ie in orice mod in spa^iul public a 
informa^iilor referitoare la mcalcari ale legii.

(1)0 persoana care efectueaza o divulgare 
publica beneficiaza de protec^ie Tn temeiul 
prezentei directive in cazul in care este 
indeplinita oricare dintre condi^iile 
urmatoare:

Art. 19. - Divuigarea pubiica
(1) (....)
a) a raportat mai intai intern ^i extern sau 
direct extern potrivit cap. ill $i IV, insa 
considers ca nu au fost dispuse masuri 
corespunzatoare in termenul prevazut la art. 
17 alin. (6);

112 (a)
persoana a raportat mai intai intern ^i 
extern sau direct extern in conformitate cu 
capitolele II si III, insa, ca raspuns la 
raportare, nu au fost luate masuri 
corespunzatoare in intervalul de timp 
mentionat la articolul 9 alineatul (1) litera 
(f) sau la articolul 11 alineatul (2) litera 
(d); sau

Art. 19. - Divuigarea publica
(1) (....)
b) are motive intemeiate sa considere ca:
1. mcalcarea poate constitui un pericol iminent 
sau evident pentru interesul public sau riscul 
unui prejudiciu care nu mai poate fi remediat

113 (b)
persoana are motive intemeiate sa 
considere ca:

0)
Tncalcarea poate constitui un pericol 
iminent sau evident pentru interesul 
public, cum ar fi existence unei situatii de 
urgen^a sau riscul unui prejudiciu 
ireversibil; sau 
(ii)
in cazul raportarii externe, exista un rise 
de represalii sau exista o probabilitate 
redusa ca Tncalcarea sa fie remediate Tn

sau
2. Tn cazul raportarii externe exista un rise de 
represalii sau o probabilitate redusa ca 
Tncalcarea sa fie remediata Tn mod eficace 
avand Tn vedere circumstantele specifice ale 
raportarii.
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mod eficace, avand in vedere 
circumstan^ele specifice ale cazului, 
precum cele in care probele pot fi 
disimulate ori distruse sau o autoritate 
poate fi in in^elegere cu autorul incalcahi 
sau impiicata in incalcare.
(2) Prezentul articol nu se aplica in 
cazuhle Tn care o persoana divulga in mod 
direct informatii presei in conformitate cu 
dispozi^iile na^ionale specifice care 
stabilesc un sistem de protectie referitor la 
libertatea de exprimare $i de informare.

114 Nu necesita transpunere.

115 Articoiul 16
Obliga^la de a pastra confiden^ialitatea 
(1) Statele membre se asigura ca 
identitatea persoanei care efectueaza 
raportarea nu este divulgata nimanui, fara 
consimtamantul explicit al acesteia, Tn 
afara de membrii autorizaTi ai personalului 
care au competenta de a primi raportari 
sau de a Tntreprinde actiuni subsecvente 
acestora. Acest lucru se aplica, de 
asemenea, oricarei alte informaTii care 
permite ca identitatea persoanei care 
efectueaza raportarea sa fie dedusa direct 
sau indirect.

Art. 8. 
confiden^ialitatea
(1) Persoana desemnata sa solutioneze 
raportarea are obliga^ia de a nu dezvalui 
identitatea avertizorului in interes public 
nici informatiile care ar permite identificarea 
directa sau indirecta a acestuia, cu excep^ia 
situatiei Tn care are consimtamantul expres al 
acestuia.
(6) Obligatia de a pastra confidenTialitatea se 
mentine ji Tn cazul Tn care raportarea ajunge 
din eroare la o alta persoana din cadrul 
autoritatii, institutiei publice, oricarei alte 
persoane juridice de drept public, precum ^i 
din cadrul persoanelor juridice de drept privat 
alta decat persoana desemnata. Tn acest caz, 
raportarea este Tnaintata, de Tndata, persoanei 
desemnate.

ObligaTia de a pastra

116 (2) Prin derogare de la alineatul (1), 
identitatea persoanei care efectueaza 
raportarea ^i orice alta informa^ie 
menfionata la alineatul (1) pot fi divulgate

Art.
confidenTialitatea
(2) Prin excep^ie de la prevederile alin. (1), 
identitatea avertizorului Tn interes public si

8. Obliga^ia de a pastra
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orice alta informa^ie prevazuta la alin. (1) pot 
fi divulgate numai in cazul in care acest lucru 
este 0 obligatie impusa de lege, cu respectarea 
condi^iilor ^i a limitelor prevazute de aceasta.

(5) Obligatia de a pastra confidentialitatea nu 
exista in cazul in care avertizorul in interes 
public a dezvaluit in mod intenp’onat 
identitatea sa in contextul unei divulgari 
publice.

numai in cazul in care acest lucru este o 
obliga^ie necesara ^i proportionala impusa 
de dreptul Uniunii sau de dreptul Intern in 
contextul investiga^iilor desfa^urate de 
autorita^ile nationale sau al procedurilor 
judiciare, inclusiv in vederea protejarii 
dreptului la aparare al persoanei vizate.

(3) Divulgarile efectuate in temeiul
derogarii prevazute la alineatul (2) fac 
obiectul unor garan^ii adecvate in temeiul 
normelor Uniunii ^i na^ionale aplicabile. Tn 
special, persoanele care efectueaza 
raportarea sunt informate inainte ca 
identitatea lor sa fie divulgata, cu excep^ia 
cazului in care o astfel de informare ar 
periclita investiga^iile sau procedurile 
judiciare conexe. Atunci cand informeaza 
persoanele care efectueaza raportari, 
autoritatea competenta le trimite o 
explicate scrisa privind motivele divulgarii 
datelor confidentiale in cauza.

8. Obligafia de a pastraArt.
confiden^ialitatea
(3) In cazul prevazut la alin. (2), avertizorul in 
interes public este informat anterior, in sen’s, 
cu privire la divulgarea identita^ii ?i a 
motivelor divulgarii datelor confiden^iale in 
cauza. Obligatia nu exista in cazul in care 
informarea ar periclita investiga^iile sau 
procedurile judiciare.

117

(4) Statele membre se asigura ca 
autoritatile competente care primesc 
informatii referitoare la incalcari care 
includ secrete comerciale nu utilizeaza 
respectivele secrete comerciale ^i nu le 
divulga in scopuri care depa^esc ceea ce 
este necesar pentru ac^iunile subseevente 
corespunzatoare.

Obligatia de a pastraArt.
confidentialitatea
(4) Informative din cuprinsul raportarilor care 
constituie secrete comerciale nu pot fi 
utilizate sau divulgate in alte scopuri decat 
cele necesare solurionarii raportarii.

8.118

Art. 31. 
personal

Prelucrarea datelor cu caracter119 Articolul 17
Prelucrarea datelor cu caracter personal
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Toate prelucrarUe de date cu caracter 
personal efectuate in temeiul prezentei 
directive, inclusiv schimbul sau 
transmiterea datelor cu caracter personal 
de catre autoritatile competente, se 
desfasoara in conformitate 
Regulamentul (UE) 2016/679 si cu Directiva 
(UE) 2016/680. Orice schimb sau 
transmitere de informatii de catre 
institutiile, organele, oficiile sau agentiile 
Uniunii se efectueaza in conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2018/1725.

(1) Toate prelucrarile de date cu caracter 
personal efectuate tn temeiul prezentei legi, 
inclusiv schimbul sau transmiterea datelor cu 
caracter personal de catre autoritatile 
competente, se desfasoara potrivit dispozitiilor 
din Regulamentul (UE) 2016/679 si din Legea 
nr.363/2018 si dispozitiilor din Regulamentul 
(UE) 2018/1725.

cu

120 Datele cu caracter personal care nu sunt, 
in mod evident, relevante pentru tratarea 
unei anumite raportari nu sunt colectate 
sau, daca sunt colectate in mod 
accidental, sunt sterse fara intarzieri 
nejustificate.

Art. 31. 
personal
(2) Datele cu caracter personal care nu sunt 
necesare pentru soluU'onarea unei anumite 
raportari nu se colecteaza sau, daca sunt 
colectate Tn mod accidental, se sterg.

Prelucrarea datelor cu caracter

121 ArticolullS 
Eviden^a raportarilor 
(1) Statele membre se asigura ca entitatile 
juridice din sectorul privat ^i din sectorul 
public ^i autoritatile competente pastreaza 
evidenta tuturor raportarilor primite, cu 
respectarea 
confidentialitatea prevazute la articolul 
16. Raportarile nu se pastreaza pentru o 
perioada mai lunga decat este necesar ^i 
proportional pentru respectarea cerintelor 
impuse prin prezenta directiva sau altor 
cerinte impuse prin dreptul Uniunii sau 
dreptulintern.

Art. 7. - Eviden^a raportarilor
(1) Raportarile se inscriu intr-un registru, care 
cuprinde data primirii raportarii, numele ^i 
prenumele, datele de contact ale avertizorului 
in interes public, obiectul raportarii si 
modalitatea de solutionare. Autoritatile, 
institutiile publice, alte persoane juridice de 
drept public, precum si persoanele juridice de 
drept privat fi autoritatile competente 
prevazute la art. 3 pet. 15, prin persoana sau 
compartimentul desemnat potrivit prevederilor 
art. 10 alin. (1) lit. c) au obligatia de a pastra 
evidenta raportarilor in registru. Registrul 
poate fi tinut fie pe suport de hartie, fie in

cerintelor privind
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format electronic. Autoritatile, institutiile 
publice, alte persoane juridice de drept public, 
precum si persoanele juridice de drept privat 
cu cel putin 50 de angajati, precum si 
autoritatile competente potrivit prevederilor 
art. 3 pet. 15, prin persoana sau
compartimentul desemnat, au obligatia de a 
menp'ne statistici cu privire la raportarile care 
privesc incalcari ale legii.
(2) Autoritatile, institutiile publice, alte 
persoane juridice de drept public, precum si 
persoanele juridice de drept privat pastreaza 
eviden^a tuturor raportarilor primite cu 
respectarea
confidentialitatea. Raportarile se pastreaza 5 
ani. Dupa expirarea perioadei de pastrare de 5 
ani, acestea se distrug, indiferent de suportul 
pe care sunt pastrate.

cerin^elor privind

Art. 7. - Evident raportarilor
(3) In cazul in care pentru raportare se 
utilizeaza o linie telefonica sau un alt sistem 
de mesagerie vocala, persoana desemnata are 
obligatia de a documenta raportarea in unul 
dintre urmatoarele moduri:

(2) In cazul in care pentru raportare se 
utilizeaza o linie telefonica sau un alt 
sistem de mesagerie vocala in care 
conversatiile sunt Tnregistrate, entitatile 
juridice din sectorul privat si din sectorul 
public si autoritatile competente au 
dreptul, sub rezerva consimtamantului 
persoanei care efectueaza raportarea, de a 
documenta raportarea orala "in unul dintre 
urmatoarele moduri: 

122

■f-Art. 7. - Eviden^a raportarilor
(3) (....)
a) prin efectuarea unei inregistrari a 
conversatiei intr-o forma durabila si accesibila, 
sub rezerva consimtamantului avertizorului in

123 (a)
prin efectuarea unei inregistrari a 
conversatiei Tntr-o forma durabila si 
accesibila; sau
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interes public;
124 (b) Art. 7. - EvideiHa raportarilor

(3) (....)
b) printr-o transcriere completa si exacta a 
conversatiei.

phntr-o transcriere completa si exacta a 
conversatiei, pregatita de membri ai 
personalului care sunt responsabili cu 
tratarea raportarii.
Entitatile juridice din sectoral privat si din 
sectoral public si autoritatile competente 
ofera persoanei care efectueaza raportarea 
posibilitatea de a verifica, de a rectifica si 
de a-si exprima acordul cu privire la 
transcrierea convorbirii prin semnarea 
acesteia.

125 Art. 7. - Eviden^a raportarilor 
(4) In cazul in care pentru raportare se 
utilizeaza o linie telefonica sau un alt sistem 
de mesagerie vocala in care conversatiile nu 
pot fi tnregistrate, persoana desemnata are 
obligatia de a intocmi un proces-verbal de 
transcriere completa si exacta a conversap'ei. 
Persoanele desemnate ofera avertizorului Tn 
interes public posibilitatea de a verifica, de a 
rectifica si de a-si exprima acordul cu privire la 
procesul-verbal al conversatiei, prin semnarea 
acestuia.

(3) In cazul in care pentru raportare se 
utilizeaza o linie telefonica sau un alt 
sistem de mesagerie vocala Tn care 
conversatiile 
entitatile juridice din sectoral privat si din 
sectoral public si autoritatile competente 
au dreptul de a documenta raportarea 
orala sub forma unui proces-verbal exact al 
convorbihi, sen's de membri ai personalului 
care sunt responsabili cu tratarea 
raportarilor.

126 Art. 7. - Eviden^a raportarilor
(4) Tn cazul Tn care pentru raportare se 
utilizeaza o linie telefonica sau un alt sistem 
de mesagerie vocala Tn care conversatiile nu 
pot fi Tnregistrate, persoana desemnata are 
obligatia de a Tntocmi un proces-verbal de 
transcriere completa si exacta a conversatiei. 
Persoanele desemnate ofera avertizorului Tn 
interes public posibilitatea de a verifica, de a 
rectifica ^i de a-§i exprima acordul cu privire la 
procesul-verbal al conversap'ei, prin semnarea 
acestuia.

sunt Tnregistrate,nu

Entitatile juridice din sectoral privat si din 
sectoral public si autoritatile competente 
ofera persoanei care efectueaza raportarea 
posibilitatea de a verifica, de a rectifica si
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de a-^i exprima acordul cu privire la 
procesul-verbal al conversa^iei, prin 
semnarea acestuia^
(4) In cazul Tn care o persoana solicita o 
Tntalnire cu membri ai personalului 
entitatUor juhdice din sectoral privat din 
sectoral public sau al autoritatilor 
competente in scopul raportarii in temeiul 
articolului 9 alineatul (2) articolului 12 
alineatul (2), entita^ile juridice din 
sectoral privat 51 din sectoral public ^i 
autorita^ile competente se asigura, sub 
rezerva consim^amantului persoanei care 
efectueaza raportarea, ca se pastreaza 0 
evidence complete ^i exacta a intalnirii 
intr-o forma durabila si accesibila.

Art. 7. - Evident raportarilor
(5) Tn cazul in care avertizorul in interes public 
solicita ca raportarea sa aiba loc in prezenta 
persoanei desemnate, aceasta are obliga^ia de 
a intocmi un proces-verbal de consemnare, 
intr*o forma durabila 51 accesibila, sub rezerva 
consim^amantului avertizorului in interes 
public. Persoana desemnata ofera avertizorului 
in interes public posibilitatea de a verifica, de 
a rectifica ^i de a-$i exprima acordul cu privire 
la procesul-verbal al conversa^iei, prin 
semnarea acestuia.
(6) Tn cazul in care avertizorul in interes public 
nu-ji exprima consim^amantul pentru 
transcrierea sau inregistrarea conversa^iei, 
acesta este indrumat sa raporteze in scris, pe 
suport de hartie, persoanei desemnate, sau in 
format electronic, la 0 adresa de po^ta 
electronica dedicata.
(7) Termenul prevazut la alin. (2) se aplica ji in 
cazul transcrierii prevazute la alin. (3) lit. b) 
ji al proceselor-verbale prevazute la alin. (4) ^i

127

Entita^ile juridice din sectoral privat ^i din 
sectoral public si autoritatile competente 
au dreptul de a documenta intalnirea intr- 
unul dintre urmatoarele moduri:
(a) prin efectuarea unei inregistrari a 
conversatiei intr-o forma durabila 51 
accesibila; sau
(b)
printr-un proces-verbal exact al intalnirii, 
intocmit de membri ai personalului care 
sunt responsabili cu tratarea raportarii. 
Entitatile juridice din sectoral privat ^i din 
sectoral public ^i autoritatile competente 
ofera persoanei care efectueaza raportarea 
posibilitatea de a verifica, de a rectifica $i 
de a-^i exprima acordul cu privire la 
procesul-verbal al intalnirii, prin semnarea 
acestuia.

(5).
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128 CAPITOLUL VI 
MASURI DE PROTECJIE

Articolul 19 
Interdic^fa represaliilor

Art. 20. - Conditii
(1) Pentru a beneficia de masuhle de 
protectie, avertizorul in interes public trebuie 
sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
(.... )

Statele membre iau masurile necesare 
pentru a interzice orice forma de represalii 
Tmpotriva persoanelor mentionate la 
articoluL 4, inclusiv amenintari $i tentative 
de represalii, inclusiv, in special, represalii 
sub forma de:

(2) Pentru a beneficia de masurile reparatorii, 
avertizorul in interes public trebuie sa 
Tndeplineasca cumulativ condi^iile prevazute la 
alin. (1), precum si conditia ca represaliile sa 
fie consecinta raportarii efectuate.

Art. 22. - Interdic^ia represaliilor 
Este interzisa orice forma de represalii 
impotriva avertizorilor in interes public, 
amenintari cu represalii sau tentative de 
represalii, in special cele care privesc:

129 (a) a) orice suspendare a contractului individual de 
munca ori a raportului de serviciu;
b) concedierea sau eliberarea din functia 
public!;

suspendare, somaj tehnic, concediere sau 
masuri echivalente;

130 (b) e) retrogradarea sau impiedicarea promovarii 
in munca sau in functia public! si a dezvolt!rii 
profesionale, inclusiv prin evalu!ri negative ale 
performantei profesionale individuale, inclusiv 
a functionarilor public!, sau prin recomand!ri 
negative pentru activitatea profesional! 
desf!surat!;

retrogradare sau blocare a promov!rii;

131 (c) c) modificarea contractului de munc! sau a 
raportului de serviciu;
d) reducerea salariului §i schimbarea

transfer de atributii, schimb!ri ale locap'ei 
locului de munca, reducere a salariilor, 
schimb!ri ale programului de lucru;_______
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programului de lucru;
e) retrogradarea sau impiedicarea promovarii
in munca sau in functia publica si a dezvoltarii 
profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale 
performantei profesionale individuale, inclusiv 
a functionarilor publici, sau prin recomandari 
negative pentru activitatea profesionala 
desfasurata;

132 (d)
blocare a formarii;

e) retrogradarea sau impiedicarea promovarii 
?n munca sau in functia publfca sf a dezvoltarif 
profesionale, inclusiv prin evaluari negative ale 
performantei profesionale individuale, inclusiv 
a functionarilor publici, sau prin recomandari 
negative pentru activitatea profesionala 
desfasurata;

133 (e)
darea unei evaluari negative a 
performantei sau a unei recomandari 
negative pentru activitatea profesionala 
desfasurata;

f) aplicarea oricarei alte sanctiuni disciplinare;134 (f)
aplicare sau administrare a oricarei masuri 
disciplinare sau mustrari ori a vreunei alte 
sanc^iuni, inclusiv a unei sanctiuni 
financiare;

g) constrangerea, intimidarea, hartuirea;135 {§)
constrangere, intimidate, hartuire sau 
ostracizare; 

h) discriminarea, crearea unui alt dezavantaj 
sau supunerea la un tratament inechitabil;

136 (h)
discriminate, dezavantaj sau tratament 
inechitabil;

■

i) refuzul de a transforma un contract de 
munca pe o perioada determinate intr-un 
contract de munca pe durata nedeterminata, 
in cazul in care lucratorul a avut asteptari 
legitime ca i s-ar oferi un post permanent;

137 (i)
refuz de a transforma un contract de 
munca pe o perioada determinate intr-un

duratadecontract
nedeterminata, in cazul in care lucratorul 
a avut asteptari legitime ca i s-ar oferi un

pemunca

52



DIRECTIVA (UE) 201911937 (Avertizoh)

post permanent;
138 (j) j) refuzul de a reinnoi un contract de munca pe 

0 perioada determinata sau Tncetarea 
anticipata a unui astfel de contract;

refuz de a reinnoi un contract de munca pe 
0 perioada determinata sau reziliere 
anticipata a unui astfel de contract;

139 (k) k) cauzarea de prejudicii, inclusiv la adresa 
reputatiei persoanei in cauza, in special pe 
platformele de comunicare sociala 
pierderi financiare, inclusiv sub forma pierderii 
oportunitarilor de afaceri si a pierderii de 
venituri;

prejudicii, inclusiv la adresa reputatiei 
persoanei in cauza, in special pe 
platformele de comunicare sociala, sau 
pierderi financiare, inclusiv sub forma 
pierderii oportunitatilor de afaceri fi a 
pierderii de venituri;

sau

140 (U 1) includerea pe o lista sau intr-o baza de date 
negativa, pe baza unui acord sectorial sau la 
nivel de Industrie, formal sau informal, care 
poate presupune ca persoana in cauza nu isi va 
gasi, in viitor, un loc de munca in respectivul 
sector sau in respective industrie;

includere pe o lista neagra pe baza unui 
acord sectorial sau la nivel de industrie 
formal sau informal, care poate presupune 
ca persoana in cauza nu isi va gasi, in 
viitor, un loc de munca in respectivul 
sector sau in respective industrie;

141 (m) m) rezilierea inainte de termen sau anularea 
unui contract pentru bunuri sau servicii;reziliere anticipata sau anulare a unui 

contract pentru bunuri sau servicii;
142 (n) n) anularea unei licence sau a unui permis;

anulare a unei licente sau a unui permis;
143 (0) o) solicitarea de efectuare a unei evaluari 

psihiatrice sau medicale.trimiteri psihiatrice sau medicale.
144 Articolul 20 

Masuri de sprijin
(1) Statele membre se asigura ca 
persoanele mentionate la articolul 4 au 
acces, dupa caz, la masuri de sprijin, in 
special la urmatoarele:_________________

Art. *24. - Consilierea, informarea 51' asisten^a
(1) Agentia asigura consilierea si informarea in 
legatura cu masurile de protectie, cu 
drepturile, procedurile si masurile reparatorii 
aplicabile.
Art. 14. - Atributilie Agentiei______________
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d) organizeaza periodic activitati de informare 
publica cu privire la procedura de raportare a 
incalcarilor legii si la masurile de protectie; 
g) ofera consiliere confidentiala, la cerere, 
persoanelor care intentioneaza sa efectueze o 
raportare cu privire la procedura de raportare, 
de examinare ^i de soluponare a raportarii;

(a)
informatii si consiliere cuprinzatoare si 
independente, care sunt usor accesibile 
publicului ^i gratuite, referitoare la 
procedurile si la masurile reparatorii 
disponibile, referitoare la protectia 
Tmpotriva represaliilor si la drepturile 
persoanei vizate;

Art. 24. - Consilferea, informarea asistenfa 
(2) Agentia ofera avertizorilor Tn interes public 
asistenta in legatura cu protectia acestora 
Tmpotriva represaliilor Tn fata oricarei 
autoritati.

(b)145
asistenta efectiva din partea autorita^ilor 
competente Tn faU oricarei autorita^i 
relevante implicate Tn protectia lor 
Tmpotriva represaliilor, inclusiv, Tn cazurile 
prevazute de dreptul intern, prin 
certificarea faptului ca aceste persoane 
beneficiaza de protectie Tn temeiul 
prezentei directive; ?i

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea §i
exercitarea profesiet de avocat 
CAPITOLUL V 
Asisten^ judiciara 
SECJIUNEA 1
Cazurile condiTliie de acordare a 
asisten^ei judiciare
Art. 70. - (1) Tn cazurile prevazute de lege, 
barourile asigura asisten^a judiciara Tn 
urmatoarele forme:
a) Tn cauzele penale, Tn care apararea este 
obligatorie potrivit dispozi^iilor Codului de 
procedura penala;
b) Tn orice alte cauze decat cele penale, ca 
modalitate de acordare a ajutorului public 
judiciar, Tn condi^iile legii;
c) asistenta judiciara prin avocat, acordata

146 (c)
asistenta juridica Tn cadrul procedurilor 
penale si al procedurilor civile 
transfrontaliere Tn conformitate cu 
Directiva (UE) 2016/1919 si cu Directiva 
2008/52/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului (48), precum si, Tn conformitate 
cu dreptul intern, asisten^a juridica Tn 
cadrul altor proceduri si consultant! 
juridica sau alt tip de asisten^a juridica.
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la solicitarea organelor administra^iei 
publice locale.
(2) In cazuri de excep^ie, daca drepturile 
persoanei lipsite de mijloace materiale ar fi 
prejudiciate prin Tntarziere, decanul 
baroului poate aproba acordarea cu titlu 
gratuit a asisten^ei de specialitate juridica.

Codul de procedura penala
Asistenta juridica obligatorie a suspectului
sau a inculpatuiui

Art. 90. • Asisten^a juridica este obligatorie:
a) cand suspectul sau inculpatul este minor, 
internet intr-un centru de detente ori intr- 
un centru educativ, cand este re^inut sau 
arestat, chiar Tn alta cauza, cand fa^a de 
acesta a fost dispusa masura de siguran^a a 
internarii medicale, chiar Tn alta cauza, 
precum ^i Tn alte cazuri prevazute de lege;
b) Tn cazul Tn care organul judiciar apreciaza 
ca suspectul ori inculpatul nu $i-ar putea 
face singur apararea;
c) Tn cursul procedurii Tn camera preliminary 
5i Tn cursul judeca^ii Tn cauzele Tn care legea 
prevede pentru infrac^iunea savarjita 
pedeapsa deten^iunii pe via^a sau pedeapsa 
Tnchisorii mai mare de 5 ani.

Legea 302 privind cooperarea judiciara 
internaTionala Tn materie penala 
Art. 106. - Drepturite persoanei arestateTn 
baza unui mandat european de arestare 
(2) Persoana arestata are dreptul sa fie 
asistata de un aparator ales sau numit din
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oficiu de instan^a

Avertizorul poate beneficia 51 de ajutor 
public judiciar Tn condip'ile prevazute de
Ordonanfa de urgenfa nr. 51/2008 privind 
ajutorul public judiciar tn materie civita.

(2) Statele membre pot prevedea asistenta 
financiara si masuh de sprijin, inclusiv 
sprijin de natura psihologica, pentru 
persoanele care efectueaza raportari in 
cadrul proceduhlor judiciare.
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Art. 1. - Ajutorul public judiciar reprezinta 
acea forma de asistenfa acordata de stat 
care are ca scop asigurarea dreptului la un 
proces echitabil §i garantarea accesului egal 
la actul de justi^ie, pentru realizarea unor 
drepturi sau interese legitime pe cale 
judiciara, inclusiv pentru executarea silita a 
hotararilor judecatore^ti sau a altor titluri 
executorii.

Art. 6. - Ajutorul public judidar se poate 
acorda Tn urmatoarele forme:
a) Plata onorariului pentru asigurarea 
reprezentarii, asistentei juridice ^i, dupa 
caz, a apararii, printr-un avocat numit sau 
ales, pentru realizarea sau ocrotirea unui 
drept ori interes legitim Tn justi^ie sau 
pentru prevenirea unui litigiu, denumita Tn 
continuare asisten^a prin avocat;
b) Plata expertului, traducatorului sau 
interpretului folosit Tn cursul procesului, cu 
Tncuviintarea instan^ei sau a autorita^ii cu 
atribu^ii jurisdic^ionale, daca aceasta plata 
incumba, potrivit legii, celui ce solicita 
ajutorul public judiciar;
c) plata onorariului executorului 
judecatoresc;
d) scutiri, reduceri, egalonari sau amanari de
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la piata taxelor judiciare prevazute de lege, 
inclusiv a celor datorate Tn faza de 
executare silita.

Art. 8. -
(1) Benefidaza de ajutor public judiciar in 
formele prevazute la art. 6 persoanele al 
caror venit mediu net lunar pe membru de 
familie, in ultimele doua luni anterioare 
formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 
300 lei. In acest caz, sumele care constituie 
ajutor public judiciar se avanseaza Tn 
Tntregime de catre stat.

(2) Daca venitul mediu net lunar pe membru 
de familie, Tn ultimele doua luni anterioare 
formularii cererii, se situeaza sub nivelul de 
600 lei, sumele de bani care constituie 
ajutor public judiciar se avanseaza de catre 
stat Tn proporfie de 50%.

(3) Ajutorul public judiciar se poate acorda 
5i Tn alte situa^ii, proportional cu nevoile 
solicitantului, in cazul Tn care costurile certe 
sau estimate ale procesului sunt de natura sa 
Ti limiteze accesul efectiv la justitie, inclusiv 
din cauza diferentelor de cost al vie^ii dintre 
statul membru Tn care acesta T^i are 
domiciliul sau re^edinta obisnuita ^i cel din 
Romania.

Art. 125 din Legea nr. 135/2010 privind 
Codul de procedura penala

Art. 125. Martorul amenintat
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In cazul in care exista o suspiciune 
rezonabila ca via^a, integritatea corporala, 
libertatea, bunurile sau activitatea 
profesionala a martorului ori a unui membru 
de familie al acestuia ar putea fi puse in 
pericol ca urmare a datelor pe care le 
furnizeaza organelor judiciare sau a 
declaratiilor sale, organul judiciar 
competent acorda acestuia statutul de 
martor amenin^at §i dispune una ori mai 
multe dintre masurile de protectie prevazute 
la art. 126 sau 127, dupa caz.

Legea nr. 682/2002 privind protec^ia 
martorilor.
Art. 1.
asigurarea protec^iei fi asisten^ei martorilor 
a caror via^a, integritate corporala sau 
libertate este amenin^ata ca urmare a 
de^inerii de catre aceftia a unor informatii 
ori date cu privire la savar^irea unor 
infracpuni grave, pe care le-au furnizat sau 
au fost de acord sa le furnizeze organelor 
judiciare fi care au un rol determinant in 
descoperirea infractorilor fi in solu^ionarea 
unor cauze.

Prezenta lege reglementeaza

Art. 24. - Consilierea, informarea fi asisten^a
(1) Agentia asigura consilierea si informarea in 
legatura cu masurile de protectie, cu 
drepturile, procedurile si masurile reparatorii 
aplicabile.
(2) Agentia ofera avertizorilor in interes public
asistenta in legatura cu protecpa acestora 
impotriva represaliilor in fata oricarei 
autoritati._______________________________

(3) Masurile de sprijin mentionate la 
prezentul articol pot fi furnizate, dupa 
caz, de un centru de informare sau de o 
autoritate administrative independents 
unica si identificatain mod clar.

148
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149 Articolul 21
Masuri pentru protec^ia impotriva 
represalillor

Art. 26. 
disciplinara
(1) La solicitarea avertizorului "in interes public 
cercetat disciplinar ca urmare a raportarii 
interne, externe sau divulgarii publice, 
comisiile de disciplina sau alte organisme 
similare din cadrul autorita^ilor, institutiilor 
publice, alter persoane juridice de drept public 
sau persoanelor juridice de drept privat au 
obliga^ia de a invita presa si un reprezentant al 
sindicatului sau al asociatiei profesionale sau 
un reprezentant al salariatilor, dupa caz.
(2) Anuntul se face prin comunicat pe pagina 
de internet a autorita^ii, institu^iei publice, 
persoanei juridice de drept public sau 
persoanei juridice de drept privat cu cel pu^in 
3 zile lucratoare Tnaintea ^edin^ei, sub 
sanctiunea nulita^ii raportului ^i a sanc^iunii 
disciplinare aplicate.

Condi^ii privind cercetarea

(1) Statele membre iau masurile necesare 
pentru a asigura ca persoanele menp’onate 
la articolul 4 sunt protejate impotriva 
represaliilor. Astfel de masuri includ, in 
special, masurile prevazute la alineatele
(2) -(8) din prezentul articol.
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Art. 21. - Exonerare de raspundere(2) Fara a aduce atingere articolului 3 
alineatele (2) (3), atunci cand
persoanele
referitoare la incalcari sau fac o divulgare 
publica Tn conformitate cu prezenta 
directiva, acestea nu au incalcat nicio 
restrictie privind divulgarea de Informatii 
si ca nu se poate angaja raspunderea 
acestora cu privire la o astfel de raportare 
sau divulgare publica, cu conditia sa fi avut 
motive Tntemeiate sa creada ca raportarea 
sau divulgarea publica unor astfel de 
informatii a fost necesara pentru 
dezvaluirea unei incalcari in temeiul 
prezentei directive.

150

raporteaza informatii (1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1 
alin. (4) si (5), avertizorul in interes public nu 
raspunde pentru raportarea sau divulgarea 
publica a unor informatii privind incalcari ale 
legii, facuta potrivit prevederilor prezentei 
legi, daca acesta a avut motive intemeiate sa 
creada ca raportarea sau divulgarea a fost 
necesara pentru dezvaluirea unei incalcari a 
legii.

(3) Persoanele care efectueaza raportari 
nu poarta raspunderea pentru dobandirea 
informatiilor care sunt raportate sau 
divulgate public sau pentru accesul la 
acestea
dobandire sau un astfel de acces sa nu 
constituie o infractiune autonoma. Tn cazul 
in care dobandirea sau accesul constituie o 
infractiune autonoma, raspunderea penala 
este continua sa fie reglementata de 
dreptul intern aplicabil.

Art. 21. - Exonerare de raspundere
(2) Avertizorul in interes public care 
raporteaza sau divulga public incalcari ale legii 
potrivit prevederilor prezentei legi nu raspunde 
pentru dobandirea sau accesarea informatiilor 
care sunt raportate sau divulgate public, cu 
exceptia cazului in care o astfel de dobandire 
sau accesare constituie o infractiune.

Art. 302 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal
Violarea secretului coresponden^ei
(1) Deschiderea, sustragerea, distrugerea sau 
retinerea, fara drept, a unei coresponden^e 
adresate altuia, precum si divulgarea fara 
drept a continutului unei asemenea 
coresponden^e, chiar atunci cand aceasta a 
fost trimisa deschisa ori a fost deschisa din 
gre^eala, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 
luni la un an sau cu amenda.
(2) Interceptarea, fara drept, a unei 
convorbiri sau a unei comunicari efectuate 
prin telefon sau prin orice mijloc electronic 
de comunicatii se pedepseste cu inchisoare 
de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Daca faptele prevazutein alin. (1) $i alin.

151

conditia ca o astfel decu

«*

/
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(2) au fost savarjite de un functionar public 
care are obliga^ia legala de a respecta 
secretul profesional $i confiden^ialitatea 
informa^iilor la care are acces, pedeapsa 
este inchisoarea de la unu la 5 ani §i 
interzicerea unor dreptuh.
(4) Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau 
transmiterea, catre o alta persoana sau 
catre public, fara drept, a continutului unei 
convorbiri sau comunicari interceptate, chiar 
in cazul in care faptuitorul a luat cunojtinfa 
de aceasta din gre^eala sau din intamplare, 
se pedepse^te cu inchisoare de la 3 luni la 2 
ani sau cu amenda.
(5) Nu constituie infracpune fapta savar^itd:
a) dacQ faptuitorul surphnde savar^irea unei 
infracfiuni sau conthbuie la dovedirea 
savar^irii unei infractiuni;
b) dacd surphnde fapte de interes public, 
care au semnificape pentru viafa 
comunitapi p a cdror divulgare prezintd 
avantaje publice mai mari decat prejudicial 
produs persoanei vatamate.
(6) De^inerea sau confecp'onarea, fara drept, 
de mijloace specifice de interceptare ori de 
inregistrare a comunicatiilor se pedepse$te 
cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu 
amenda.
(7) Pentru faptele prevazute la alin. (1), 
actiunea penala se pune in mi^care la 
plangerea prealabila a persoanei vatamate.

152 (4) Orice alta eventual! raspundere a 
persoanelor care efectueaza raportari, 
care decurge din acte sau omisiuni care nu 
au legatura cu raportarea sau divulgarea

Art. 21. - Exonerate de raspundere
(3) Raspunderea avertizorilor in interes public
pentru acte sau omisiuni care nu au legatura cu
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raportarea sau divulgarea publica sau care nu 
sunt necesare pentru dezvaluirea unei tncalcari 
a legii este supusa dispozitiilor de drept 
comun.

publica sau care nu sunt necesare pentru 
dezvaluirea unei mcalcari in temeiul 
prezentei directive, este in continuare 
reglementata de dreptul Uniunii sau de 
dreptul intern aplicabil.

Art. 23. - Contestarea masurilor luate ca
represalil
(1) Avertizorul in interes public poate contesta 
masurile prevazute la art. 22 printr-o cerere 
adresata instan^ei competente, in func^ie de 
natura litigiului, in a carei circumscrip^ie 
teritoriala acesta i^i are domiciliul.
(2) In litigiile prevazute la alin. (1) sarcina de a 
dovedi ca masura contestata este justificata de 
alte motive decat cele care au legatura cu 
raportarea sau divulgarea publica revine, dupa 
caz, fie angajatorului, fie entitatii cu privire la 
care se face contestarea privind represaliile.
(3) Instanta poate dispune, pe calea ordonantei 
pre^edin^iale, chiar daca nu exista judecata 
asupra fondului, suspendarea masurilor 
prevazute la art. 22.
(4) Daca instan^a constata ca masura a fost 
dispusa ca represalii Tn considerarea raportarii 
sau a divulgarii publice, aceasta poate dispune, 
dupa caz, desfiintarea masurii, repunerea 
partilor in situatia anterioara, repararea 
prejudiciului, incetarea masurii ^i interzicerea 
ei pe viitor, precum ^i orice alte masuri pentru 
incetarea formelor de represalii.
(5) Odata cu luarea oricareia dintre masurile

(5) In cadrul unei proceduri in fa^a unei
instance sau a unei alte autorita^i 
referitoare la un prejudiciu suferit de 
persoana care efectueaza raportarea §i sub 
rezerva stabilirii de catre persoana 
respective a faptului ca a efectuat o 
raportare sau a facut o dezvaluire publica 
5i ca a suferit un prejudiciu, se presupune 
ca prejudiciul a fost adus ca represalii 
pentru raportare sau pentru divulgarea 
publica. In astfel de cazuri, persoana care 
a luat masura prejudiciabila trebuie sa 
dovedeasca faptul ca respective masura s-a 
bazat pe motive justificate in mod 
corespunzator.

153
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prevazute la alin. (4), instan^a va dispune, in 
toate cazurile, si obligarea autoritatii, 
institutiei pubUce sau persoanei jurldice de 
drept public sau persoanei juridice de drept 
privat la publicarea Tntr-un cotidian local sau 
national, pe cheltuiala sa, a unui extras din 
hotararea prin care a fost constatata 
dispunerea in mod nelegal a uneia dintre 
masurile prevazute la art. 22. Extrasul se 
publica si pe pagina de internet existenta a 
autoritatii, institutiei publice, persoanei 
juridice de drept public, sau persoanei juridice 
de drept privat, precum si pe pagina de 
internet a Agentiei, cu respectarea legislatiei 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal.
(6) Daca instanta constata ca impotriva 
aceluiasi avertizor in interes public au fost 
dispose, de cel putin doua ori, represalii Tn 
considerarea aceleiasi raportari sau divulgari 
publice, aceasta poate dispune, dupa caz, 
oricare dintre masurile prevazute la alin. (4), 
precum si aplicarea unei amenzi civile in 
cuantum de pana la 30.000 lei.

154 (6) Persoanele mentionate la articolul 4 au 
acces la masuri de remediere Tmpotriva 
represaliilor, dupa caz, inclusiv la masuri 
provizorii in asteptarea solutionarii 
procedurii judiciare, in conformitate cu

Art. 23. - Contestarea masurilor luate ca 
represalii
(3) Instanta poate dispune, pe calea ordonantei 
presedintiale, chiar daca nu exista judecata 
asupra fondului, suspendarea masurilor
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prevazute la art. 22.dreptulIntern.

(7) In cadrul procedurilor judidare, inclusiv 
in ceea ce priveste defaimarea, incalcarea 
drepturilor de autor, incalcarea secretului 
profesional, incalcarea normelor de 
protec^ie a datelor, divulgarea secretelor 
comerciale sau cererile de compensare in 
temeiul dreptului privat sau public ori 
dreptului colectiv al muncii, nu se poate 

raspunderea

Art. 21. - Exonerare de raspundere 
(1) Fara a aduce atingere prevederilor art. 1 
alin. (4) si (5), avertizorul in interes public nu 
raspunde pentru raportarea sau divulgarea 
publica a unor informatii privind incalcari ale 
legii, facuta potrivit prevederilor prezentei 
legi, daca acesta a avut motive intemeiate sa 
creada ca raportarea sau divulgarea a fost 
necesara pentru dezvaluirea unei incalcari a 
legii.
Art. 8. 
conflden^ialitatea
(4) Informa^iile din cuprinsul raportarilor care 
constituie secrete comerciale nu pot fi 
utilizate sau divulgate in alte scopuri decat 
cele necesare solutionarii raportarii.

155

persoaneloranga)a
mentionate la articolul 4 ca urmare a 
raportarilor sau a divulgarilor publice in 
conformitate cu prezenta directiva. 
Persoanele respective au dreptul sa se 
bazeze pe respective raportare sau 
divulgare publica pentru a urmari 
inchiderea cauzei, cu conditia sa fi avut 
motive intemeiate sa considere ca 
raportarea sau divulgarea publica a fost 
necesara pentru dezvaluirea unei incalcari, 
in temeiul prezentei directive.

Obtigatia de a pSstra

In cazul in care o persoana raporteaza sau 
divulga public informatii referitoare la 
incalcari care intra in domeniul de aplicare 
al prezentei directive ^i informa^iile 
respective includ secrete comerciale, iar 
persoana respective indepline^te conditiile 
prevazute in prezenta directiva, o astfel de 
raportare sau divulgare publica este 
considerate legaie in condi^iile articolului 3 
alineatul (2) din Directiva (UE) 2016/943. ms#*'(8) Statele membre iau mesurile necesare 
pentru a asigura ce sunt prevezute mesuri

Art. 23. 
represalii

Contestarea masurilor luate ca 7156
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(1) Avertizorul in interes public poate contesta 
masurile prevazute la art. 22 printr-o cerere 
adresata instantei competente, tn functie de 
natura litigiului, Tn a carel circumschptie 
teritoriala acestaisi are domiciliul.
(2) Tn litigiile prevazute la alin. (1) sarcina de a 
dovedi ca masura contestata este justificata de 
alte motive decat cele care au legatura cu 
raportarea sau divulgarea publica revine, dupa 
caz, fie angajatorului, fie entitatii cu privire la 
care se face contestarea privind represaliile.
(3) Instanta poate dispune, pe calea ordonantei 
presedintiale, chiar daca nu exista judecata 
asupra fondului, suspendarea masurilor 
prevazute la art. 22.
(4) Daca instan^a constata ca masura a fost 
dispusa ca represalii Tn considerarea raportarii 
sau a divulgarii publice, aceasta poate dispune, 
dupa caz, desfiinUrea masurii, repunerea 
parUlor Tn situatia anterioara, repararea 
prejudiciului, Tncetarea masurii si interzicerea 
ei pe viitor, precum si orice alte masuri pentru 
Tncetarea formelor de represalii.
(5) Odata cu luarea oricareia dintre masurile 
prevazute la alin. (4), instanta va dispune, Tn 
toate cazurile, si obligarea autoritatii, 
institutiei publice sau persoanei juridice de 
drept public sau persoanei juridice de drept 
privat la publicarea Tntr-un cotidian local sau 
national, pe cheltuiala sa, a unui extras din

reparatorii si compensapi integrale pentru 
acele prejudicii suferite de persoanele 
mentionate la articolul 4 Tn conformitate 
cu dreptulintern.
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hotararea prin care a fost constatata 
dispunerea Tn mod nelegal a uneia dintre 
masurile prevazute la art. 22. Extrasul se 
publica pe pagina de internet existent! a 
autoritatii, institutiei publice, persoanei 
juridice de drept public, sau persoanei juridice 
de drept privat, precum ^i pe pagina de 
internet a Agen^iei, cu respectarea legisla^iei 
privind protec^ia persoanelor fizice in ceea ce 
priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal.
(6) Daca instanta constata ca Tmpotriva 
aceluia^i avertizor in interes public au fost 
dispuse, de cel pu^in doua ori, represalii in 
considerarea aceleia^i raportari sau divulgari 
publice, aceasta poate dispune, dupa caz, 
oricare dintre masurile prevazute la alin. (4), 
precum ^i aplicarea unei amenzi civile in 
cuantum de pana la 30.000 lei.

Potrivit dreptului intern:
art. 23 alin. (1) din Constitutie, art. 4 din 
Codul de procedura penala - prezumtia de 
nevinova^ie;
art. 24 din Constitu^ie; art. 10 din Codul de 
procedura penala - dreptul la aparare

Articolul 22
Masuri pentru protec^ia persoanelor 
vizate

157

(1) Statele membre se asigura, in 
conformitate cu Carta, ca persoanele 
vizate beneficiaza pe deplin de dreptul la o 
cale de atac efectiva $i la un proces 
echitabil, precum ^i de prezum^ia de 
nevinova^ie ^i de dreptul la aparare, 
inclusiv de dreptul de a fi ascultate ^i de 
dreptul de acces la propriul dosar.________ iifi \

.
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(2) Autoritatiie competente se asigura, in 
conformitate cu dreptul intern, ca 
identitatea persoanelor vizate este 
protejata atat timp cat investigatiile 
declansate de raportare sau de divulgarea 
publica sunt Tn desfasurare.

158 Art. 25. - Protec^la identita^ii persoanei 
vizate a ter^elor persoane
(1) Normele privind protectia identitatii 
apUcabile avertizorilor in interes public, 
prevazute la art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) 
lit. c) si art. 31, se aplica si persoanei vizate, 
precum ^i persoanelor terte la care se face 
referire in raportare.
(2) identitatea persoanei vizate este protejata 
cat timp sunt in desfasurare actiunile 
subsecvente raportarii sau divulgarii publice, 
cu exceptia cazului in care, 
solutionarii raportarii sau divulgarii, se 
constata ca persoana vizata nu este vinovata 
de incalcarile legii ce au facut obiectul 
raportarii sau divulgarii.
(3) Persoanele vizate au dreptul la aparare, 
inclusiv dreptul de a fi ascultate si dreptul de 
acces la propriul dosar.

urmare a

159 (3) Normele prevazute la articolele 12, 17 
si 18 referitoare la protectia identitatii 
persoanelor care efectueaza raportari se 
aplica si pentru protejarea identitatii 
persoanelor vizate.

Art. 25. - Protec^ia identitatii persoanei 
vizate a ter^elor persoane
(1) Normele privind protec^ia identitatii 
aplicabile avertizorilor in interes public, 
prevazute la art. 8 alin. (1), art. 13 alin. (2) 
lit. c) si art. 31, se aplica si persoanei vizate, 
precum ^i persoanelor terte la care se face 
referire in raportare.
(2) Identitatea persoanei vizate este protejata 
cat timp sunt in desfasurare actiunile 
subsecvente raportarii sau divulgarii publice, 
cu exceptia cazului in care, urmare a 
soluUonarii raportarii sau divulgarii, se 
constata ca persoana vizata nu este vinovata 
de incalcarile legii ce au facut obiectul
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raportahi sau divulgarii.

Art. 28. - Raspunderea
(1) Tncalcarea prevederilor prezentei legi 
atrage, dupa caz, raspunderea civila, 
disciplinara, contraventionala sau penala.
(2) Urmatoarele fapte constituie contraven^ii, 
daca nu au fost savar^ite in astfel de condi^ii 
Tncat sa fie considerate, potrivit legii penale, 
infractiuni ji se sanc^ioneaza dupa cum 
urmeaza:

Articolul 23 
Sanc^iuni
(1) Statele membre prevad sanc^iuni 
eficace, proportionate ^i disuasive 
aplicabile persoanetor fizice sau juridice 
care:

160

Art. 28. - Raspunderea
(2) Urmatoarele fapte constituie contraventii, 
daca nu au fost savar^ite in astfel de condi^ii 
incat sa fie considerate, potrivit legii penale, 
infractiuni si se sanctioneaza dupa cum 
urmeaza:
a) impiedicarea, prin orice mijloace, a 
raportarii de catre persoana desemnata sa 
primeasca $i sa Tnregistreze raportarile sau de 
catre persoana care face parte din 
compartimentul desemnat in acest sens din 
cadrul persoanelor juridice prevazute la art. 1 
alin. (1), cu amenda de la 1.500 lei la 15.000

(a)161
impiedica sau incearca sa impiedice 
raportarea;

lei;
b) refuzul nejustificat al autorita^ilor, 
institu^iilor publice, persoanelor juridice de 
drept public, precum ^i persoanelor juridice de 
drept privat de a raspunde solicitarilor Agentiei
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si autoritatilor prevazute la art. 3 pet. 15 lit. 
c) in exercitarea atributiilor care le revin 
potrivit prevederilor art. 17 alin. (5), cu 
amenda de la 2.500 lei la 25.000 lei;
c) nerespectarea de catre persoanele juridice 
prevazute la art. 1 alin. (1) a obligatiei de a 
institui canalele interne de raportare 
prevazute la art. 9 alin. (1), cu amenda de la 
2.500 lei la 25.000 lei;
d) nerespectarea de catre persoanele juridice 
prevazute la art. 1 alin. (1) a obliga^iilor 
prevazute La art. 10 alin. (1) lit. a), cu amenda 
de la 3.000 lei la 30.000 lei;

162 (b) Art. 23. - Contestarea masurilor luate ca 
represalii
(1) Avertizorul in interes public poate contesta 
masurile prevazute la art. 22 printr-o cerere 
adresata instantei competente, in functie de 
natura litigiului, in a carei circumscripp’e 
teritoriala acesta isi are domiciliul.
(2) In litigiile prevazute la alin. (1) sarcina de a 
dovedi ca masura contestata este justificata de 
alte motive decat cele care au legatura cu 
raportarea sau divulgarea publica revine, dupa 
caz, fie angajatorului, fie entitatii cu privire la 
care se face contestarea privind represaliile.
(3) Instanta poate dispune, pe calea ordonantei 
presedintiale, chiar daca nu exista judecata 
asupra fondului, suspendarea masurilor 
prevazute la art. 22.

Codul Penal
iau masuri represive impotriva persoanelor 
mentionate la articolul 4; Art. 206 

Amenfnfarea
(1) Fapta de a amenin^a o persoana cu 
savarjirea unei infrac^iuni sau a unei fapte 
pagubitoare indreptate impotriva sa ori a 
altei persoane, daca este de natura sa ii 
produca o stare de temere, se pedepse§te cu 
inchisoare de la 3 luni la un an sau cu 
amenda, fara ca pedeapsa aplicata sa poata 
depa^i sanctiunea prevazuta de lege pentru 
infrac^iunea care a format obiectuL 
amenin^arii.
(2) Actiunea penala se pune in mi$care la 
plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Art. 207. - 5antajul
(1) Constrangerea unei persoane sa dea, sa
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faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, in scopul 
de a dobandi in mod injust un folos 
nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, 
se pedepse§te cu inchisoarea de la unu la 5

(4) Daca instant constata ca masura a fost 
dispusa ca represalii in considerarea raportarii 
sau a divulgarii publice, aceasta poate dispune, 
dupa caz, desfiin^area masurii, repunerea 
parp’lor in situatia anterioara, repararea 
prejudiciului, incetarea masurii si interzicerea 
ei pe viitor, precum ^i orice alte masuri pentru 
incetarea formelor de represalii.
(5) Odata cu luarea ohcareia dintre masurile 
prevazute la alin. (4), instanta va dispune, in 
toate cazurile, ^i obligarea autoritatii, 
institu^iei publice sau persoanei juridice de 
drept public sau persoanei juridice de drept 
privat la publicarea intr*un cotidian local sau 
national, pe cheltuiala sa, a unui extras din 
hotararea prin care a fost constatata 
dispunerea in mod nelegal a uneia dintre 
masurile prevazute la art. 22. Extrasul se 
publica si pe pagina de internet existenta a 
autoritatii, institutiei publice, persoanei 
juridice de drept public, sau persoanei juridice 
de drept privat, precum fi pe pagina de 
internet a Agentiei, cu respectarea legisla^iei 
privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 
prive^te prelucrarea datelor cu caracter 
personal.
(6) Daca instanta constata ca impotriva 
aceluia^i avertizor in interes public au fost 
dispuse, de cel pu^in doua ori, represalii in 
considerarea aceleia^i raportari sau divulgari

ani.
(2) Cu aceea^i pedeapsa se sanc^ioneaza 
amenin^area cu darea in vileag a unei fapte 
reale sau Imaginare, compromi^atoare 
pentru persoana amenin^ata ori pentru un 
membru de familie al acesteia, in scopul 
prevazutin alin. (1).
(3) Daca faptele prevazute in alin. (1) ji alin. 
(2) au fost comise in scopul de a dobandi in 
mod injust un folos patrimonial, pentru sine 
sau pentru altul, pedeapsa este inchisoarea 
de la 2 la 7 ani.

Art. 208. - Har^uirea
11) Fapta celui care, in mod repetat, 
urmarejte, fara drept sau fara un interes 
legitim, o persoana ori ii supravegheaza 
locuin^a, locul de munca sau alte locuri 
frecventate de catre aceasta, cauzandu-i 
astfel 0 stare de temere, se pedepse§te cu 
inchisoare de la 3 la 6 luni sau cu amenda.
(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau 
comunicari prin mijloace de transmitere la 
distan^a, care, prin frecven^a sau con^inut, li 
cauzeaza o temere unei persoane, se 
pedepsejte cu inchisoare de la o luna la 3 
luni sau cu amenda, daca fapta nu constituie 
0 infrac^iune mai grava.
(3) Ac^iunea penala se pune in mifcare la 
plangerea prealabila a persoanei vatamate.
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publice, aceasta poate dispune, dupa caz, 
oricare dintre masurile prevazute la alin. (4), 
precum si apUcarea unei amenzi civile in 
cuantum de pana la 30.000 lei.

Art. 296. - Purtarea abuziva
(1) Intrebuin^area de expresii jignitoare fa^a 
de 0 persoana de catre cel aflat in 
exercitarea atribup'ilor de serviciu se 
pedepse$te cu inchisoare de la o luna la 6 
luni sau cu amenda.
(2) Ameninfarea ori lovirea sau alte violence 
savar^ite in condi^iile alin. (1) se 
sancfioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege 
pentru acea infrac^iune, ale carei limite 
speciale se majoreaza cu o treime.

Raspunderea diciplinara a personaluiui 
contractual (Codul Muncii)

Art. 247. (1) Angajatorul dispune de 
prerogativa disciplinary, avand dreptul de a 
aplica, potrivit legii, sancfiuni disciplinare 
salariafilor sai ori de cate ori constata ca 
ace^tia au savar^it o abatere disciplinary.
(2) Abaterea disciplinary este o fapty Tn 
legatury cu munca ji care consty mtr-o 
ac^iune sau inac^iune savarjita cu vinovy^ie 
de cytre salariat, prin care acesta a Tncyicat 
normele legale, regulamentul intern, 
contractul individual de muncy sau 
contractul colectiv de munca aplicabil, 
ofdinele §i dispozifiile legale ale 
conducytorilor ierarhici.
Art. 248. - (1) Sanc^iunile disciplinare pe 
care le poate aplica angajatorul Tn cazul Tn 
care salariatul syvar^ejte o abatere 
disciplinary sunt:
a) avertismentul scris;
b) retrogradarea din funcfie, cu acordarea
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salariului corespunzator func^iei in care s-a 
dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu 
poate depafi 60 de zile;
c) reducerea salariului de baza pe o durata 
de 1-3 luni cu 5-10%;
d) reducerea salariului de baza si/sau, dupa 
caz, 5i a indemniza^iei de conducere pe o 
perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
e) desfacerea disciplinary a contractului 
individual de munca.

Art. 250. -
Angajatorul 
disciplinary aplicabiiy in raport cu gravitatea 
abaterii disciplinare syvar^ite de salariat, 
avandu-se in vedere urmytoarele:
a) imprejurarile Tn care fapta a fost 
savar^ity;
b) gradul de vinovy^ie a salariatului;
c) consecin^ele abaterii disciplinare;
d) comportarea generala in serviciu a 
salariatului;
e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite 
anterior de cytre acesta.

stabilejte sanc^iunea

Concedierea nelegala (Codul Muncii)
Concedierea dispusa cu 

nerespectarea procedurii prevyzute de lege 
este lovity de nulitate absoluty.
Art. 79.
angajatorul nu poate invoca m fata instan^ei 
alte motive de fapt sau de drept decat cele 
precizate in decizia de concediere.

Art. 80. - (1) In cazul in care concedierea a

Art. 78.

In caz de conflict de munca
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fost efectuata in mod netemeinic sau 
nelegal, instan^a va dispune anularea ei 51 va 
obliga angajatorui la plata unei despagubih 
egale cu salahile indexate, majorate 51' 
reactualizate §i cu celelalte drepturi de care 
ar fi beneficial salariatuL
(2) La solicitarea salariatului instan^a care a 
dispus anularea concedierii va repune par^ile 
in situa^ia anterioara emiterii actului de 
concediere.
(3) In cazul in care salariatul nu solicita 
repunerea in situa^ia anterioara emiterii 
actului de concediere, contractul individual 
de munca va inceta de drept la data 
ramanerii 
judecatorejti.

hotarariidefinitive a

Raspunderea administrativ disciplinari 
(Codul Administrativ)

Art. 569. - Abaterea disciplinara 
Abaterea disciplinara reprezinta fapta 
savarjita cu vinova^ie de catre func^ionarii 
publici, demnitari 51 asimila^ii acestora care 
consta intr-o ac^iune sau inactiune prin care 
se incalca obliga^iile ce le revin din raportul 
de serviciu, respectiv din exercitarea 
mandatului sau in legatura cu acesta $i care 
le afecteaza statutul socioprofesional $i 
moral.

163 (c) Art. 23. 
represalii

Contestarea masurilor luate ca Art. 187 alin. (1) pet. 1 lit. a) din Legea nr. 
134/2010 privind Codul de procedura civilaintroduc ac^iuni vexatorii Tmpotriva 

persoanelor menfionate la articolul 4;
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(6) Daca instan^a constata ca impotriva 
aceluia^i avertizor in interes public au fost 
dispuse, de cel putin doua ori, represalii in 
considerarea aceleiafi raportari sau divulgari 
publice, aceasta poate dispune, dupa caz, 
oricare dintre masurile prevazute la alin. (4), 
precum $i aplicarea unei amenzi civile Tn 
cuantum de pana la 30.000 lei.

Art. 187. * (1) Daca legea nu prevede altfel, 
instan^a, potrivit dispozi^iilor prezentului 
articol, va putea sanc^iona urmatoarele 
fapte savarjite in legatura cu procesul, 
astfel;
1. cu amende judiciara de la 100 lei la 1.000
lei:
a) introducerea, cu rea-credin^a, a unor 
cereri principale, accesorii, adi^ionale sau 
incidentale, precum ^i pentru exercitarea 
unei cai de atac, vadit netemeinice;Art. 28. • Raspunderea

(1) Tncalcarea prevederilor prezentei legi 
atrage, dupa caz, raspunderea civila, 
disciplinara, contraven^ionala sau penala.

Art. 283 alin. (4) lit. n) din Legea nr. 
135/2010 privind Codul de procedura 
penala

Art. 283. Abateri judidare (....)
(4) Urmatoarele abater! savarjite in cursul 
procesului penal se sanc^ioneaza cu amenda 
judiciara de la 500 lei la 5.000 lei: 
n) abuzul de drept constand in exercitarea 
cu rea-credin^a a drepturilor procesuale ji 
procedurale de catre par^i, reprezentan^ii 
legali ai acestora ori consilierii juridici;

Art. 28. - Raspunderea
(2) Urmatoarele fapte constituie contraven^ii, 
daca nu au fost savar^ite in astfel de conditii 
incat sa fie considerate, potrivit legii penale, 
infracUuni ^i se sanc^ioneaza dupa cum 
urmeaza:
e) mcalcarea de catre persoanele fizice a 
obligatiei de a mentine confidentialitatea

164 (d)
men^inemcalca obliga^ia de a 

confidentialitatea privind identitatea 
persoaneior care efectueaza raportari 
astfel cum este men^ionata la articolul 16.
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privind identitatea avertizoriior in interes 
public, a persoanei vizate sau a tertelor 
persoane, astfel cum este prevazuta la art. 8 si 
la art. 26, cu amenda de la 3.000 lei la 30.000
lei.

165 (2) Statele membre prevad sanctiuni 
eficace, proportionale si disuasive 
aplicabile in privinta persoanelor care 
efectueaza raportari in cazurile in care s-a 
stabilit ca aceste persoane au efectuat, in 
cunostinta de cauza, raportari false sau au 
divulgat public informatii false. Statele 
membre prevad, de asemenea, masuri 
pentru compensarea prejudiciilor care 
rezulta din astfel de raportari sau divulgari 
publicein conformitate cu dreptul intern.

Art. 29. - Raportarea nereala 
Raportarea de informatii privind incalcari ale 
legii, cunoscand ca acestea sunt .nereale, 
constituie contraventie si se sanctioneaza cu 
amenda de la 2.000 lei la 25.000 lei, daca 
fapta nu a fost savarsita in astfel de conditii 
incat sa fie considerata, potrivit legii, 
infractiune.

Art. 268 din Legea nr. 286/2009 privind 
Codul penal

Art. 268. - Inducerea in eroare a organetor 
judiciare
(1) Sesizarea penala, facuta prin denunf sau 
plangere, cu privire la existen^a unei fapte 
prevazute de legea penala ori in legatura cu 
savar^irea unei asemenea fapte de catre o 
anumita persoana, cunoscand ca aceasta 
este nereala, se pedepse§te cu inchisoare de 
la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Producerea sau ticluirea de probe 
nereale, in scopul de a dovedi existenta unei 
fapte prevazute de legea penala ori 
savar^irea acesteia de catre o anumita 
persoana, se pedepse^te cu inchisoarea de la 
unu la 5 ani.
(3) Nu se pedepse^te persoana care a 
savar^it inducerea in eroare a organelor 
judiciare, daca declara, inainte de 
re^inerea, arestarea sau de punerea in 
mi^care a ac^iunii penale impotriva celui 
fa^a de care s-a facut denuntul sau 
plangerea ori s-au produs probele, ca 
denuntul, plangerea sau probele sunt 
nereale.
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil
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Art. 1349. Raspunderea dellctuala
(1) Orice persoana are indatorirea sa 
respecte regulUe de conduita pe care legea 
sau obiceiul locului le impune 51 sa nu aduca 
atingere, prin ac^iunile ori inac^iunile sale, 
drepturilor sau intereselor legitime ale alter 
persoane.
(2) Cel care, avand discernamant, incalca 
aceasta indatorire raspunde de toate 
prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le 
repare integral.
(3) Tn cazurile anume prevazute de lege, 0 
persoana este obligata sa repare prejudicial 
cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori 
animalele aflate sub paza sa, precum $i de 
ruina edificiului.
(4) Raspunderea pentru prejudiciile cauzate 
de produsele cu defecte se stabilejte prin 
lege speciala.
Art. 1357. Condi^iile raspunderii
(1) Cel care cauzeaza altuia un prejudiciu 
printr-o fapta ilicita, savarjita cu vinova^ie, 
este obligat sa il repare.
(2) Autorul prejudiciului raspunde pentru cea 
mai u$oara culpa.

Art. 27. - Interzicerea renun^arii la drepturi
$i la masun reparatorii
(1) Drepturile si masurile prevazute de 
prezenta lege nu pot face obiectul unei 
renun^ari sau limitari prin contract, forma sau 
conditii de incadrare in munca, inclusiv un 
acord de arbitraj prealabil unui litigiu.
(2) Orice tranzac^ie prin care se urmare$te 
limitarea sau renun^area la drepturile ^i 
masurile prevazute de prezenta lege este nula

Codul Muncii
Art. 38. - Salaria^ii nu pot renun^a la 
drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. 
Orice tranzac^ie prin care se urmare$te 
renunfarea la drepturile recunoscute de lege 
salaria^ilor sau limitarea acestor drepturi 
este lovita de nulitate.

Articolui 24
Interzicerea renun^arii la drepturi $i la 
masuri reparatorii

Statele membre se asigura ca drepturile ?! 
masurile reparatorii prevazute de prezenta 
directiva nu pot face obiectul unei 
renuntari sau limitari prin contract, 
politica, forma sau conditii de Tncadrare in 
munca, inclusiv un acord de arbitraj

166
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prealabil unui Mtigiu. de drept.

167 Articolul 25
Un tratament mai favorabil clauza de 
mentinere a nivelului de protec^ie 
(1) Statele membre pot introduce sau 
mentine dispozi^ii mai favorabile pentru 
drepturile persoanelor care efectueaza 
raportari decat cele prevazute in prezenta 
directiva, fara a aduce atingere articolului 
22 $i articolului 23 alineatul (2).

168 (2) Aplicarea prezentei directive nu poate 
in niciun caz sa constituie un motiv de 
diminuare a nivelului protectiei deja 
acordat de statele membre in domeniile 
reglementate prin prezenta directiva.

169 Articolul 26
Transpunere $i perioada de tranzi^te

Art. 32. • ApMcarea legii Tn timp 
Avertizarile formulate ^i nesolu^ionate inainte 
de intrarea Tn vigoare a prezentei legi, raman 
supuse dispozi^iilor legale Tn vigoare la data 
formularii.

(1) Statele membre asigura intrarea Tn 
vigoare a actelor cu putere de lege si a 
actelor administrative necesare pentru a se 
conforma prezentei directive pana la 17 
decembrie 2021.

33. Elaborarea $i revizuireaArt.
proceduhlor interne
In termen de 60 de zile de la data intrarii Tn
vigoare a prezentei legi, autorita^ile ^i 
institutiile publice cu atributii Tn 
implementarea prezentei legi au obliga^ia 
elaborarii sau, dupa caz, a revizuirii, potrivit 
dispozi^iilor prezentei legi, a procedurilor 
interne aplicabile. In acela^i termen, 
pre^edintele Agentiei aproba ordinul prevazut 
la art. 13 alin. (4) din prezenta lege.
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Art. 36. - Intrarea in vigoare
Obligatia de a identifica sau institui canale 
interne de raportare potrivit Capitolului Ml - 
Raportarea prin canale interne de raportare, Tn 
ceea ce priveste persoanele juridice de drept 
privat care au "intre 50 si 249 de angajati, intra 
in vigoare la data de 17 decembrie 2023.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), in 
ceea ce priveste entita^ile juridice din 
sectoral privat care au intre 50 si 249 de 
lucratori, statele membre asigura pana la 
17 decembrie 2023 Intrarea m vigoare a 
actelor cu putere de lege si a actelor 
administrative necesare pentru a se 
conforma obligatiei de a institui canale 
interne in temeiul articolului 8 alineatul

Art. 36. - Intrarea in vigoare 
Obligatia de a identifica sau institui canale 
interne de raportare potrivit Capitolului III - 
Raportarea prin canale interne, in ceea ce 
priveste persoanele juridice de drept privat 
care au intre 50 si 249 de angajati, intra in 
vigoare la data de 17 decembrie 2023.

170

(3).
(3) Atunci cand statele membre adopta 
dispozitiile mentionate la alineatele (1) si 
(2), respectivele dispozitii contin o 
trimitere la prezenta directiva sau sunt 
insotite de o asemenea trimitere, la data 
publicarii lor oficiale. Statele membre 
stabilesc modalitatea de efectuare a 
acestei trimiteri. Statele membre 
comunica de Tndata Comisiei textul acestor 
acte.

171

Prezenta lege transpune Directiva (UE) 
2019/1937 a Parlamentului European si a 
Consiliului din 23 octombrie 2019 privind 
protectia persoanelor care raporteaza incalcari 
ale dreptului Uniunii, publicata Tn Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 305 din 
26 noiembrie 2019.

Articolul 27
Raportare, evaluare ?i revizuire 
(1) Statele membre furnizeaza Comisiei 
toate informatiile relevante privind 
punerea in aplicare a prezentei directive. 
Pe baza informatiilor furnizate, Comisia 
prezinta Parlamentului European si

172
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Consiiiului, pana la 17 decembrie 2023, un 
raport cu privire la punerea in apUcare a 
prezentei directive.

(2) Fara a aduce atingere obligatiilor de 
raportare prevazute de alte acte juridice 
ale Uniunii, statele membre transmit anual 
Comisiei urmatoarele statistici cu privire la 
raportarile mentionate Tn capitolul III, 
preferabil sub forma agregata, in cazul in 
care acestea sunt disponibile la nivel 
central in statul membru in cauza:

173 Art. 15. - Obliga^ia deinformare
(2) Agentia publica anual, pe pagina de 
internet a institup'ei, statistici privind numarul 
de raportari primite, numarul de examinari si 
acb’uni subsecvente initiate si informarile 
transmise, precum si, in cazul in care sunt 
confirmate, prejudiciul financiar estimat si 
sumele recuperate in urma raportarilor.

ANI are obligatia de a publica anual, iar 
celelalte autoritati competente vor 
transmite catre aceasta institutie 
informa^ille in virtutea obligatiei instituite 
prin art. 17 alin. (5) de a raspunde 
solicitarilor AgenUei.

(a) numarul de raportari primite de catre 
autoritaUle competente;
(b) numarul de investigatii si proceduri 
initiate ca urmare a acestor raportari si 
rezultatul acestora; si
(c) in cazul in care sunt confirmate, 
prejudiciul financiar estimat si sumele 
recuperate in urma investigatiilor si a 
procedurilor referitoare la incalcarile 
raportate.

Art. 35.
European!
(1) Agen^ia furnizeaza Comisiei Europene, 
anual, datele statistice disponibile, solicitate 
potrivit art. 27 alin. (2) din Directiva (UE) 
2019/1937 a Parlamentului European si a 
Consiiiului din 23 octombrie 2019 privind 
protectia persoanelor care raporteaza incalcari 
ale dreptului Uniunii.
(2) Autoritatile competente prevazute la art. 3 
pet. 15 lit. a) si c) transmit anual Agentiei date 
statistice privind raportarile. Modalitatile 
efective de aducere la indeplinire a acestei 
obligatii, precum si indicatorii de raportare se 
stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei.

Raportarea catre Comisia

(3) Tinand seama de raportul pe care l-a 
transmis in temeiul alineatului (1) si de 
statisticile statelor membre prezentate in 
temeiul alineatului (2), Comisia prezinta 
Parlamentului European si Consiliului, pana 
la 17 decembrie 2025, un raport de

174 Art. 14. - Atributiile Agentiei

i) coopereaza cu institu^ii si organiza^ii similare 
din Uniunea European! si din alte tari si cu 
organizatii neguvernamentale.
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evaluare a impactului dreptului intern care 
transpune prezenta directiva. Raportul 
evalueaza functionarea prezentei directive 
si are Tn vedere necesitatea unor masuri 
suplimentare, inclusiv, dupa caz, a unor 
modificari in vederea extinderii domeniului 
de aplicare al prezentei directive la alte 
acte ale Uniunii sau la alte domenii, in 
special la Tmbunatatirea mediului de lucru 
pentru a proteja sanatatea si siguran^a 
lucratorilor, precum si conditiile de 
munca.

tn plus fata de evaluarea mentionata in 
primul paragraf, raportarea evalueaza 
modul in care statele membre au utilizat 
mecanismele de cooperate existente in 
cadrul obligatiilor lor de a intreprinde 
actiuni subsecvente raportarilor privind 
incalcarile care intra in domeniul de 
aplicare al prezentei directive ^i, Tn 
general, modul Tn care acestea coopereaza 
Tn cazurile Tncalcarilor care implica o 
dimensiune transfrontaliera.
(4) Comisia pune la dispozi^ia publicului 
rapoartele mentionate la alineatele (1) si 
(3) si le face usor accesibile.

175
*

Art. 37. - Abrogarea dispozi^iilbr legale 
anterioare
La data intrarii Tn vigoare a prezentei legi, se 
abroga Legea nr. 571/2004 privind protectia 
personalului din autoritatile publice, 
institutiile publice ^i din alte unitati care 
semnaleaza Tncalcari ale legii, publicata Tn 
Monitorul Qficial al Romaniei, Partea I, nr.

Articolul 28. Intrare Tn vigoare
Prezenta directiva intra Tn vigoare Tn a 
douazecea zi de la data publicarii Tn 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

176

*** V
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1214 din 17 decembrie 2004.

Anexa. Parted I.177 Anexa nr. 2
178 A. Articolul 2 alineatui (1) iltera (a) 

punctul (i) - achizi^fl publice:
A. Achizi^ll publice

1. Norme de procedura pentru achizitiile 
publice si pentru atribuirea de concesiuni, 
pentru atribuirea de contracte Tn domeniul 
apararii si securitatii, pentru atribuirea de 
contracte de catre entitatile care Tsi 
desfasoara activitatea in sectorul apei, al 
energiei, al transporturilor si al serviciilor 
postale, precum si pentru atribuirea 
oricarui alt contract, astfel cum sunt 
enuntate in:

179 (i) Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind atribuirea contractelor de 
concesiune (JO L 94, 28.3.2014, p. 1);

Legea nr. 123/2012 a energiei electrice §i a 
gazelor
completarile ulterioare;

modificarile §inaturale, cu

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrari si concesiunile de servicii.

180 Legea nr. 7/1996 cadastrului ^i a publicitaUi 
imobiliare, republicata;

(ii) Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizitiile publice si de 
abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 
28.3.2014, p. 65);

Legea nr. 98/2016 privind achizi^iile publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 80/2016 
pentru stabilirea unor masuri in domeniul 
administratiei publice centrale, pentru
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prorogarea termenului prevazut la art. 136 din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciara 51 pentru modificarea §i completarea 
unor acte normative cu modificarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2016 
pentru prorogarea unor termene, instituirea 
unor noi termene, privind unele masuri pentru 
finalizarea activita^ilor cuprinse m contractele 
incheiate tn cadrul Acordului de imprumut 
dintre Romania 5i Banca Interna^ionala pentru 
Reconstrucfie |i Dezvoltare pentru finan^area 
Proiectului privind reforma sistemului judiciar, 
semnat la Bucure5ti la 27 ianuarie 2006, 
ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum ji 
pentru modificarea ji completarea unor acte 
normative, cu modificarile §i completarile 
ulterioare;

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 70/2020 
privind reglementarea unor masuri, incepand 
cu data de 15 mai 2020, in contextul situa^iei 
epidemiologice determinate de raspandirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea 
unor termene, pentru modificarea fi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, a Legii educatiei na^ionale nr. 1/2011, 
precum §i a altor acte normative, cu 
modificarile fi completarile ulterioare; 
Ordonan^a Guvernului nr. 6/2019 privind 
instituirea unor facilita^i fiscale, cu 
modificarile ulterioare;

A
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Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizi^ie publica/acordului- 
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare.

181 (ill) Directiva 2014/25/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 26 februarie 
2014 privind achizitiile efectuate de 
entitatile care isi desfasoara activitatea Tn 
sectoarele apei, energiei, transporturilor si 
serviciilor postale si de abrogare a 
Directive! 2004’/17/CE’(JO L 94, 28.3.2014, 
p. 243);

Lege nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, 
cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonan^a Guvernului nr. 6/2019 privind 
instituirea unor facilitati fiscale, cu 
modificarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achizi^iile sectoriale, 
cu modificarile ^i completarile ulterioare.

182 203/2018 privind masuri de 
a achitarii amenzilor 

modificarile si

(iv) Directiva 2009/81 /CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 13 iulie 2009 
privind coordonarea procedurilor privind 
atribuirea anumitor contracte de lucrari, 
de furnizare de bunuri si de prestare de 
servicii de catre autoritatile sau entitatile 
contractante Tn domeniile apararii si 
securitatii si de modificare a Directivelor 
2004/17/CEsi 2004/18/CE

Lege nr. 
eficientizare 
contraventionale 
completarile ulterioare;
Ordonan^a de urgenta a Guvernului nr.

cu

114/2011 privind atribuirea anumitor contracte 
de achizitii publice Tn domeniile apararii si 
securita^ii, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare.
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2. Proceduri de revizuire, astfet cum 
sunt regtementate de:_________________
(i) Directiva 92/13/CEE a Consiliului din 25 
februarie 1992 privind coordonarea actelor 
cu putere de lege si actelor administrative 
referitoare la aplicarea normelor 
comunitare cu privire la procedurile de 
achizi^ii publice ale entita^ilor care 
desfa$oara activita^i in sectoarele apei, 
energiei,
telecomunica^iilor (JO L 76, 23.3.1992, p.

183

Legea nr. 98/2016 phvind achizi^iile publice, 
cu modificarile $i completarile ulterioare;

184

Legea nr. 99/2016 privind achizi^iile sectoriale, 
cu modificarile ?i completarile ulterioare;

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrari ^i concesiunile de servicii, cu 
modificarile^i completarile ulterioare;

Legea nr. 101/2016 privind remediile ^i caile 
de atac in materie de atribuire a contractelor 
de achizi^ie publica, a contractelor sectoriale 
fi a contractelor de concesiune de lucrari ji 
concesiune de servicii, precum 51 pentru 
organizarea §i func^ionarea Consiliului National 
de Solu^ionare a Contesta^iilor, cu modificarile 
$i completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achizi^iile sectoriale;

transporturilor

14);

Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizi^ie publica/acordului- 
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi^iile 
publice._________________________________
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185 (ii) Directiva 89/665/CEE a Consiliului din 
21 decembrie 1989 privind coordonarea 
actelor cu putere de lege si a actelor 
administrative 
procedurilor care vizeaza caile de atac fata 
de atribuirea contractelor de achizitii 
publice de produse ^i a contractelor 
publice de lucrari (JO L 395, 30.12.1989, p.

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, 
cu modificarile si completarile ulterioare;

privind aplicarea Legea nr. 99/2016 privind achizipile sectoriale, 
cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de 
lucrari si concesiunile de servicii, cu 
modificarilesi completarile ulterioare;33)

Legea nr. 101/2016 privind remediile §i caile 
de atac m materie de atribuire a contractelor 
de achizi^ie publica, a contractelor sectoriale 
5i a contractelor de concesiune de lucrari ji 
concesiune de servicii, precum §i pentru 
organizarea §i func^ionarea Consiliului National 
de Solup’onare a Contesta^iilor, cu modificarile 
si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 394/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului sectorial/acordului-cadru din 
Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului- 
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile 
publice.

186 B. Articolul 2 alineatul (1) litera (a) 
punctul (1!) - servicii, produse $i piete
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financiare, precum 51 prevenirea spalarii 
banilor $1 a finantarii terorismului:

Ordonanta de urgenta a Guvernuiui nr. 99/2006 
phvind institup'ile de credit 51 adecvarea 
capitalului, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 227/2007, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

Norme care stabilesc un cadru de 
reglementare si de supraveghere, precum 
si protectia consumatorilor 51 a 
fnvestitorilor pe pietele serviciilor 
financiare si de capital din Uniune, Tn 
sectoral bancar si in cel al creditelor, in 
investitii, in asigurari si reasigurari, in 
produse de pensii ocupa^ionale sau 
personale, in valori mobiliare, in fonduri 
de investitii, Tn servicii de plata si Tn 
activita^ile enumerate Tn anexa I la 
Directiva 2013/36/UE a Parlamentului

187

European si a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
institutiilor de credit si supravegherea 
prudential! a institu^iilor de credit si a 
firmelor de investitii, de modificare a 
Directive! 2002/87/CE ^i de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE (JO 
L 176, 27.6.2013, p. 338), astfel cum sunt
enuntate in:
(i) Directiva 2009/110/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 16 septembrie 
2009 privind accesul la activitate, 
desfasurarea si supravegherea prudential! 
a activit!tii institutiilor emitente de 
moneda electronic!, de modificare a 
Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si 
de abrogare a Directivei 2000/46/CE (JO L 
267, 10.10.2009, p. 7);

Legea nr. 210/2019 privind activitatea de 
emitere de moned! electronic!, cu 
modific!rile si complet!rile ulterioare;

188

(ii) Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 8 iunie 2011

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de 
fonduri de investitii alternative, cu

189
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privind administratorii fondurilor de 
investitii alternative si de modificare a 
Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a 
Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) 
nr. 1095/2010 (JO L 174. 1.7.2011, p! 1);

modificarile si completarile ulterioare;

190 (iii) Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
14 martie 2012 privind vanzarea in lipsa si 
anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de 
credit (JO L 86, 24.3.2012, p. 1);

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 14 
martie 2012 privind vanzarea Tn lipsa si 
anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de 
credit (JO L 86, 24.3.2012, p. 1);

(UE) 236/2012 alnr.

191 (iv) Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
17 aprilie 2013 privind fondurile europene 
cu capital de rise (JO L 115, 25.4.2013, p.

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 17 
aprilie 2013 privind fondurile europene cu 
capital de rise (JO L 115, 25.4.2013, p. 1);

345/2013 al(UE) nr.

1);

192 (v) Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
17 aprilie 2013 privind fondurile europene 
de antreprenoriat social (JO L 115, 
25.4.2013, p. 18);

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 17 
aprilie 2013 privind fondurile europene de 
antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p.

(UE) 346/2013 alnr.

18).

193 (vi) Directiva 2014/17/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidentiale si de modificare a Directivelor 
2008/48/CE ' si 2013/36/UE si a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (JO L 
60, 28.2.2014, p. 34);

Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 52/2016 
privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum 
si pentru modificarea si completarea 
Ordonantei de urgent! a guvernului nr. 
50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.

194 (vii) Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
16 aprilie 2014 privind cerinte specifice

Regulamentul (UE) nr. 537/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind cerinte specifice
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referitoare la auditul statutar al entita^ilor 
de interes public 51 de abrogare a Deciziei 
2005/909/CE a Comisiei (JO L 158, 
27.5.2014, p. 77);

referitoare la auditul statutar al entita^ilor de 
interes public ^i de abrogare a Deciziei 
2005/909/CE a Comisiei (JO L 158, 27.5.2014, 
p. 77).

(viii) Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
15 mai 2014 privind pie^ele instrumentelor 
financiare ^i de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 
173, 12.6.2014, p. 84);

Regulamentul
Parlamentului European ^i al Consiliului din 15 
mai 2014 privind pie^ele instrumentelor 
financiare ?i de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84);

600/2014 al(UE)195 nr.

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plata 5) 
pentru modificarea unor acte normative.

(ix) Dlrectiva (UE) 2015/2366 a 
Parlamentului European 51 a Consiliului din 
25 noiembrie 2015 privind serviciile de 
plata in cadrul pietei interne, de 
modificare a Directivelor 2002/65/CE, 
2009/110/CE 2013/36/UE 5i a
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, ^i de 
abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 
337, 23.12.2015, p. 35);

196

(x) Directiva 2004/25/CE a Parlamentului
European $i a Consiliului din 21 aprilie 2004 
privind ofertele publice de cumparare (JO 
L 142, 30.4.2004, p. 12);

Legea nr. 297/2004 privind pia^a de capital, cu
modificarile si completarile ulterioare;

197

Legea nr. 24/2017 privind emiten^ii de 
instrumente financiare 5i opera^iuni de pia^a, 
cu modificarile $i completarile ulterioare;

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv in 
valori mobiliare §i societatile de administrare a 
investitiilor, precum ji pentru modificarea ^i 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piata
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de capital, aprobata cu modificah prin Legea 
nr. 10/2015, cu modificarile completanle 
ulterioare;

Regulamentul Autoritatii de Supraveghere 
Financiara nr. 5/2018 privind emiten^ii de 
instrumente financiare fi opera^iuni de pia^a;

Ordinul Comisiei Na^ionale a Valorilor Mobiliare 
nr. 106/2006 pentru aprobarea Regulamentului 
•nr. 31/2006 privind completarea unor 
reglementari ale Comisiei Na^ionale a Valorilor 
Mobiliare, in vederea implementarii unor 
prevederi ale directivelor europene.

198 (xi) Directiva 2007/36/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 11 iulie 2007 
privind exercitarea anumitor drepturi ale 
actionarilor Tn cadrul societatilor 
comerciale cotate la bursa (JO L 184, 
14.7.2007, p. 17);

Legea nr. 24/2017 din 21 martie 2017 privind 
emiten^ii de instrumente financiare ji 
opera^iuni de pia^a, cu modificarile $i 
completarile ulterioare;

OrdonanU de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv in 
valori mobiliare $i societa^ile de administrare a 
investi^iilor, precum ji pentru modificarea §i 
completarea Legii nr. 297/2004 privind pia^ 
de capitala, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 10/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 
nr. 136/2012 privind aprobarea Regulamentului 
nr. 10/2012 pentru modificarea ji completarea 
unor regulamente ale Comisiei Na^ionale a 
Valorilor Mobiliare;
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Regulamentul Autorita^ii de Supraveghere 
Finandara nr. 5/2018 privind emiten^ii de 
instrumente finandare 51 operatiuni de pia^a

Legea nr. 297/2004 privind pia^a de capital, cu
modificarile si completarile ulterioare;

2004/109/CEDirectiva199 (xii)
Parlamentului European §i a Consiliului din 
15 decembrie 2004 privind armonizarea 
obligatiilor de transparent! in ceea ce 
prive§te informa^ia referitoare la emitentii 
ale caror valori mobiliare sunt admise la 
tranzactionare pe 0 pia^a reglementata ^i 
de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO 
L 390, 31.12.2004, p. 38);

a

Legea nr. 24/2017 din 21 martie 2017 privind 
emitentii de instrumente financiare §i 
operatiuni de pia^a, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare;

Regulamentul Autoritatii de Supraveghere 
Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de 
instrumente financiare ji opera^iuni de pia^a;

Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 
nr. 106/2006 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 31/2006 privind completarea unor 
reglementari ale Comisiei Na^ionale a Valorilor 
Mobiliare, in vederea implementarii unor 
prevederi ale directivelor europene.

Regulamentul 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 4 
iulie 2012 privind instrumentele financiare 
derivate extrabursiere, contrapar^ile centrale 
5i registrele centrale de tranzactii.

(xiii) Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 
4 iulie 2012 privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, 
contrapartile centrale §i registrele centrale 
de tranzactii (JO L 201, 27.7.2012, p. 1);

(UE) 648/2012 al200, nr.

r
Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului 
European ^i al Consiliului din 8 iunie 2016 
privind indicii utilizati ca indici de referinta in 
cadrul instrumentelor financiare $i al 
contractelor financiare sau pentru a masura

(xiv) Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
8 iunie 2016 privind indicii utilizati ca 
indici de referinta in cadrul instrumentelor 
financiare si al contractelor financiare sau

201
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pentru a masura performantele fondurilor 
de investitii si de modificare a Directivelor 
2008/48/CE ’ si 2014/17/UE si a 
Regulamentului (UE) nr. 596/2014 (JO L 
171, 29.6.2016, p. 1);

performantele fondurilor de investitii si de 
modificare a Directivelor 2008/48/CE si 
2014/17/UE si a Regulamentului (UE) nr. 
596/2014 (JO L 171, 29.6.2016, p. 1);

202 (xv) Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 25 noiembrie 
2009 privind accesul la activitate si 
desfa^urarea activitatii de asigurare si de 
reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 
17.12.2009, p. 1);

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea ^i 
supravegherea activita^ii de asigurare ^i 
reasigurare, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

203 (xvi) Directiva 2014/59/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 15 mai 2014 
de instituire a unui cadru pentru 
redresarea si rezolutia institutiilor de 
credit si a firmelor de investitii si de 
modificare a Directivei 82/891/CEE a 
Consiliului si a Directivelor 2001/24/CE, 
2002/47/CE; 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE si 
2013/36/UE ale Parlamentului European 51 
ale Consiliului, precum si a Regulamentelor 
(UE) nr. 1093/2010 si (UE) nr. 648/2012 ale 
Parlamentului European si ale Consiliului 
(JO L 173, 12.6.2014, p. 190);

Legea nr. 312/2015 privind redresarea ji 
rezolufia institutiilor de credit ^i a firmelor de 
investi^ii, precum 5i pentru modificarea 5i 
completarea unor acte normative in domeniul 
financiar, cu modificarile si completarile 
ulterioare;

204 (xvii)
Parlamentului European si a Consiliului din 
16 decembrie 2002 privind supravegherea 
suplimentara a institutiilor de credit, a 
intreprinderilor de asigurare si a 
intreprinderilor de investitii care apartin 
unui conglomerat financiar si de modificare

Directiva 2002/87/CE Legea nr. 297/2004 privind pia^a de capital, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

a
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a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 
92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE
93/22/CEE ale ConsUiului 51 a Directivelor 
98/78/CE si 2000/12/CE ale Parlamentului 
European $i ale Consiliului (JO L 35, 
11.2.2003, p. 1);

Legea nr. 311/2015 privind schemele de 
garantare a depozitelor ^i Fondul de garantare 
a depozitelor bancare;

2014/49/UEDi recti va205 (xviii)
Parlamentului European $1 a Consiliului din 
16 aprilie 2014 privind schemele de 
garantare a depozitelor (JO L 173, 
12.6.2014, p. 149);

a

Legea nr. 297/2004 privind pia^a de capital, cu 
modificarile 51 completarile ulterioare;

(xix) Directiva 97/9/CE a Parlamentului 
European 51 a Consiliului din 3 martie 1997 
privind sistemele de compensare pentru 
investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22);

206

Regulamentul 
Parlamentului European $i al Consiliului din 26 
iunie 2013 privind cerintele prudentiale pentru 
institutiile de credit ^i firmele de investitii si 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012.

(XX) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European $1 al Consiliului din 
26 iunie 2013 privind cerintele prudentiale 
pentru institutiile de credit $i firmele de 
investitii ^i de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p.

575/2013 al(UE)207 nr.

Ill
Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului 
European ^i al Consiliului din 7 octombrie 2020 
privind furnizorii europeni de servicii de 
finantare participative pentru afaceri ^i de 
modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 ^i 
a Directivei (UE) 2019/1937.

(xxi) Regulamentul (UE) 2020/1503 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
7 octombrie 2020 privind furnizorii 
europeni de servicii de finantare 
participative pentru afaceri ^i de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2017/1129 $i a Directivei (UE) 2019/1937.

208

C. Articolul 2 alineatui (1) (ftera (a) 
punctui (iii) * siguran^ conformitatea 
produselor;__________________________

C. Siguran^a $i conformitatea produselor209
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210 1. Cerintele privind siguran^a 51 
conformitatea produselor introduse pe 
piata Uniunii, astfel cum sunt definite si 
reglementate de:

211 (i) Directive 2001/95/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 3 decembrie 
2001
produselor (JO L 11, 15.1.2002, p. 4);

Legea nr. 245/2004 privind securitatea 
generate a produselor, republicata, cu 
modificarile ji completarile ulterioare;
Legea nr. 363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comercian^ilor Tn 
rela^ia cu consumatorii §i armonizarea 
reglementarilor cu legislatia europeana privind 
protec^ia consumatorilor, cu modificarile ?i 
completarile ulterioare.

privind siguran^a general! a

212 (ii) Legisla^ia de armonizare a Uniunii 
privind produsele fabricate, inclusiv 
cerintele de etichetare, altele decat 
produsele alimentare, hrana pentru 
animate, produsele medicamentoase de uz 
uman 51 veterinar, plantele ^i animalele 
vii, produsele de origine umana ^i 
produsele de origine vegetal! $i animal! 
care sunt direct legate de reproducerea lor 
viitoare, astfel cum sunt enumerate m 
anexele 1 ?i il la Regulamentul (UE) 
2019/1020 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 20 iunie 2019 privind 
supravegherea pie^ei ^i conformitatea 
produselor ^i de modificare a Directivei 
2004/42/CE a Regulamentelor (CE) nr. 
765/2008 5i (UE) nr. 305/2011 (JO L 169, 
25.6.2019, p. 1);

Regulamentul (UE) 2019/1020 al Parlamentului 
European $1 al Consiliului din 20 iunie 2019 
privind supravegherea pietei $i conformitatea 
produselor si de modificare a Directivei 
2004/42/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 
765/2008 $i (UE) nr. 305/2011
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Ordonan^a Guvernului nr. 78/2000 privind 
omologarea, eliberarea car^ii de identitate 51 
certificarea autentidta^ii vehiculelor rutiere in 
vederea inmatricularii sau inregistrarii acestora 
Tn Romania;
Ordonan^a Guvernului nr. 80/2000 privind 
omologarea ji certificarea produselor 51 
materialelor de exploatare utilizate la 
vehiculele rutiere, precum fi condi^iile de 
introducere pe pia^a a acestora;
Ordinul

(iii) Directiva 2007/46/CE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 5 septembrie 
2007 de stabilire a unui cadru pentru 
omologarea autovehiculelor $i remorcilor 
acestora, precum ?i a sistemelor, 
componentelor ^i unitatilor tehnice 
separate destinate vehiculelor respective 
(Directiva-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p.

213

1).

ministrului transporturilor,
constructiilor ^i turismului nr. 2135/2005 
pentru aprobarea Reglementarilor privind 
omologarea ji certificarea produselor ji 
materialelor de exploatare utilizate la 
vehiculele rutiere, precum fi condi^iile de 
introducere pe piata a acestora - RNTR 4; 
Ordinul transporturilor, 
infrastructurii fi comunica^iilor nr. 2224/2020 
pentru aprobarea Reglementarilor privind 
omologarea de tip fi eliberarea car^ii de 
identitate a vehiculelor rutiere, precum fi 
omologarea de tip a produselor utilizate la 
acestea ■ RNTR 2.

ministrului

2. Norme privind comercializarea fi 
utilizarea produselor sensibile fi 
periculoase, astfel cum sunt enuntate m:

214

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 
158/1999 privind regimul de control al 
exporturilor, importurilor fi altor opera^iuni cu 
produse miUtare, republicata, cu modificarile

(i) Directiva 2009/43/CE a Parlamentului 
European fi a Consiliului din 6 mai 2009 de 
simplificare a clauzelor fi condi^iilor de 
transfer al produselor din domeniul

215
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aparahi Tn interiorul Comunitatii (JO L 146, 
10.6.2009, p. 1);

si completahle ulterioare.

216 (ii) Directiva 91/477/CEE a Consiliului din
controlul

achizitionarii si detinerii de arme (JO L 
256, 13.9.1991’, p. s’l);

Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si 
al munitiilor, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

18 iunie 1991 privind

217 (iii) Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
15 ianuarie 2013 privind comercializarea si 
utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 
39, 9.2.2013, p. 1).

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 15 
ianuarie 2013 privind comercializarea si 
utilizarea precursorilor de explozivi (JO L 39, 
9.2.2013, p. 1).

(UE) 98/2013 alnr.

218 D. Articolul 2 alineatui (1) litera (a) 
punctui (iv) - siguran^a transporturilor:

D. Siguranfa transporturilor

219 1. Cerinte de siguranta Tn sectoral feroviar, 
astfel cum sunt reglementate de Directiva 
(UE) 2016/798 a Parlamentului European si 
a Consiliului din 11 mai 2016 privind 
siguranta feroviara (JO L 138, 26.5.2016, 
p. 102).

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 73/2019 
privind siguranta feroviara.

220 2. Cerinte de siguranta Tn sectoral aviatiei, 
astfel cum sunt reglementate de 
Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
20 octombrie 2010 privind investigarea si 
prevenirea accidentelor $1 incidentelor 
survenite Tn aviatia civila si de abrogare a 
Directivei 94/56/CE (JO L 295, 12.11.2010, 
p. 35).

Regulamentul (UE) nr. 996/2010 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 20 
octombrie 2010 privind investigarea si 
prevenirea accidentelor si incidentelor 
survenite Tn aviatia civila si de abrogare a 
Directivei 94/56/CE.

221 3. Cerinte de siguranta Tn sectoral rutier, 
astfel cum sunt reglementate de:________
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Legea nr. 265/2008 privind auditul de siguran^a
rutiera, cu modificarile completarile 
ulterioare;

(i) Directiva 2008/96/CE a Parlamentului 
European a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind gestionarea sigurantei 
infrastructurii rutiere (JO L 319, 
29.11.2008, p. 59);

222

Ordinal ministrului transporturilor ji 
infrastructurii nr. 358/2012 pentru aprobarea 
Liniilor directoare cu privire la masurile de 
imbunata^ire a siguran^ei circula^iei pe 
infrastructura rutiera, in vederea apUcarii 
Directivei 2008/96/CE a Parlamentului 
European fi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind gestionarea siguran^ei infrastructurii 
rutiere, cu modificarile ulterioare.
Legea nr. 277/2007 privind cerin^ele minime
de siguran^a pentru tunelurile situate pe 
sectiunile na^ionale ale Retelei rutiere 
transeuropene;

(ii) Directiva 2004/54/CE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 29 aprilie 2004 
privind cerintele minime de siguranta 
pentru tunelurile din Reteaua rutiera 
transeuropeana (JO L 167, 30.4.2004, p.

223

39);

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 
Parlamentului European §i al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme 
comune privind conditiile care trebuie 
mdeplinite pentru exercitarea ocupa^iei de 
operator de transport rutier ^i de abrogare a 
Directivei 96/26/CE a Consiliului.

(iii) Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme comune privind condi^iile care 
trebuie indeplinite pentru exercitarea 
ocupatiei de operator de transport rutier $1 
de abrogare a Directivei 96/26/CE a 
Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51).

224

4. Cerin^e de siguran^a in sectoral maritim 
astfel cum sunt reglementate de:

225
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lib (i) Regulamentul (CE) nr. 391/2009 at 
Parlamentului European si al Consiliului din 
23 aprilie 2009 privind normele si 
standardele comune pentru organizatiile cu 
rol de inspectie si control al navelor (JO L 
131, 28.5.2009, p. 11);

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind normele si standardele 
comune pentru organizatiile cu rol de inspecp'e 
si control al navelor.

(CE) 391/2009 alnr.

227 (ii) Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
23 aprilie 2009 privind raspunderea in caz 
de accident a transportatorilor de persoane 
pe mare (JO L 131, 28.5.2009, p. 24);

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind raspunderea in caz de 
accident a transportatorilor de persoane pe 
mare.

(CE) 392/2009 alnr.

228 (iii) Directiva 2014/90/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 iulie 2014 
privind echipamentele maritime si de 
abrogare a Directivei 96/98/CE a 
Consiliului (JO L 257, 28.8.2014, p. 146);

Hotararea Guvernului nr. 432/2017 privind 
echipamentele maritime

229 (iv) Directiva 2009/18/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 
de instituire a principiilor fundamentale

investigarea 
accidentelor din sectorul de transport 
maritim si de modificare a Directivei 
1999/35/CE a Consiliului si a Directivei 
2002/59/CE (JO L 131, 28.5.2009, p. 114);

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 87/2011 
pentru efectuarea investigap’ilor tehnice 
privind siguran^a in cazul accidentelor din 
sectorul de transport maritim.reglementeazacare

230 (v) Directiva 2008/106/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind nivelul minim de formare a 
navigatorilor (JO L 323, 3.12.2008, p. 33);

231 (vi) Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 
iunie 1998 privind inregistrarea persoanelor 
care calatoresc la bordul navelor de

Ordinul transporturilor, 
construc^iilor |i turismului nr. 218/2006 pentru

ministrului
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aprobarea Normelor privind inregistrarea 
persoanelor aflate la bordul navelor de 
pasageri care opereaza spre sau dinspre 
porturile maritime romanejti, cu modificarile 
$i completarile ulterioare.

pasageri care opereaza in porturile de 
destinatie sau de plecare din statele 
membre ale Comunita^il (JO L 188, 
2.7.1998, p. 35);

Ordinul ministrului lucrarilor publice, 
transporturilor locuin^ei nr. 727/2003 privind 
aprobarea cerin^elor $i procedurilor armonizate 
pentru incarcarea descarcarea in siguran^a a 
vrachierelor, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare.

(vii) Oirectiva 2001/96/CE a Parlamentului 
European $i a Consiliului din 4 decembrie 
2001 de stabilire a cerin^elor $i 
procedurilor armonizate pentru incarcarea 
si descarcarea in siguranta a vrachierelor 
(JOL 13, 16.1.2002, p. 9).’

232

Hotararea Guvernului nr. 1.326/2009 privind 
transportul marfurilor periculoase m Romania, 
cu modificarile ulterioare.

5. Cerin^e de siguran^a, astfel cum sunt 
reglementate de Directiva 2008/68/CE a 
Parlamentului European $1 a Consiliului din 
24 septembrie 2008 privind transportul 
interior de marfuri periculoase (JO L 260, 
30.9.2008, p. 13). 

233

E. Protec^ia mediuluiE. Articolul 2 alineatul (1) litera (a) 
punctul (v) - protecfia mediului:

234

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile ji 
completarile ulterioare;
Legea nr. 111/1996 privind desfa§urarea tn 
siguran^a, reglementarea, autorizarea $1 
controlul activita^ilor nucleare, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 90/2021 pentru modificarea ^i 
completarea unor acte normative, in vederea 
transpunerii unor acte juridice ale Uniunii 
Europene in domeniul protec^iei mediului;

1. Orice infrac^iune impotriva protec^iei 
mediului, astfel cum este reglementata de 
Directiva 2008/99/CE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind protectia mediului prin 
intermediul dreptului penal (JO L 328, 
6.12.2008, p. 28) sau orice comportament 
ilegal care incalca legislatia prevazuta in 
anexele la Directiva 2008/99/CE;

235
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OrdonanU de urgenta a Guvernului nr. 
195/2005 privind protectia mediului, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 
privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei ^i 
faunei salbatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii 
durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea 
Procedurii de autorizare a activitaUlor de 
recoltare, capturare ^i/sau achizi^ie ?i/sau 
comercializare, pe teritoriul national sau la 
export, a florilor de mina, a fosilelor de plante 
si fosilelor de animale vertebrate si 
nevertebrate, precum 51 a plantelor 51 
animalelor din flora |i, respectiv, fauna 
salbatice ^i a importului acestora.

236 2. Norme privind mediul si clima, astfel 
cum sunt enun^ate Tn:

237 (i) Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de sera in cadrul Comunitatii si de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului (JO L 275, 25.10.2003, p. 32);

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, 
cu modificarile si completarile ulterioare;

OrdonanU de urgenta a Guvernului nr. 
195/2005 privind protectia mediului, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind 
stabilirea scheme) de comercializare a 
certificatelor de emisii de gaze cu efect de
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sera, cu modificariie $1 completahle ulterioare.
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabUe de energie, republicata, cu 
modificarile §1 completarile ulterioare;

(ii) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European 51 a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind promovarea utilizarii energiei din 
surse regenerabile, de modificare ^i 
ulterior de abrogare a Directivelor 
2001/77/CE $i 2003/30/CE (JO L 140, 
5.6.2009, p. 16);

238

Hotararea Guvernului nr. 935/2011 privind 
promovarea utilizarii biocarburan^ilor fi a 
biolichidelor, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare;

Ordinul prejedintelui Autorita^ii Na^ionale de 
Reglementare in Domeniul Energiei nr.
179/2018 pentru aprobarea Regulamentului de 
modificare, suspendare, intrerupere ji 
retragere a acreditarii acordate centralelor 
electrice de producere a energiei electrice din 
surse regenerabile de energie, precum ji de 
stabilire a drepturilor ji obliga^iilor
producatorilor de energie electrica acredita^i; 
Ordinul prejedintelui Autorita^ii Na^ionale de 
Reglementare in Domeniul Energiei nr.
157/2018 pentru aprobarea Metodologiei de 
stabilire a cotelor anuale de achizi^ie de 
certificate verzi, cu modificari ^i completari 
ulterioare;

Ordinul pre^edintelui Autorita^ii Na^ionale de 
Reglementare in Domeniul Energiei nr. 
160/2019 al pentru aprobarea Regulamentului
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de organizare 51 funcponare a pie^ei de 
certificate verzi;

Ordinul ministrului mediului, apelor ^i 
padurilor nr. 1534/2016 privind aprobarea 
Procedurii de emitere a certificatelor de 
origine pentru biomasa provenita din 
silvicultura fi industriile conexe ^i utilizata in 
producerea de energie electrica din surse 
regenerabile de energie;

Hotararea Guvernului nr. 1232/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului de emitere 51 
urmarire a garantiilor de origine pentru energia 
electrica produsa din surse regenerabile de 
energie;

239 (iii) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 25 octombrie 
2012 privind eficienta energetica, de 
modificare a Directivelor 2009/125/CE si 
2010/30/UE ^i de abrogate a Directivelor 
2004/8/CE si 2006/32/CE (JO L 315, 
14.11.2012, p. 1);

Legea nr. 121/2014 privind eficien^a 
energetica, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 219/2007 privind 
promovarea cogenerarii bazate pe cererea de 
energie termica utila, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 1461/2008 pentru 
aprobarea Procedurii privind emiterea 
garantiilor de origine pentru energia electrica 
produsa Tn cogenerare de eficien^a inalta;

Hotararea Guvernului nr. 1215/2009 privind 
stabilirea criteriilor ^i a conditiilor necesare
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implementarii schemei de sprijin pentru 
promovarea cogenerarii de inalta eficien^a pe 
baza cererii de energie termica utila, cu 
modificarile completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 122/2015 pentru 
aprobarea Planului national de ac^iune in 
domeniul efidentei energetice;

Hotararea Guvernului nr. 203/2019 privind 
aprobarea Planului national de actiune in 
domeniul eficien^ei energetice IV;
Ordinul
dezvoltarii regionale 51 administra^iei publice 
nr. 3466/2013 privind inventarierea cladirilor 
incalzite §i/sau racite, de^inute ji ocupate de 
administra^ia publica central!, $i punerea 
inventarului la dispozi^ia publicului, precum $i 
constituirea unor banci de date specifice 
privind eficienta energetic!;

viceprim-ministrului ministrului

Ordinul ministrului dezvolt!rii regionale ji 
administra^iei publice nr. 263/2015 privind 
inventarierea cl!dirilor inc!lzite $i/sau r!cite, 
de^inute ji ocupate de administra^ia public! 
central!, cu 0 suprafa^! total! util! cuprins! 
intre 250 mp 5! 500 mp, ^i punerea inventarului 
la dispozi^ia publicului;

Ordinul ministrului dezvolt!rii regionale 5i
N.
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administratiei publice nr. 2008/2015 privind 
aprobarea Instructiunii pentru aplicarea 
unitara a prevederllor art. 6 alin. (1) din Legea 
nr. 121/2014 privind eficienta energetica;

Decizia ^efului Departamentului pentru 
eficien^a energetica nr. 2794/2014 privind 
aprobarea Regulamentului pentru atestarea 
managerilor energetici ^i agreerea societatilor 
prestatoare de servicii energetice §i a 
Regulamentului pentru autorizarea auditorilor 
energetici din industrie (emisa de Autoritatea 
Naponala de Reglementare in Domeniul 
Energiei);

Decizia jefului Departamentului pentru 
eficienta energetica nr. 366/2019 privind 
aprobarea machetelor pentru declaratia de 
consum total anual de energie ^i pentru 
chestionarul de analiza energetica a 
consumatorului de energie.

240 (iv) Regulamentul (UE) nr. 525/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
21 mai 2013 privind un mecanism de 
monitorizare ^i de raportare a emisiilor de 
gaze cu efect de sera, precum si de 
raportare, la nivel national si al Uniunii, a 
altor

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 21 
mai 2013 privind un mecanism de monitorizare 
si de raportare a emisiilor de gaze cu efect de 
sera, precum si de raportare, la nivel national 
si al Uniunii, a altor informatii relevante 
pentru schimbarile climatice si de abrogare a 
Deciziei nr. 280/2004/CE.

(UE) 525/2013 alnr.

informatii relevante pentru
schimbarile climatice si de abrogare a 
Deciziei nr. 280/2004/CE (JO L 165,
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18.6.2013, p. 13);

Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului
de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, republicata, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare;

(V) Directiva (UE) 2018/2001 a 
Parlamentului European 51 a ConsUiului din 
11 decembrie 2018 privind promovarea 
utilizarii energiei din surse regenerabile 
(JO L 328, 21.12.2018, p. 82).

241

Legea nr. 122/2015 pentru aprobarea unor 
masuri in domeniul promovarii producerii 
energiei electrice din surse regenerabile de 
energie ji privind modificarea 51 completarea 
unor acte normative, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare;
Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 
196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificarile §i completarile ulterioare;

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 80/2018 
pentru stabilirea condi^iilor de introducere pe 
pia^a a benzinei $i motorinei, de introducere a 
unui mecanism de monitorizare ji reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de sera ^i de 
stabilire a metodelor de calcul ^i de raportare 
a reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera $i 
pentru modificarea ^i completarea Legii nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie;
Hotararea Guvernului nr. 1232/2011 pentru 
aprobarea Regulamentului de emitere §i 
urmarire a garan^iilor de origine pentru energia 
electrica produsa din surse regenerabile de 

'energie;
Hotararea Guvernului nr. 994/2013 privind 
aprobarea masurilor de reducere a numarului

-f.
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de certificate verzi m situatiile prevazute la 
art. 6 alin. (2) lit. a), c) ^i f) din Legea nr. 
220/2008 pentru stabilirea sistemului de 
promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie.

242 3. Norme privind dezvoltarea durabila si 
gestionarea deseurilor, astfel cum sunt 
enuntate Tn:

243 (i) Directive 2008/98/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 19 noiembrie 
2008 privind deseurile si de abrogare a 
anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, 
p. 3);

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2021 
privind regimul deseurilor;
Hotararea Guvernului nr. 856/2002 privind 
evidenta gestiunii de^eurilor $1 pentru 
aprobarea listei cuprinzand de$eurile, inclusiv 
de^eurile periculoase, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 942/2017 privind 
aprobarea Planului national de gestionare a 
deseurilor;
Hotararea Guvernului nr. 1.061/2008 privind 
transportul deseurilor periculoase si 
nepericuloase pe teritoriul Romaniei;

Ordinul ministrului mediului §i gospodaririi 
apelor 5! ministrului integrarii europene nr. 
1364/1499/2006 de aprobare a planurilor 
regionale de gestionare a de^eurilor, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii 
durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea 
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu.
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(ii) Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 al
Parlamentului European al Consiliului din 
20 noiembrie 2013 privind redclarea 
navelor 51 de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1013/2006 §i a Directive! 
2009/16/CE (JO L 330, 10.12.2013, p. 1);

Regulamentul (UE) nr.
Parlamentului European si al Consiliului din 20 
noiembrie 2013 privind reciclarea navelor si de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 
1013/2006 si a Directivei 2009/16/CE

1257/2013 al244

(iii) Regulamentul (UE) nr. 649/2012 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 
4 iulie 2012 privind exportul ^i importul de 
produse chimice care prezinta rise (JO L 
201, 27.7.2012, p. 60).

Regulamentul 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 4 
iulie 2012 privind exportul ^i importul de 
produse chimice care prezinta rise

(UE) 649/2012 al245 nr.

4. Norme privind poluarea marina, 
atmosferica ^i fonica, astfel cum sunt 
enun^ate in:

246

Hotararea Guvernului nr. 343/2004 privind 
furnizarea informa^iilor referitoare la consumul 
de carburant ^i emisiile de C02 ale 
autoturismelor noi, destinate cumparatorilor la 
comercializare

(i) Directiva 1999/94/CE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 13 decembrie 
1999 privind disponibilitatea informatiilor 
cu privire la consumul de carburant ^i 
emisiile de C02 destinate consumatorilor la 
comercializarea autoturismelor noi (JO L
12, 18.1.2000, p. 16);

247

(ii) Directiva 2001/81/CE a Parlamentului 
European $i a Consiliului din 23 octombrie 
2001 privind plafoanele na^ionale de. 
emisie pentru anumiti poluanti atmosferici 
(JO L 309, 27.11.2001, p. 22);’

Legea nr. 8/1991 pentru ratificarea Conven^iei 
asupra poluarii atmosferice transfrontiere pe 
distance lungi, incheiata la Geneva la 13 
noiembrie 1979;

248

Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor 
na^ionale de anumiti poluan^i atmosferici;
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249 (iii) DIrectiva 2002/49/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 25 iunie 2002 
privind evaluarea si gestiunea zgomotului 
ambiental (JO L 189, 18.7.2002, p. 12);

Legea nr. 121/2019 privind evaluarea si 
gestionarea zgomotului ambiant;

Ordinul ministrului mediului, apelor si 
padurilor nr. 1090/2019 privind transpunerea 
in legislatia naponala a apendicelor A-l ale 
anexei Directivei (UE) 2015/996 a Comisiei din 
19 mai 2015 de stabilire a unor metode comune 
de evaluare a zgomotului, in conformitate cu 
Directiva 2002/49/CE a Parlamentului 
European $i a Consiliului.

250 (iv) Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
14 aprilie 2003 privind interzicerea 
compusilor organostanici pe nave (JO L 
115, 9.5.2003, p. 1);

782/2003 alRegulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 14 
aprilie 2003 privind interzicerea compusilor 
organostanici pe nave

(CE) nr.

251 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 
privind raspunderea de mediu cu referire la 
prevenirea si repararea prejudiciului asupra 
mediului, cu modificarile si completarile 
ulterioare.

(v) Directiva 2004/35/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 
privind raspunderea pentru mediul 
inconjurator in legatura cu prevenirea si 
repararea daunelor aduse mediului (JO L 
143, 30.4.2004, p. 56);

252 (vi) Directiva 2005/35/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 7 septembrie 
2005 privind poluarea cauzata de nave si 
introducerea unor sanctiuni in caz de 
incalcare (JO L 255, 30.9.2005, p. 11);

Legea nr. 17/1990 privind regimul juridic al 
apelor maritime interioare, al marii teritoriale, 
al zonei contigue fi al zonei economice 
exclusive ale Romaniei, republicata, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 9/2022 privind 
instalatiile portuare de preluare a de^eurilor 
provenite de la nave;
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Hotararea Guvernului nr. 811/2010 phvind 
controlul statului portului, cu modificarile 
compietarile ulterloare.

(vii) Regulamentul (CE) nr. 166/2006 ai 
Parlamentului European §1 al Consiliului din 
18 ianuarie 2006 de instituire a unui 
registry
transferului de poluan^i $i de modificare a 
Directivelor 91/689/CEE ?i 96/61/CE ale 
Consiliului (JO L33, 4.2.2006, p. 1);

(CE)Regulamentul 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 18 
ianuarie 2006 de instituire a unui registry 
european al emisiilor ^i transferului de poluan^i 
^i de modificare a Directivelor 91/689/CEE $i 
96/61/CE ale Consiliului.

166/2006 al253 nr.

al emisiilor ^ieuropean

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 71/2021 
privind promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante, in sprijinul unei mobilita^i 
cu emisii scazute, pentru abrogarea Ordonantei 
de urgen^a a Guvernului nr. 40/2011 privind 
promovarea vehiculelor de transport rutier 
nepoluante §i eficiente din punct de vedere 
energetic si a Legii nr. 37/2018 privind 
promovarea transportului ecologic.

(viii) Directive 2009/33/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante si eficiente din 
punct de vedere energetic (JO L 120, 
15.5.2009, p. 5);

254

(ix) Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor 
de performan^a privind emisiile pentru 
autoturismele noi, ca parte a abordarii 
integrate a Comunita^ii de a reduce 
emisiile de C02 generate de vehiculele 
u^oare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1);

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 23 
aprilie 2009 de stabilire a standardelor de 
performan^a privind emisiile pentru 
autoturismele noi, ca parte a abordarii 
integrate a Comunita^ii de a reduce emisiile de 
C02 generate de vehiculele u$oare

255

v»
-

(x) Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 
16 septembrie 2009 privind substantele 
care diminueaza stratul de ozon (JO L 286, 
31.10.2009, p. 1);_____________________

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind substan^ele care 
diminueaza stratul de ozon

256
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257 (xi) Directiva 2009/126/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 21 octombrie 
2009 privind etapa a ll-a de recuperare a 
vaporilor de benzina in timpul alimentarii 
autovehiculelor la statiile de benzina (JO L 
285, 31.10.2009, p. 36);

Legea nr. 264/2017 privind stabilirea cerintelor 
tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi 
organici volatiU (COV) rezultati din depozitarea 
benzinei si din distributia acesteia de la 
terminate la sta^iile de distribu^ie a benzinei, 
precum ^i in timpul alimentarii autovehiculelor 
la statiile de benzina

258 (xii) Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
11 mai 2011 de stabilire a unor standarde 
de performanta pentru vehiculele utilitare 
upare noi, ca parte a abordarii integrate a 
Uniunii de reducere a emisiilor de C02 
generate de vehiculele usoare (JO L 145, 
31.5.2011, p. 1);

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 11 
mai 2011 de stabilire a unor standarde de 
performanta pentru vehiculele utilitare usoare 
noi, ca parte a abordarii integrate a Uniunii de 
reducere a emisiilor de C02 generate de 
vehiculele usoare

510/2011 al(UE) nr.

259 (xiii) Directiva 2014/94/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 22 octombrie 
2014 privind instalarea infrastructurii 
pentru combustibili alternativi (JO L 307, 
28.10.2014, p. 1);

Legea nr. 34/2017 privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili alternativi 
Hotararea Guvernului nr. 87/2018 pentru 
aprobarea Strategiei privind Cadrul national de 
politica pentru dezvoltarea pie^ei Tn ceea ce 
prive§te combustibilii alternativi in sectorul 
transporturilor 
infrastructurii relevante in Romania 5I 
infiintarea Consiliului interministerial de 
coordonare pentru dezvoltarea pie^ei pentru 
combustibili alternativi

5i instalareapentru

260 (xiv) Regulamentul (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
29 aprilie 2015 privind monitorizarea, 
raportarea si verificarea emisiilor de dioxid 
de carbon generate de transportul maritim 
si de modificare a Directivei 2009/16/CE 
(JO L 123, 19.5.2015, p. 55);

Regulamentul (UE) 2015/757 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 
privind monitorizarea, raportarea si verificarea 
emisiilor de dioxid de carbon generate de 
transportul maritim si de modificare a 
Directivei 2009/16/CE
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Directiva (UE) 2015/2193 a 
Parlamentului European si a ConsiUului din 
25 noiembrie 2015 privind Umitarea 
emisiilor in atmosfera a anumitor poluanti 
provenind de la instalatii medii de ardere 
(JO L 313, 28.11.2015, p. 1).

Legea nr. 188/2018 privind limitarea emisiilor 
in aer ale anumitor poluanti proveniU de la 
instalatii medii de ardere.

261 (XV)

5. Norme privind protectia si gestionarea 
apelor si a solului, astfel cum sunt 
enuntate in:

262

Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile $i 
completarile ulterioare.

(i) Directiva 2007/60/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 octombrie 
2007 privind evaluarea si gestionarea 
riscurilor de inundatii (JO L 288, 6.11.2007, 
p. 27);

263

Hotararea Guvernului nr. 570/2016 privind 
aprobarea Programului de eliminare treptata a 
evacuarilor, emisiilor si pierderilor de 
substante prioritar periculoase si alte masuri 
pentru principalii poluanti, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

(ii) Directiva 2008/105/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 16 decembrie 
2008 privind standardele de calitate a 
mediului in domeniul apei, de modificare si 
de abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE ale Consiliului si de modificare 
a Directivei 2000/60/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului (JO L 348, 
24.12.2008,’p. 84);

264

(iii) Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 13 decembrie 
2011 privind evaluarea efectelor anumitor 
proiecte publice si private asupra mediului 
(JOL26, 28.1.2012, p. 1).

265
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266 6. Norme privind protectia naturii si a 
biodiversitatii, astfel cum sunt enuntate
Tn:

267 (i) Regulamentul (CE) nr. 1936/2001 al 
ConsiUului din 27 septembrie 2001 de 
stabilire a unor masuri de control 
aplicabile pescuitului pentru anumite 
stocuri de pesti mari migratori (JO L 263, 
3.10.2001, p. 1);

Regulamentul (CE) nr. 1936/2001 al Consiliului 
din 27 septembrie 2001 de stabilire a unor 
masuri de control aplicabile pescuitului pentru 
anumite stocuri de pesti mari migratori

268 (ii) Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al 
Consiliului din 26 aprilie 2004 de stabilire a 
unor masuri privind capturile accidentale 
de cetacee Tn activitaUle de pescuit si de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/98 
(JO L 150, 30.4.2004, p. 12);

Regulamentul (CE) nr. 812/2004 al Consiliului 
din 26 aprilie 2004 de stabilire a unor masuri 
privind capturile accidentale de cetacee Tn 
activitatile de pescuit si de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 88/98

^ 269 (iii) Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
16 septembrie 2009 privind comertul cu 
produse derivate din foca (JO L 286, 
31.10.2009, p. 36);

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 16 
septembrie 2009 privind comertul cu produse 
derivate din foca

(CE) 1007/2009 alnr.

270 (iv) Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al 
Consiliului din 15 iulie 2008 privind 
protectia ecosistemelor marine vulnerabile 
din marea Libera Tmpotriva efectelor nocive 
ale uneltelor de pescuit de fund (JO L 201, 
30.7.2008, p. 8);

Regulamentul (CE) nr. 734/2008 al Consiliului 
din 15 iulie 2008 privind protectia 
ecosistemelor marine vulnerabile din marea 
libera Tmpotriva efectelor nocive ale uneltelor 
de pescuit de fund

271 Legea nr. 407/2006 a vanatorii ^i a protec^iei 
fondului 
completarile ulterioare;
Ordonanta de ureenta a Guvernului nr. 57/2007

(v) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 30 noiembrie 
2009 privind conservarea pasarilor 
salbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7);

modificarile sicinegetic. cu
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privind regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei 51 
faunei salbatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 1143 din 18 
septembrie 2007 privind instituirea de noi aril 
naturale protejate;
Hotararea Guvernului nr. 1.284 din 24 
octombrie 2007privind declararea ariilor de 
protectie speciala avifaunistica ca parte 
integranta a retelei ecologice europene Natura 
2000 Tn Romania, cu modificarile §i 
completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 663/2016 privind 
instituirea regimului de arie naturala protejata 
5i declararea ariilor de protec^ie speciala 
avifaunistica ca parte integranta a retelei 
ecologice europene Natura 2000 tn Romania;

Ordinul ministrului mediului si gospodaririi 
apelor nr. 207/2006 privind aprobarea 
con^inutului Formularului Standard Natura 2000 
§i a manualului de completare at acestuia; 
Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii 
durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea 
regimului de arie naturala protejata a siturilor 
de importanta comunitara, ca parte integranta 
a retelei ecologice europene Natura 2000 in 
Romania;
Ordinul ministrului mediului 5! dezvoltarii 
durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea 
Procedurii de autorizare a activitaplor de 
recoltare, capturare $i/sau achizitie $i/sau
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comercializare, pe teritoriul national sau la 
export, a florilor de mina, a fosilelor de plante 

fosilelor de animate vertebrate 51 
nevertebrate, precum 51 a plantelor 
animalelor din flora ^i, respectiv, fauna 
salbatice fi a importului acestora;

Ordinal ministrului mediului nr. 203/2009 
privind Procedura de stabilire a derogarilor de 
la masurile de protec^ie a speciilor de flora si 
de fauna salbatice.

272 (vi) Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
20 octombrie 2010 de stabilire a 
obligatiilor care revin operatorilor care 
introduc pe piata lemn si produse din lemn 
(JO L 295, 12.11.2010, p. 23);

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 20 
octombrie 2010 de stabilire a obligaUilor care 
revin operatorilor care introduc pe piata lemn 
si produse din lemn

(UE) 995/2010 alnr.

273 (vii) Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
22 octombrie 2014 privind prevenirea si 
gestionarea introducerii si raspandirii 
speciilor alogene invazive (JO L 317, 
4.11.2014, p. 35).

Regulamentul (UE) nr.
Parlamentului European si al Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind prevenirea si 
gestionarea introducerii si raspandirii speciilor 
alogene invazive

1143/2014 al

274 7. Norme privind substantele chimice, 
astfel cum sunt enuntate in Regulamentul 
(CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 18 decembrie 
2006 privind inregistrarea, evaluarea, 
autorizarea si restrictionarea substantelor 
chimice (REACH), de infiintare a Agentiei 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE si de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr.

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 18 
decembrie 2006 privind inregistrarea, 
evaluarea, autorizarea si restrictionarea 
substantelor chimice (REACH), de infiintare a 
Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE si de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 
Consiliului ^i a Regulamentului (CE) nr. 
1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei
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76/769/CEE a Consiliului 51 a Directivelor 
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE 51
2000/21 /CE ale Comisiei

793/93 al Consiliului ^i a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum ^i a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului ^i a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE,
93/105/CE 5i 2000/21/CE ale Comisiei (JO 
L 396, 30.12.2006, p. 1).

8. Norme privind produsele ecologice, 
astfel cum sunt enun^ate in Regulamentul 
(UE) 2018/848 al Parlamentului European ^i 
al Consiliului din 30 mai 2018 privind 
produc^ia ecologica ^i etichetarea 
produselor ecologice $i de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1).

275
Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului 
European 51 al Consiliului din 30 mai 2018 
privind produc^ia ecologica §i etichetarea 
produselor ecologice $i de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului

F. Articolul 2 alineatul (1) (itera (a) 
punctui (vi) - protec^ia radiologica 
securitatea nucleara

F. PROTECJIA RADIOLOGICA $1 SECURITATEA 
NUCLEARA

276

Norme privind securitatea nucleara, astfel 
cum sunt enun^ate in:

277

Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea Tn
siguranta, reglementarea, autorizarea ji 
controlul activita^ilor nucleare, republicata, cu 
modificarile fi completarile ulterioare;

(i) Directiva 2009/71/Euratom a Consiliului 
din 25 iunie 2009 de instituire a unui cadru 
comunitar pentru securitatea nucleara a 
instalatiilor nucleare (JO L 172, 2.7.2009, 
p. 18);'

278

Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorita^i ^i institu^ii publice, ra^ionalizarea 
cheltuielilor publice, sus^inerea mediului de 
afaceri ji respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia European! ji Fondul Monetar 
International, cu modificarile 5i completarile
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ultehoare;

Hotararea Guvernului nr. 729/2018 phvind 
organizarea 51 functionarea Comisiei Na^ionale 
pentru Controlul Activita^Uor Nucleare

279 2013/51/Euratom 
Consiliului din 22 octombrie 2013 de 
stabilire a unor cerinte de protectie a 
sanatatii populatiei in ceea ce priveste 
substantele radioactive din apa destinata 
consumului uman (JO L 296, 7.11.2013, p.

(ii) Directiva Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerin^elor 
de protec^ie a sanata^ii popula^iei in ceea ce 
prive^te substan^ele radioactive din apa 
potabila;

a

12);
280 (iii) Directiva 2013/59/Euratom a 

Consiliului din 5 decembrie 2013 de 
stabilire a normelor de securitate de baza 
privind protectia Tmpotriva pericolelor 
prezentate de expunerea la radiatiile 
ionizante ^i de abrogare a Directivelor 
89/618/Euratom,
96/29/Euratom,
2003/122/Euratom (JO L 13, 17.1.2014, p.

Decretul nr. 223/1990 pentru aderarea 
Romaniei la Conven^ia cu privire la notificarea 
rapida a unui accident nuclear $1 la Conven^ia 
cu privire la asisten^a in caz de accident 
nuclear sau urgenta radiologica.

Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in 
siguranta, reglementarea, autorizarea 51 
controlul activita^ilor nucleare, republicata, cu 
modificarile 51 completarile ulterioare;

90/641 /Euratom, 
97/43/Euratom si

1);

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislative
normative, republicata, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare;

elaborarea actelorpentru

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informatiile de interes public, cu modificarile 
si completarile ulterioare;
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Legea nr. 52/2003 privind transparen^a 
decizionala in administra^ia publica, 
republicata, cu modificarile 51 completarile 
ulterioare;
Legea nr. 301/2015 privind stabilirea cerin^elor 
de protec^ie a sanata^ii populafiei in ceea ce 
privejte substan^ele radioactive din apa 
potabila;
Ordonan^a Guvernului nr. 11/2003 privind 
gospodarirea in siguran^a a defeurilor 
radioactive, republicata, cu modificarile $i 
completarile ulterioare

Ordonan^a de urgen^a a Guvernului nr. 21 /2004 
privind Sistemul National de Management al 
Situa^iilor de Urgen^a, cu modificarile 51 
completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 332/1995 pentru
aprobarea Acordului dintre Guvernului 
Romaniei $1 Guvernul Republicii Elene privind 
notificarea rapida a unui accident nuclear ^i 
schimbul de informap’i asupra instala^iilor 
nucleare;
Hotararea Guvernului nr. 541/1997 pentru
aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei 
5i Guvernul Republicii Ungare privind
notificarea rapida a accidentelor nucleare, 
semnat la Bucure^ti la 26 mai 1997;
Hotararea Guvernului nr. 734/1997 pentru
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aprobarea Acordului dintre Guvernului 
Romaniei 51 Guvernul Republicii Bulgaria 
privind notificarea rapida a unui accident 
nuclear ^i schimbul de informa^ii asupra 
instalapilor nucleare, semnat la Kozlodui la 28 
mai 1997
Hotararea Guvernului nr. 766/1997 pentru 
aprobarea unor regulamente privind calitatea 
in construcp'i, cu modificarile si completarile 
ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 422/2002 pentru 
aprobarea Acordului dintre Guvernului 
Romaniei 51 Guvernul Republicii Slovace privind 
notificarea rapida a unui accident nuclear ^i 
schimbul de informa^ii asupra instalafiilor 
nucleare, semnat la Bucuresti la 19 februarie 
2002;

Hotararea Guvernului nr. 423/2002 pentru 
aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei 
si Guvernul Federatiei Ruse privind notificarea 
rapida a unui accident nuclear si schimbul de 
informaHi asupra instalatiilor nucleare, semnat 
la Moscova la 21 februarie 2002;

Hotararea Guvernului nr. 1490/2004 pentru 
aprobarea Regulamentului de organizare ^i 
func^ionare ^i a organigramei Inspectoratului 
General pentru Situa^ii de Urgen^a cu
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modificarUe completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 1491/2004 pentru 
aprobarea 
structura
func^ionarea 51 dotarea comitetelor §i centrelor 
operative pentru situa^ii de urgen^a

Regulamentului'Cadru privind 
organizatorica, atributiile,

Hotararea Guvernului nr. 1492/2004 privind 
principiile de organizare, func^ionarea §i 
atribu^iile servidilor de urgen^a profesioniste, 
cu modificarile ^i completarile ulterioare 
Hotararea Guvernului nr. 2188/2004 pentru 
aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei 
ji Cabinetul de Minijtri al Ucrainei privind 
notificarea rapida a accidentelor nucleare $i 
schimbul de informa^ii in domeniul securita^ii 
nucleare ji radiologice, semnat la Viena la 22 
septembrie 2004;

Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind 
supravegherea sanata^ii lucratorilor, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare; 
Hotararea Guvernului nr. 1038/2008 pentru 
aprobarea Acordului dintre Guvernul Romaniei 
51 Guvernul Republicii Turcia privind 
notificarea rapida a unui accident nuclear, 
semnat la Bucure^ti la 3 martie 2008

Hotararea Guvernului nr. 94/2014 privind
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organizarea, functionarea 51 componen^a 
Comitetului national pentru situa^ii spedale de 
urgen^a, cu modificarile si completarile 
ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind 
managementul tipurilor de rise, cu modificarile 
si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 668/2017 privind 
stabilirea condi^iilor pentru comercializarea 
produselor pentru constructii 
Hotararea Guvernului nr. 526/2018 pentru 
aprobarea Planului national de actiune la 
radon;

Hotararea Guvernului nr. 729/2018 privind 
organizarea si functionarea Comisiei Nationale 
pentru Controlul Activita^ilor Nucleare

Ordinul pre^edintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr. 127/2002 
pentru aprobarea Normelor de securitate 
radiologica privind radioprotectia operational! 
in mineritul ^i prepararea minereurilor de 
uraniu ^i toriu;

Ordinul pre^edintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 202/2002 
pentru aprobarea Normelor privind eliberarea
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permiselor de exercitare a activita^ilor 
nucleare ji desemnarea exper^ilor acreditap'm 
protec^ie radiologica, cu modificarile 
completahle ulterioare;
Ordinal prefedintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr. 56/2004 
privind aprobarea Nornfielor fundamentale 
pentru gospodarirea in siguran^a a de§eurilor 
radioactive ji a combustibilului nuclear uzat, 
republicat;

Ordinal prefedintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 221/2005 
pentru aprobarea Normelor privind limitarea 
eliberarilor de efluen^i radioactivi "in mediu; 
Ordinal presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 275/2005 
pentru aprobarea Normelor privind 
monitorizarea radioactivitatii mediului tn 
vecinatatea unei instala^ii nucleare sau 
radiologice;

Ordinal pre$edintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr. 276/2005 
pentru aprobarea Normelor privind 
monitorizarea emisiilor radioactive de la 
instala^iile nucleare si radiologice

Ordinal presedintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 372/2005 
privind interzicerea utilizarii instala^iilor

fV
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radiologice medicale de fluoroscopie fara 
intensificator de imagine

Ordinal pre^edintelului Comisiei Nationale 
pentru Controlul Activita^ilor Nucieare, al 
ministrului sanata^ii si al pre^edintelului 
Autorita^ii Na^ionale pentru Cercetare 
^tiin^ifica nr. 66/300/9112/2006 pentru 
aprobarea Reglementarilor specifice privind 
expunerile medicale la radia^ii ionizante 
pentru cercetarea medicala si/sau biomedicala

Ordinal presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucieare nr. 184/2006 
pentru aprobarea Normelor de securitate 
radiologica privind dezafectarea instalap'ilor de 
minerit ^i/sau preparare a minereurilor de 
uraniu |i/sau toriu

Ordinal ministrului sanatatii publice si al 
presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucieare nr. 
1272/266/2006 pentru aprobarea Normelor 
privind expertul in fizica medicala

Ordinal ministrului administratiei si internelor, 
presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucieare si 
vicepresedintelui Agentiei Nationale de 
Administrare Fiscala nr. 117/89/21707/2010
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pentru aprobarea Normelor privind 
monitorizarea radiologlca a materialelor 
metalice reciclabile pe intregul ciclu de 
colectare, comercializare 51 procesare

Ordinul pre^edintelului Comisiei Na^ionale 
pentru Controlul Activita^ilor Nucleate nr. 
61/2014 pentru aprobarea Normelor privind 
eliberarea permiselor de exercitare pentru 
personalul operator, personalul de conducere 
|i personalul de pregatire specifica din 
centralele nuclearoelectrice, reactoarele de 
cercetare $i din alte instala^ii nucleate

Ordinul ministrului sanata^ii 1255/2016 pentru 
aprobarea Normelor privind Tnregistrarea, 
centralizarea fi raportarea informatiilor privind 
expunerea medicala a popula^iei la radia^ii 
ionizante;

Ordinul prefedintelului Comisiei Na^ionale 
pentru Controlul Activita^ilor Nucleate nr. 
14/2018 al pentru aprobarea Procedurii privind 
cerintele de eliberare a avizelor pentru 
programele de pregatire in protec^ie 
radiologica;

Ordinul ministrului afacerilor interne $i al 
pre^edintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleate nr.61/113/2018
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pentru aprobarea Regulamentului privind 
gestionarea situa^iilor de urgen^a specifice 
riscului nuclear sau radiologic, cu modificarile 
si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatatii, ministrului 
educa^iei Rationale fi al pre^edintelui Comisiei 
Nationale pentru Controlul Activitatilor 
Nucleare nr.752/3978/136/2018 pentru 
aprobarea Normelor privind cerin^ele de baza 
de securitate radiologica;

Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr.144/2018 
pentru aprobarea Normelor privind controlul 
reglementat al surselor radioactive ^i 
gestionarea in siguran^a a surselor orfane; 
Ordinul presedintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr. 145/2018 al 
pentru aprobarea Normelor privind estimarea 
dozelor efective ^i a dozelor echivalente 
datorate expunerii interne $i extern;
Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr.146/2018 
pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, 
pregatirea §i raspunsul in caz de situa^ii de 
urgenta pentru categoria de pregatire pentru 
urgen^a I, categoria de pregatire pentru 
urgen^a II §i categoria de pregatire pentru 
urgen^a III;
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Ordinul pre^edintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr. 147/2018 
pentru aprobarea Normelor privind prevenirea, 
pregatirea 51 raspunsul in caz de situa^ii de 
urgen^a pentru categoria de pregatire pentru 
urgen^a IV fi categoria de pregatire pentru 
urgen^a VI;
Ordinul pre^edintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr.155/2018 
pentru aprobarea Normelor privind procedurile 
de autorizare;
Ordinul pre^edintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr. 316/2018 
pentru aprobarea Normelor privind cerin^ele de 
securitate radiologica pentru surse naturale de 
radiatii;

Ordinul presedintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 336/2018 
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea 
instalatiilor nucleare;
Ordinul pre^edintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activita^ilor Nucleare nr. 179/2019 
pentru aprobarea Normei de securitate 
radiologica privind desfa^urarea practicii de 
control nedistructiv cu radia^ii ionizante;

Ordinul pre^edintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 237/2019 al 
pentru aprobarea Normelor privind procedure
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de desemnare a laboratoarelor pentru 
domeniul nuclear;

Ordinul pre^edintelui Comisiei Nap'onale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 180/2020 
pentru aprobarea Normelor de dozimetrie 
individuala 51 radon;

Ordinul ministrului sanatatii nr. 961/2021 
pentru aprobarea Reglementarilor specifice 
privind constrangerile de doza si recomandarile 
pentru persoanele implicate in ingrijirea si 
sustinerea pacientilor care fac obiectul 
expunerii medicale la radiatii ionizante;

Ordinul ministrului sanata^ii nr. 1096/2021 
pentru
supravegherea medicala a lucratorilor expusi 
profesional la radiatii ionizante;

aprobarea Normelor privind

Ordinul ministrului sanata^ii nr. 1245/2021 
pentru aprobarea Reglementarilor specifice 
privind stabilirea, revizuirea si utilizarea 
nivelurilor de referinta in diagnostic pentru 
expunerile medicale la radiatii ionizante;

Ordinul ministrului sanatap'i, interimar, 
ministrului educatiei si al presedintele Comisiei 
Nationale pentru Controlul Activitatilor 
Nucleare nr. 2,195/5.622/200/2021 pentru
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aprobarea Reglementarilor specifice privind 
cerin^ele de ^colarizare pregatire tn 
protectie radiologica a personalului medical;

Legea nr. 111/1996 privind desfa$urarea in 
siguranta, reglementarea, autorizarea ^i 
controlul activita^ilor nucleare, republicata, cu 
modificarile 51 completarile ulterioare;

2011/70/Euratom 
Consiliului din 19 iulie 2011 de instituire a 
unui cadru comunitar pentru gestionarea 
responsabila ^i in condi^ii de siguran^a a 
combustibilului uzat ji a de^eurilor 
radioactive {JO L 199, 2.8.2011, p. 48);

Directive281 (iv) a

Legea nr. 105/1999 pentru ratificarea 
Conven^iei comune asupra gospodaririi in 
siguran^a a combustibilului uzat ?i asupra 
gospodaririi in siguran^a a de^eurilor 
radioactive, adoptata la Viena la 5 septembrie 
1997;
Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea 
Conven^iei privind accesul la informa^ie, 
participarea publicului la luarea deciziei 51 
accesul la justi^ie in probleme de mediu, 
semnata la Aarhus la 25 iunie 1998;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 
informa^iile de interes public, cu modificarile 
5i completarile ulterioare;
Legea nr. 52/2003 privind transparen^a 
decizionala Tn administratia publica, 
republicata, cu modificarile $i completarile 
ulterioare;
Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 
autorita^i $i institu^ii publice, ra^ionalizarea 
cheltuielilor publice, sus^inerea mediului de
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afaceri 51 respectarea acordurilor-cadru cu 
Comisia Europeana Fondul Monetar
International, cu modificarile 51 completarile 
ulterioare;

Ordonanta Guvernului nr. 7/2003 privind 
promovarea, dezvoltarea ?! monitorizarea 
activitatilor nucleare, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

OrdonanU Guvernului nr. 11/2003 privind 
gospodarirea in siguran^a a de§eurilor 
radioactive, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 
privind stabilirea unor masuri de reorganizare 
in cadrul administratiei publice centrale si 
pentru modificarea unor acte normative

Hotararea Guvernului nr. 1076/2004 privind 
stabilirea procedurii de realizare a evaluarli de 
mediu pentru planuri ^i programe, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 878/2005 privind 
accesul publicului la informatia privind mediul, 
cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea Guvernului nr. 1080/2007 privind
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modul de constituire 51 gestionare a resurselor 
finandare necesare gospodaririi in siguran^a a 
defeurilor radioactive $i dezafectarii 
instala^iilor nucleate $i radiologice

Hotararea Guvernului nr. 1437/2009 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare ji 
functionate ji a structurii organizatorice ale 
Agen^iei Nucleate 51 pentru Dejeuri Radioactive

Hotararea Guvernului nr. 729/2018 privind 
organizarea |i functionarea Comisiei Na^ionale 
pentru Controlul Activitatilor Nucleate;

Hotararea Guvernului nr. 102/2022 pentru 
aprobarea Strategiei na^ionale pe termen 
mediu $i lung privind gestionarea in siguran^a a 
combustibilului nuclear uzat 51 a defeurilor 
radioactive.

Ordinul pre^edintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleate nr. 56/2004 al 
privind aprobarea Normelor fundamentale 
pentru gospodarirea in siguranta a de^eurilor 
radioactive ji a combustibilului nuclear uzat, 
republicat, cu modificarile ulterioare;

Ordinul pre^edintelui Comisiei Na^ionale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleate nr. 443/2008 
pentru aprobarea Normelor privind
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supravegherea 51 controlul expedierilor 
Internationale de deseuri radioactive |i 
combustibil nuclear uzat implicand teritoriul 
Romaniei;
Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 336/2018 
pentru aprobarea Normelor privind autorizarea 
instalatiilor nucleare;

Ordinul presedintelui Comisiei Nap'onale pentru 
Controlul ActivitaUlor Nucleare nr. 11/2019 
pentru aprobarea Normelor privind cerin^ele de 
securitate radiologica la depozitarea definitiva 
a de$eurilor radioactive

282 (v) Directiva 2006/117/Euratom a 
Consiliului din 20 noiembrie 2006 privind 
supravegherea si controlul transferurilor de 
deseuri radioactive si combustibil uzat (JO 
L337, 5.12.2006, p.’21);

Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru 
Controlul Activitatilor Nucleare nr. 443/2008 
pentru
supravegherea 51 controlul expedierilor 
internationale de deseuri radioactive si 
combustibil nuclear uzat Implicand teritoriul 
Romaniei;

aprobarea Normelor privind

283 (vi) Regulamentul (Euratom) 2016/52 al 
Consiliului din 15 ianuarie 2016 de stabilire 
a nivelurilor maxime permise de 
contaminate radioactiva a alimentelor si 
furajelor in urma unui accident nuclear sau 
a oricarui alt caz de urgenta radiologica si 
de abrogate a Regulamentului (Euratom) 
nr. 3954/87 al Consiliului si a 
Regulamentelor (Euratom) nr. 944/89 si

Regulamentul (Euratom) 2016/52 al Consiliului 
din 15 ianuarie 2016 de stabilire a nivelurilor 
maxime permise de contaminare radioactiva a 
alimentelor si furajelor in urma unui accident 
nuclear sau a oricarui alt caz de urgenta 
radiologica si de abrogate a Regulamentului 
(Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului si a 
Regulamentelor (Euratom) nr. 944/89 si 
(Euratom) nr. 770/90 ale Comisiei___________
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(Euratom) nr. 770/90 ale Comisiei (JO L 13,
20.1.2016, p. 2);

Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 al 
ConsUiului din 8 iunie 1993 privind transportul 
substan^elor radioactive intre statele membre.

(vii) Regulamentul (Euratom) nr. 1493/93 
al Consiliului din 8 iunie 1993 privind 
transportul substan^elor radioactive intre 
statele membre (JO L 148, 19.6.1993, p.

284

G. Siguran^ alimentara, sanatatea 
bunSstarea animalelor

G. Articolul 2 allneatui (1) Mtera (a) 
punctui (vlt) - siguran^ allmentelor a 
hranei pentru animate $1 sdnatatea $1 
bunastarea animalelor:

285

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 28 
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor ^i a 
cerin^elor generate ale legisla^iei alimentare, 
de instituire a Autorita^ii Europene pentru 
Siguran^a Alimentara ^i de stabilire a 
procedurilor in domeniul siguran^ei produselor 
alimentare;

1. Dreptul Uniunii privind alimentele $i 
hrana pentru animate care are la baza 
principiile generate si cerintele stabilite in 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor 
si a cerintelor generale ale legisla^iei 
alimentare, de instituire a Autorita^ii 
Europene pentru Siguranta Alimentara si de 
stabiiire a procedurilor in domeniul 
siguran^ei produselor alimentare (JO L 31, 
1.2.2002, p. 1).

286

2. Sanatatea animalelor, astfel cum este 
reglementata de:

287

V
(i) Regulamentul (UE) 2016/429 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
9 martie 2016 privind bolile transmisibile 
ale animalelor s* de modificare S’ de 
abrogare a anumitor acte din domeniul 
sanatatii animalelor („Legea privind

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 9 martie 2016 
privind bolile transmisibile ale animalelor si de 
modificare si de abrogare a anumitor acte din 
domeniul sanatap'i animalelor („Legea privind 
sanatatea animala'*)__________

288
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sanatatea animala”) (JO L 84, 31.3.2016, 
p. 1);

289 (ii) Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme sanitare privind subprodusele de 
origine animala $i produsele derivate care 
nu sunt destinate consumului uman si de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1774/2002
subprodusele de origine animala) (JO L 
300, 14.11.2009, p. 1).

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme 
sanitare privind subprodusele de origine 
animala §i produsele derivate care nu sunt 
destinate consumului uman si de abrogare a 
Regulamentului 
(Regulament privind subprodusele de origine 
animala)

(CE) 1069/2009 alnr.

(CE) 1774/2002nr.
(Regulament privind

290 3. Regulamentul (UE) 2017/625 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
15 martie 2017 privind controalele oficiale 
5i alte activita^i oficiale efectuate pentru a 
asigura aplicarea legisla^iei privind 
alimentele si furajele, a normelor privind 
sanatatea ^i bunastarea animalelor, 
sanatatea plantelor si produsele de 
protec^ie a plantelor, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 
396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 
1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 
652/2014, (UE) 2016/429 51 (UE) 2016/2031 
ale Parlamentului European si ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 
1/2005 5i (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului 
5i a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE. 
2007/43/CE, 2008/119/CE si 2008/120/CE 
ale Consiliului si de abrogare a 
Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 p (CE) 
nr. 882/2004 ale Parlamentului European ?i

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului 
European ^i al Consiliului din 15 martie 2017 
privind controalele oficiale ^i alte activitati 
oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea 
legisla^iei privind alimentele $1 furajele, a 
normelor privind sanatatea ^i bunastarea 
animalelor, sanatatea plantelor ^i produsele de 
protectie a plantelor, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 
396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 
1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 
652/2014, (UE) 2016/429 si (UE) 2016/2031 ale 
Parlamentului European ^i ale Consiliului, a 
Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 ^i (CE) nr. 
1099/2009 ale Consiliului ^i a Directivelor 
98/58/CE 1999/74/CE,
2008/119/CE si 2008/120/CE ale Consiliului ^i 
de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 
854/2004 $i (CE) nr. 882/2004 ale 
Parlamentului European ^i ale Consiliului, 
precum si a Directivelor 89/608/CEE,

2007/43/CE,
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89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,
96/23/CE, 96/93/CE §i 97/78/CE ale Consiliului 
51 a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului 
(Regulamentul privind controalele oficiale);

ale Consiliului, precum $i a Directivelor 
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE,
91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE si
97/78/CE ale Consiliului si a Deciziei 
92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul 
privind controalele oficiale) (JO L 95, 
7.4.2017, p. 1).
4. Norme privind protec^ia ^i bunastarea 
animalelor, astfel cum sunt enun^ate Tn:

291

Ordinul pre§edintelui Autorita^ii Na^ionale 
Sanitare Veterinare ji pentru Siguranfa 
Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea 
Normei sanitare veterinare privind protec^ia 
animalelor de ferma;

(i) Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind protec^ia animalelor de 
ferma (JO L 221, 8.8.1998, p. 23);

292

Regulamentul (CE) nr. 1 /2005 al Consiliului din 
22 decembrie 2004 privind protec^ia animalelor 
Tn timpul transportului ?i al opera^iunilor 
conexe $i de modificare a Directivelor 
64/432/CEE ^i 93/119/CE ?i a Regulamentului 
(CE) nr. 1255/97

(ii) Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al 
Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 
protec^ia animalelor Tn timpul 
transportului al operatiunilor conexe ^i 
de modificare a Directivelor 64/432/CEE ^i 
93/119/CE 5i a Regulamentului (CE) nr. 
1255/97 (JOL 3, 5.1.2005, p. 1);

293

(iii) Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al 
Consiliului din 24 septembrie 2009 privind 
protec^ia animalelor Tn momentul uciderii 
(JO L 303, 18.11.2009, p. 1);

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului 
din 24 septembrie 2009 privind protec^ia 
animalelor Tn momentul uciderii

294

Legea nr. 191/2002 a gradinilor zoologice ji 
acvariilor publice, cu modificarile $i 
completarile ulterioare;
Ordinul ministrului mediului ^i dezvoltarii 
durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea 
Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

(iv) Directiva 1999/22/CE a Consiliului din 
29 martie 1999 privind animalele salbatice 
din gradini zoologice (JO L 94, 9.4.1999, p.

295

24);
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296 (v) Directiva 2010/63/UE a Parlamentului 
European si a Consiliuiui din 22 septembrie 
2010 privind protectia animalelor utilizate 
Tn scopuri stiintifice (JO L 276, 20.10.2010, 
P. 33). 

Legea nr. 43/2014 privind protectia animalelor 
utilizate in scopuri §tiinp’fice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

297 H. Articolul 2 alineatul (1) litera (a) 
punctul (viii) - sanatatea pubtica:

H. Sanatatea pubMca

1. Masuri prin care se instituie standarde 
ridicate de calitate si de siguranta a 
organelor si substantelor de origine umana, 
astfel cum sunt reglementate de:

298

299 (i) Directiva 2002/98/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 27 ianuarie 
2003 privind stabilirea standardelor de 
calitate securitate pentru recoltarea, 
controlul, prelucrarea, stocarea si 
distribuirea sangelui uman si a 
componentelor sanguine si de modificare a 
Directivei 2001/83/CE (JO L 33, 8.2.2003, 
p. 30);

Legea nr. 282/2005 privind organizarea 
activitap’i de transfuzie sanguina, donarea de 
sange §i componente sanguine de origine 
umana, precum $i asigurarea calitatii 51 
securitatii sanitare, Tn vederea utilizarii lor 
terapeutice, republicata, cu modificarile $i 
completarile ulterioare;
Legea nr. 95/2006 privind reforma tn domeniul 
sanatap'i, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 
1226/2006 pentru aprobarea Normelor privind 
colecta, controlul biologic, prepararea, 
conservarea, distributia si transportul sangelui 
si componentelor sanguine umane, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatatii nr. 329/2018 
pentru aprobarea Normelor privind standardele 
5i specificatiile referitoare la sistemul de
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calitate pentru institu^iile medicale care 
desfa§oara activita^i in domeniul transfuziei 
sanguine;

Legea nr. 95/2006 privind reforma domeniul 
sanata^ii, republicata, cu modificarile $i 
completarile ulterioare;
Ordonan^a Guvernului nr. 79/2004 pentru 
infiin^area Agen^iei Na^ionale de Transplant, 
aprobata cu modificari $i completari prin Legea 
nr. 588/2004, cu completarile ulterioare; 
Ordinul ministrului sanata^ii nr. 1527/2014 
pentru aprobarea Normelor metodologice de 
apUcare a Titlului VI „efectuarea prelevarii 51 
transplantului de organe, ^esuturi 51 celule de 
origine umana in scop terapeutic” din Legea 
nr. 95/2006 privind reforma in domeniul 
sanata^ii, cu modificarile $i completarile 
ulterioare;

Ordinul ministrului sanata^ii nr. 1242/2017 
pentru aprobarea standardelor privind selectia 
$i evaluarea donatorului de tesuturi |i celule, 
sistemele de alerta ji procedurile de urgen^a, 
calificarea personalului din bancile de §ezuturi 
fi celule, sistemul de calitate, importul §i 
exportul de tesuturi fi celule umane, rela^iile 
intre bancile de tesuturi §i celule §i ter^e par^i, 
cu modificarile ^i completarile ulterioare;

(ii) Directiva 2004/23/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 31 martie 2004 
privind stabilirea standardelor de calitate 
5i securitate pentru donarea, ob^inerea, 
controlul, prelucrarea, conservarea, 
stocarea $i distribuirea ^esuturilor $i a 
celulelor umane (JO L 102, 7.4.2004, p, 
48);

300

Ordinul ministrului sanata^ii nr. 613/2014 
pentru aprobarea procedurilor de informare in

(iii) Directiva 2010/53/LIE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 7 iulie 2010

301
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privind standardele de calitate si siguranta 
referitoare la organele umane destinate 
transplantului (JO L 207, 6.8.2010, p. 14).

vederea realizarii schimbuLui de organe umane 
destinate transplantului intre Romania si 
celelalte state membre ale Uniunii Europene

2. Masuri prin care se instituie standarde 
Tnalte de calitate si de siguranta pentru 
medicamente si dispozitive de uz medical, 
astfel cum sunt reglementate de:

302

303 (i) Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
16 decembrie 1999 privind produsele 
medicamentoase orfane (JO L 18,
22.1.2000, p. 1);

Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 16 
decembrie 1999 privind produsele 
medicamentoase orfane;

304 (ii) Directiva 2001/83/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 6 noiembrie 
2001 de instituire a unui cod comunitar cu 
privire la medicamentele de uz uman (JO L 
311, 28.11.2001, p. 67);

Legea nr. 95/2006 privind reforma domeniul 
sanata^ii, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare;

Ordinul ministrului sanatatii nr. 1473 din 22 
noiembrie 2018 pentru crearea cadrului de 
aplicare a prevederilor Regulamentului delegat 
(UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 
de completare a Directivei 2001/83/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului prin 
stabilirea de norme detaliate pentru 
elementele de siguranta care apar pe 
ambalajul medicamentelor de uz uman

305 (iii) Regulamentul (UE) 2019/6 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
11 decembrie 2018 privind produsele 
medicinale veterinare si de abrogare a 
Directivei 2001/82/CE (JO L4, 7.1.2019, p. 
43); ___________

Regulamentul (UE) 2019/6 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 11 decembrie 
2018 privind produsele medicinale veterinare si 
de abrogare a Directivei 2001/82/CE;
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Regulamentul
Parlamentului European si al ConsUiului din 31 
martie 2004 de stabiiire a procedurilor 
comunitare
supravegherea medicamentelor de uz uman si 
veterinar si de instituire a unei Agentii 
Europene pentru Medicamente;

(CE) 726/2004 al(iv) Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
31 martie 2004 de stabiiire a procedurilor 
comunitare privind autorizarea si 
supravegherea medicamentelor de uz uman 
si veterinar si de instituire a unei Agentii 
Europene pentru Medicamente (JO L 136, 
30.4.2004, p. 1);

306 nr.

privind autorizarea

Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al
Parlamentului European si al Consiliului din 12 
decembrie 2006 privind medicamentele de uz 
pediatric si de modificare a Regulamentului 
(CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a 
Directivei 2001/83/CE si a Regulamentului (CE) 
nr. 726/2004;

(v) Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind medicamentele 
de uz pediatric ^i de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a 
Directivei 2001/20/CE, a Directivei 
2001/83/CE ^i a Regulamentului (CE) nr. 
726/2004 (JO L 378, 27.12.2006, p. 1);

307

(vi) Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
13 noiembrie 2007 privind medicamentele 
pentru terapie avansata si de modificare a 
Directivei 2001/83/CE si a Regulamentului 
(CE) nr. 726/2004 (JO’l 324, 10.12.2007, 
p. 121);

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 13 
noiembrie 2007 privind medicamentele pentru 
terapie avansata si de modificare a Directivei 
2001/83/CE si a Regulamentului (CE) nr. 
726/2004;

(CE) 1394/2007 al308 nr.

(vii) Regulamentul (UE) nr. 536/2014 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
16 aprilie 2014 privind studiile clinice 
interventionale cu medicamente de uz 
uman si de abrogare a Directivei 
2001/20kE (JO L 158, 27.5.2014, p. 1).

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 16 
aprilie
interventionale cu medicamente de uz uman si 
de abrogare a Directivei 2001 /20/CE

(UE) 536/2014 al309 nr.

2014 privind studiile clinice
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310 3. Drepturile pacientilor, astfel cum sunt 
reglementate de Directiva 2011/24/UE a 
Parlamentului European si a Consiliului din 
9 martie 2011 privind aplicarea drepturilor 
pacientilor tn cadrul asistentei medicale 
transfrontaliere (JO L 88, 4.4.2011, p. 45).

Legea drepturiior pacientului nr. 46/2003, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
Hotararea Guvernului nr. 304/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
asistenU medicala transfrontaliera, cu 
modificarile ulterioare.

311 4. Fabricarea, prezentarea si vanzarea 
produselor din tutun si a produselor 
conexe, astfel cum sunt reglementate de 
Directiva 2014/40/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 
privind apropierea actelor cu putere de 
lege si a actelor administrative ale statelor 
membre Tn ceea ce priveste fabricarea, 
prezentarea si vanzarea produselor din 
tutun si a produselor conexe si de abrogare 
a Directivei 2001/37/CE ’(JO L 127, 
29.4.2014, p. 1).

Legea nr. 201/2016 privind stabilirea 
conditiilor pentru fabricarea, prezentarea ^i 
vanzarea produselor din tutun si a produselor 
conexe $i de modificare a Legii nr. 349/2002 
pentru prevenirea si combaterea efectelor 
consumului produselor din tutun, cu 
modificarile si completarile ulterioare.

Ordinul ministrului sanatatii nr. 714/2018 al 
pentru aprobarea Normelor privind procedura 
de raportare cu privire la ingrediente ^i emisii 
ale produselor din tutun, produselor din plante 
pentru fumat, figaretelor electronice 51 
flacoanelor de reumplere, cu modificarile 
ulterioare.

312 L Articolul 2 alineatul (1) Mtera (a) 
punctul (ix) - protec^ia consumatorilor:

I. Protec^ia consumatorului

313 Drepturile consumatorilor si protectia 
consumatorilor, astfel cum sunt 
reglementate de:
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Hotararea Guvernului nr. 947/2000 privind 
modalitatea de indicare a preturilor produselor 
oferite consumatorilor spre vanzare, 
republicata, cu modificarile ulterioare;

(i) Directiva 98/6/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 16 februarie 
1998 privind protectia consumatorului prin 
indicarea preturilor produselor oferite 
consumatorilor (JO L 80, 18.3.1998, p. 27);

314

Ordonanta de urgent! a Guvernului nr.
141/2021 privind anumite aspecte referitoare 
la contractele de furnizare de continut digital 
si de servicii digitale;

(i) Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 20 mai 2019 
privind anumite aspecte referitoare la 
contractele de furnizare de con^inut digital 
5i de servicii digitale (JO L 136, 22.5.2019, 
p. 1);

315

Ordonanta de urgent! a Guvernului nr.
140/2021 privind anumite aspecte referitoare 
la contractele de vanzare de bunuri;

(iii) Directiva (UE) 2019/771 a 
Parlamentului European si a Consiliului din 
20 mai 2019 privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de vanzare de 
bunuri, de modificare a Regulamentului 
(UE) 2017/2394 si a Directivei 2009/22/CE 
si de abrogare a Directivei 1999/44/CE (JO 
Li36, 22.5.2019, p. 28);

316

(iv) Directiva 1999/44/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 25 mai 1999 
privind anumite aspecte ale vanz!rii de 
bunuri de consum si garantiile conexe (JO L 
171, 7.7.1999, p. 12);

Legea nr. 449/2003 privind vanzarea 
produselor ^i garan^iile asociate acestora, 
republicat!, cu modificari si complet!rile 
ulterioare;
Legea nr. 363/2007 
practicilor incorecte ale comerciantilor in 
relatia cu consumatorii ^i armonizarea 
reglementarilor cu legislaUa european! privind 
protecUa consumatorilor, cu modific!ri si 
complet!ri ulterioare;

317

privind combaterea
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318 (v) Directiva 2002/65/CE a Parlamentulul 
European si a Consiliului din 23 septembrie 
2002 privind comercializarea la distant! a 
serviciilor financiare de consum si de 
modificare a Directivei 90/619/CEE a 
Consiliului si a Directivelor 97/7/CE si 
98/27/CE (JO L 271,9.10.2002, p. 16);

Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind 
protectia consumatorilor la Tncheierea ^i 
executarea contractelor la distant! privind 
serviciile financiare, republicat!, cu 
modific!rile si complet!rile ulterioare;

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plat! ^i 
pentru modificarea unor acte normative.

319 (vi) Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European 51 a Consiliului din 11 mai 2005 
privind practicile comerciale neloiale ale 
intreprinderilor de pe piata intern! fat! de 
consumatori si de modificare a Directivei 
84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 
97/7/CE, 98/27/CE si 2002/65/CE ale 
Parlamentului European si ale Consiliului si 
a Regulamentutui (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European si al Consiliului 
(„Directiva privind practicile comerciale 
neloiale”) (JO L 149, 11.6.2005, p. 22);

Legea nr. 363/2007 privind combaterea 
practicilor incorecte ale comerciantilor in 
relatia cu consumatorii ^i armonizarea 
reglement!rilor cu legisla^ia european! privind 
protectia consumatorilor, cu modific!ri si 
complet!ri ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind 
protectia consumatorilor la incheierea 5i 
executarea contractelor la distant! privind 
serviciile financiare, republicat!, cu 
modific!rile si complet!rile ulterioare;

320 (vii) Directiva 2008/48/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 aprilie 2008 
privind contractele de credit pentru 
consumatori si de abrogare a Directivei 
87/102/CEE a Consiliului (JO L 133, 
22.5.2008, p. 66);

Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 50/2010 
privind contractele de credit pentru 
consumatori, cu modific!rile si complet!rile 
ulterioare;
Ordonanta de urgent! a Guvernului nr. 52/2016 
privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum 
5i pentru modificarea ^i completarea
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Ordonantei de urgen^a a Guvernului nr. 
50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori

Legea nr. 449/2003 privind vanzarea
produselor $i garan^iUe asociate acestora, 
republicata, cu modificari 51 completarile 
ulterioare;
Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive 
din contractele incheiate intre profesioni^ti $i 
consumatori, republicata, cu modificarile $i 
completarile ulterioare;
Ordonan^ de urgenta a Guvernului nr.34/2014 
privind drepturile consumatorului in cadrul 
contractelor incheiate cu profesioni^tii, 
precum §i pentru modificarea $i completarea 
unor acte normative, aprobata cu modificari de 
Lege nr. 157/2015, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare.

(viii) Directiva 2011/83/UE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 25 octombrie 
2011 privind drepturile consumatorilor, de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului 51 a Directivei 1999/44/CE a 
Parlamentului European ^i a Consiliului ^i 
de abrogare a Directivei 85/577/CEE a 
Consiliului 51 a Directivei 97/7/CE a 
Parlamentului European ^i a Consiliului (JO 
L304, 22.11.2011, p. 64);

321

Legea nr. 258/2017 privind comparabilitatea
comisioanelor aferente conturilor de plati, 
schimbarea conturilor de plati ?! accesul la 
conturile de plati cu servicii de baza.

(ix) Directiva 2014/92/UE a Parlamentului
European ^i a Consiliului din 23 iulie 2014 
privind comparabilitatea comisioanelor 
aferente conturilor de plati, schimbarea 
conturilor de pla^i ^i accesul la conturile 
de plati cu servicii de baza (JO L 257, 
28.8.2014, p. 214).

322

J. Protectia vietii private si a datelor cu323 J. Afticolul 2 alineatui (1) litera (a)

140



DIRECTIVA (UE) 201911937 (Avertizori)

punctui (x) - protec^ia vie^ii private ^i a 
datelor cu caracter personal ^i 
securitatea re^elelor ^i a sistemelor 
informatice:

caracter personal ^i securitatea re^elelor ^i a 
sistemelor informatice:

324 (i) Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personate si 
protejarea confidentialitatii in sectorul 
comunicap'ilor publice (Directiva asupra 
confidentialitatii
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37);

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal si protectia vietii private 
in sectorul comunicatiilor electronice, cu 
modificarile si completarile ulterioare

si comunicatiilor

325 (ii) Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protectia 
persoanelor fizice in ceea ce priveste 
prelucrarea datelor cu caracter personal si 
privind libera circulatie a acestor date si 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protectia 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1);

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind protec^ia persoanelor fizice in ceea ce 
prive^te prelucrarea datelor cu caracter 
personal si privind libera circulatie a acestor 
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protectia 
datelor)

326 (iii) Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European si a Consiliului din 
6 iulie 2016 privind masuri pentru un nivel 
comun ridicat de securitate a retelelor si a 
sistemelor informatice in Uniune (JO L 194, 
19.7.2016, p. 1).

Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui 
nivel comun ridicat de securitate a retelelor 51 
sistemelor informatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii 
informationale nr. 599/2019 al privind 
aprobarea Normelor metodologice de 
identificare a operatorilor de servicii esentiale 
5i furnizorilor de servicii digitale;
Ordinul ministrului comunicatiilor si societatii
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informa^ionale nr. 601/2019 pentru aprobarea 
Metodologiei de stabilire a efectului 
perturbator semnificativ al incidentelor la 
nivelul re^elelor 51 sistemelor informatice ale 
operatorilor de servicii esentiale.

Anexa nr. 1Parted II din Anexa327
A. Articoiul 2 alineatul (1) litera (a) 
punctui (1i) - servicii, produse ^i pie^e 
financiare, precum $i prevenirea spalarii 
banilor si a finantarii terorismului

328

1. Servicii financiare329
Ordonan^a de urgent! a Guvernului nr. 32/2012
privind organismele de plasament colectiv in 
valori mobiliare ji societatile de administrare a 
investi^iilor, precum 51 pentru modificarea 
completarea Legii nr. 297/2004 privind pia^a 
de capitala, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 10/2015, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare

(i) Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege 
5i a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv in valori 
mobiliare (OPCVM)

330

Legea nr. 1/2020 din 6 ianuarie 2020 privind 
pensiile ocupationale, cu completarile 
ulterioare

(ii) Directiva (UE) 2016/2341 a 
Parlamentului European si a Consiliului din 
14 decembrie 2016 privind activita^ile ^i 
supravegherea institu^iilor pentru
furnizarea de pensii ocupationale (lORP)

331

Legea nr. 162/2017 din 6 iulie 2017 privind 
auditul statutar al situa^iilor financiare anuale 
5i al situatiilor financiare anuale consolidate fi 
de modificare a unor acte normative, cu 
modificarile ulterioare

(iii) Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 
European a Consiliului din 17 mai 2006 
privind auditul legal al conturilor anuale ^i 
al conturilor consolidate, de modificare a 
Directivelor 78/660/CEE 51 83/349/CEE ale 
Consiliului ?! de abrogare a Directivei 
84/253/CEE a Consiliului

332

(iv) Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 16

333
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16 aprilie 2014 privind abuzul de piata 
(regulamentul privind abuzul de piata) si 
de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului si a 
Directivelor 2003/124/ct 2003/125/CE si 
2004/72/CE ale Comisiei

aprilie 2014 privind abuzul de piata 
(regulamentul privind abuzul de piata) si de 
abrogare a Directivei 2003/6/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului si a 
Directivelor 2003/124/ci 2003/125/CE' si
2004/72/CE ale Comisiei

334 (v) Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
institutiilor de credit ^i supravegherea 
prudentiala a institutiilor de credit si a 
firmelor de investitii, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE si de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 
privind institu^iile de credit §i adecvarea 
capitalului, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 227/2007, cu modificarile 51 completarile 
ulterioare

335 (vi) Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 15 mai 2014 
privind pietele instrumentelor financiare $i 
de modificare a Directivei 2002/92/CE si a 
Directivei 2011/61/UE

Legea nr. 126/2018 din 11 iunie 2018 privind 
pie^ele de instrumente financiare, cu 
modificarile si completarile ulterioare

336 (vii) Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
23 lulie 2014 privind Tmbunatatirea 
decontarii titlurilor de valoare in Uniunea 
Europeans si privind depozitarii centrali de 
titluri de valoare si de modificare a 
Directivelor 98/26/CE si 2014/65/UE si a 
Regulamentului (UE) nr.'236/2012

Regulamentul 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind imbunataUrea decontarii 
titlurilor de valoare Tn Uniunea Europeans si 
privind depozitarii centrali de titluri de valoare 
si de modificare a Directivelor 98/26/CE si 
2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 
236/2012

(UE) 909/2014 alnr.

337 (viii) Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
26 noiembrie 2014 privind documentele cu 
informaUi esentiale referitoare la 
produsele de investitii individuale 
structurate si bazate pe asigurSri (PRIlP)

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 26 
noiembrie 2014 privind documentele cu 
informatii esentiale referitoare la produsele de 
investitii individuale structurate si bazate pe 
asigurSri (PRIlP)

(UE) 1286/2014 alnr.

338 (ix) Regulamentul (UE) 2015/2365 al 
Parlamentului European si al Consiliului din

Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 25 noiembrie

143



DIRECTIVA (UE) 201911937 (Avertizoh)

2015 privind transparen^a operatiunilor de 
finantare prin instrumente financiare 
transparen^a reutilizarii 51 de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012

25 noiembrie 2015 privind transparen^a 
opera^iunilor de finan^are prin instrumente 
finandare 51 transparen^a reutilizarii si de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012 
(x) Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 20 ianuarie 
2016 privind distributia de asigurari

Legea nr. 236/2018 privind distributia de 
asigurari, cu modificarile si completarile 
ulterioare
Legea nr. 237/2015 din 19 octombrie 2015 
privind autorizarea ji supravegherea activita^ii 
de asigurare ji reasigurare, cu modificarile 
completarile ulterioare

339

(xi) Regulamentul (UE) 2017/1129 al 
Parlamentului European 51 al Consiliului din 
14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat in cazul unei oferte 
publice de valori mobiliare sau al admiterii 
de valori mobiliare la tranzac^ionare pe 0 
pia^a reglementata si de abrogare a 
Directivei 2003/71/CE ’ 

Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului 
European ^i al Consiliului din 14 iunie 2017 
privind prospectul care trebuie publicat in 
cazul unei oferte publice de valori mobiliare 
sau al admiterii de valori mobiliare la 
tranzac^ionare pe o pia^a reglementata ?i de 
abrogate a Directive! 2003/71 /CE

340

2. Prevenirea spalarii banilor ?i a finantarii 
terorismului

341

(i) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 20 mai 2015 
privind prevenirea utilizarii sistemului 
financiar tn scopul spalarii banilor sau 
finantarii terorismului, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului ^i 
de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Parlamentului European ^i a Consiliului ^i a 
Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea 51 
combaterea spalarii banilor ^i finantarii 
terorismului, precum ?i pentru modificarea ^i 
completarea unor acte normative, cu 
modificarile ^i completarile ulterioare

342

(ii) Regulamentul (UE) 2015/847 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 
20 mai 2015 privind informative care

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului 
European ^i al Consiliului din 20 mai 2015 
privind informative care Tnsotesc transferurile

343
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insotesc transferurile de fonduri si de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1781/2006

de fonduh si de abrogare a Regulamentuiui 
(CE) nr. 178l’/2006

Legea nr. 276/2015 privind stabilirea unor 
masuri de punere Tn aplicare a Regulamentului 
(UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European ^i 
al Consiliului privind vanzarea in lipsa ^i 
anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de 
credit

344 B. Articolul 2 alineatul 1 litera (a) punctul 
(iv) - siguranta transportului:

345 (i) Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza si 
actiunile subsecvente cu privire la 
evenimentele de aviatie civila, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
996/2010 al Parlamentului European si al 
Consiliului si de abrogare a Directivei 
2003/42/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului, si a Regulamentelor (CE) nr. 
1321/2007 si (CE) nr. 1330/2007 ale 
Comisiei

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind raportarea, analiza si 
actiunile subsecvente cu privire la
evenimentele de aviatie civila, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al 
Parlamentului European si al Consiliului si de 
abrogare a Directivei 2003/42/CE a
Parlamentului European si a Consiliului, si a 
Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 si (CE) nr. 
1330/2007 ale Comisiei

(UE) 376/2014 alnr.

Ordinul ministrului transporturilor nr. 931/2019 
privind masurile pentru aplicarea art. 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind raportarea, analiza 51 
actiunile subsecvente cu privire la 
evenimentele de aviatie civila, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al 
Parlamentului European $i al Consiliului 51 de 
abrogare a Directivei 2003/42/CE a 
Parlamentului European $i a Consiliului si a
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Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 (CE) nr. 
1.330/2007 ale Comisiei;
Ordinul minlstrului transporturilor nr. 
1135/2015 privind masuri pentru aplicarea 
Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European 51 al Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind raportarea, analiza ji 
actiunile subsecvente cu privire la 
evenimentele de avia^ie civila, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al 
Parlamentului European 5? al Consiliului ji de 
abrogare a Directivei 2003/42/CE a 
Parlamentului European ji a Consiliului |i a 
Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 $i (CE) nr. 
1.330/2007 ale Comisiei
Ordinul
1225/2015 privind respectarea obliga^iilor ce 
revin Romaniei Tn calitate de stat de pavilion 
conform prevederilor Conven^iei privind munca 
in domeniul maritim (MLC 2006);

ministrului transporturilor(ii) Directiva 2013/54/UE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind anumite responsabilita^i ale 
statului de pavilion referitoare la 
respectarea $i asigurarea aplicarii 
Conventiei din 2006 privind munca in 
domeniul maritim

346 nr.

Hotararea Guvernului nr. 811/2010 privind
controlul statului portulul, cu modificarile 51 
completarile ulterioare

(iii) Directiva 2(309/16/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind controlul statului portului

347

C. Articolul 2 alineatul (1) litera (a) 
punctul (v) - protectia mediului

348

Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile
5i completarile ulterioare;

Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 
European ^i a Consitiului din 12 iunie 2013 
privind siguran^a opera^iunilor petroliere si 
gaziere offshore ^i de modificare a 
Directivei 2004/35/CE

349

Hotararea Guvernului nr. 2075/2004 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004;

Legea nr. 165/2016 privind siguranta
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operatiunilor petroliere offshore 
modificarile si completarile ulterioare; 
Hotararea Guvernului nr. 688/2017 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare 51 
functionare a Autoritatii Competente de 
Reglementare a Operatiunilor Petroliere 
Offshore la Marea Neagra.

cu

350 Partea I.B $1 Partea il din Anexa Anexa nr. 3
351 Directive 2009/110/CE a Parlamentului 

European si a Consiliului din 16 septembrie 
2009 privind accesul la activitate, 
desfasurarea si supravegherea prudential! 
a activitatii institutiilor emitente de 
moneda electronic!, de modificare a 
Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si 
de abrogare a Directivei 2600/46/CE

Legea nr. 210/2019 privind activitatea de 
emitere de moneda electronic!, cu 
,modific!rile si complet!rile ulterioare;

352 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 8 iunie 2011 
privind administratorii fondurilor de 
investitii alternative si de modificare a 
Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE ^i a 
Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 si (UE) 
nr. 1095/2010

Legea nr. 74/2015 privind administratorii de 
fonduri de investip’i alternative, cu 
modific!rile si completarile ulterioare;

353 Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
14 martie 2012 privind vanzarea Tn lips! si 
anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de 
credit

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 14 
martie 2012 privind vanzarea in lips! si 
anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de 
credit

(UE) 236/2012 alnr.

354 Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
17 aprilie 2013 privind fondurile europene 
cu capital de rise

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 17 
aprilie 2013 privind fondurile europene cu 
capital de rise

(UE) 345/2013 alnr.

355 Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
17 aprilie 2013 privind fondurile europene

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 17 
aprilie 2013 privind fondurile europene de
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antreprenoriat socialde antreprenoriat social
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 52/2016 
privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum 
51 pentru modificarea si completarea 
Ordonantei de urgenta a guvernului nr. 
50/2010 privind contractele de credit pentru 
consumatori.

Directiva 2014/17/UE a Parlamentului356
European si a Consiliului din 4 februarie 
2014 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile 
rezidentiale si de modificare a Directivelor 
2008/48/CE ’ si 2013/36/UE si a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind cerinte specifice 
referitoare la auditul statutar al entitatilor de 
interes public ^i de abrogare a Deciziei 
2005/909/CEaComisiei

537/2014 alRegulamentul (UE) nr. 537/2014 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 
16 aprilie 2014 privind cerinte specifice 
referitoare la auditul statutar al entitatilor 
de interes public si de abrogare a Deciziei 
2005/909/CE a Comisiei 

(UE)357 nr.

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 15 
mai 2014 privind pietele instrumentelor 
financiare si de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 648/2012

600/2014 alRegulamentul (UE) nr. 600/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
15 mai 2014 privind pietele instrumentelor 
financiare si de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 648/2012

(UE)358 nr.

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plata §i 
pentru modificarea unor acte normative.

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 25 noiembrie 
2015 privind serviciile de plata in cadrul 
pietei interne, de modificare a Directivelor 
2002/65/CE, 2009/110/CE si 2013/36/UE si 
a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, si de 
abrogare a Directivei 2007/64/CE

359

yy

Legea nr. 297/2004 privind pia^a de capital, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
Regulamentul Autoritatii de Supraveghere 
Financiara nr. 5/2018 privind emitenp'i de 
instrumente financiare ^i operatiuni de piata

Directiva 2004/25/CE a Parlamentului360
European si a Consiliului din 21 aprilie 2004 
privind ofertele publice de cumparare

Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 
nr. 106/2006 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 31/2006 privind completarea unor
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reglementari ale Comisiei Nationale a Valorilor 
Mobiliare, in vederea implementarii unor 
prevederi ale directivelor europene;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 
privind organismele de plasament colectiv in 
valori mobitiare 51 sodetatile de administrare a 
investitiilor, precum 51 pentru modificarea 51 
completarea Legii nr. 297/2004 privind piata 
de capitala, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 10/2015, cu modificarile si completarile 
ulterioare;
Legea nr. 24/2017 privind emiten^ii de 
instrumente financiare 51 opera^iuni de pia^a, 
cu modificarile si completarile ulterioare;

361 Directiva 2007/36/CE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 11 iulie 2007 
privind exercitarea anumitor drepturi ale 
actionarilor in cadrul societap'lor 
comerciale cotate la bursa

Regulamentul Autoritatii de Supraveghere 
Financiara nr. 5/2018 privind emiten^ii de 
instrumente financiare |i opera^iuni de pia^a

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
32/2012 privind organismele de plasament 
colectiv in valori mobiliare 51 societatile de 
administrare a investitiilor, precum ^i pentru 
modificarea |i completarea Legii nr. 297/2004 
privind piata de capitala, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 10/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare 
nr. 136/2012 privind aprobarea Regulamentului 
nr. 10/2012 pentru modificarea §i completarea 
unor regulamente ale Comisiei Nationale a 
Valorilor Mobiliare;________________________
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Legea nr. 24/2017 din 21 martie 2017 privind 
emiten^ii de instrumente financiare 51 
opera^iuni de pia^a, cu modificarile si 
completarile ulterioare;
Legea nr. 297/2004 privind pia^a de capital, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Directive 2004/109/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 15 decembrie 
2004 privind armonizarea obliga^iilor de 
transparence in ceea ce prive^te informaCia 
referitoare la emiten^ii ale caror yalori 
mobiliare sunt admise la tranzac^ionare pe 
0 piaCa reglementata 51 de modificare a 
Directivei 2001/34/CE

362

Regulamentul Autorita^ii de Supraveghere 
Financiara nr. 5/2018 privind emiten^ii de 
instrumente financiare ji operaCiuni de pia^a

Ordinul Comisiei Na^ionale a Valorilor Mobiliare 
nr. 106/2006 pentru aprobarea Regulamentului 
nr. 31/2006 privind completarea unor 
reglementari ale Comisiei NaCionale a Valorilor 
Mobiliare, in vederea implementarii unor 
prevederi ale directivelor europene;

Legea nr. 24/2017 din 21 martie 2017 privind 
emiten^ii de instrumente financiare fi 
operaciuni de piata, cu modificarile §i 
completarile ulterioare;

648/2012 alRegulamentul (UE) nr. 648/2012 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
4 iulie 2012 privind instrumentele 
financiare derivate extrabursiere, 
contrapartile centrale ^i registrele centrale 
de tranzactii 

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 4 
iulie 2012 privind instrumentele financiare 
derivate extrabursiere, contrapar^ile centrale 
5i registrele centrale de tranzactii

(UE)363 nr.

Regulamentul (UE) 2016/1011 al Parlamentului 
European $i al Consiliului din 8 iunie 2016 
privind indicii utilizati ca indici de referinta in 
cadrul instrumentelor financiare ^i al 
contractelor financiare sau pentru a masura 
performanCele fondurilor de investitii ^i de 
modificare a Directivelor 2008/48/CE $i

Regulamentul (UE) 2016/1011 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 
8 iunie 2016 privind indicii utilizati ca 
indici de referinta in cadrul instrumentelor 
financiare si al contractelor financiare sau 
pentru a masura performan^ele fondurilor 
de investitii $i de modificare a Directivelor

364
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2008/48/CE 2014/17/UE a
Regulamentuiui (UE) nr, 596/2014

2014/17/UE a Regulamentului (UE) nr. 
596/2014

365 Directiva 2009/138/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 25 noiembrie 
2009 privind accesul la activitate si 
desfasurarea activitatii de asigurare ^i de 
reasigurare (Soivabilitate II)

Legea nr. 237/2015 privind autorizarea ji 
supravegherea activita^ii de asigurare ^i 
reasigurare, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare

366 Directiva 2014/59/UE a Parlamentului 
European 51 a Consiliului din 15 mai 2014 
de instituire a unui cadru pentru 
redresarea si rezolutia institutiilor de 
credit ^i a firmelor de investitii si de 
modificare a Directivei 82/891/CEE a 
Consiliului §i a Directivelor 2001/24/CE, 
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ^i 
2013/36/UE ale Parlamentului European $i 
ale Consiliului, precum ^i a Regulamentelor 
(UE) nr. 1093/2010 ^i (UE) nr. 648/2012 ale 
Parlamentului European si ale Consiliului

Legea nr. 312/2015 privind redresarea $1 
rezolu^ia institu^iilor de credit ji a firmelor de 
investip'i, precum ^i pentru modificarea fi 
completarea unor acte normative in domeniul 
financiar, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare

367 Oirectiva 2002/87/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 16 decembrie 
2002 privind supravegherea suplimentara a 
institu^iilor de credit, a Tntreprinderilor de 
asigurare ^i a intreprinderilor de investi^ii 
care apartin unui conglomerat financiar si 
de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 
79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE,
93/6/CEE 5i 93/22/CEE ale Consiliului ^i a 
Directivelor 98/78/CE $i 2000/12/CE ale 
Parlamentului European si ale Consiliului

Legea nr. 297/2004 privind pia^a de capital, cu 
modificarile si completarile ulterioare

368 Directiva 2014/49/UE a Parlamentului 
European $i a Consiliului din 16 aprilie 2014 
privind schemele de garantare a 
depozitelor___________________________

Legea nr. 311/2015 privind schemele de 
garantare a depozitelor ^i Fondul de garantare 
a depozitelor bancare
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Legea nr. 297/2004 privind pia^a de capital, cu 
modificarile $i completarile ulterioare

Directiva 97/9/CE a Parlamentului 
European a Consiliului din 3 martie 1997 
privind sistemele de compensare pentru 
investitori 

369

Regulamentul 
Parlamentului European si al Consiliului din 26 
iunie 2013 privind cerintele pruden^iale pentru 
institu^iile de credit ^i firmele de investi^ii ?i 
de modificare a Regulamentului (UE) nr. 
648/2012

575/2013 alRegulamentul (UE) nr. 575/2013 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
26 iunie 2013 privind cerin^ele pruden^iale 
pentru institu^iile de credit si firmele de 
investi^ii |i de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 648/2012

(UE)370 nr.

(UE) 2020/1503 al Regulamentul (UE) 2020/1503 al Parlamentului 
European ^i al Consiliului din 7 octombrie 2020 
privind furnizorii europeni de servicii de 
finantare participativa pentru afaceri ^i de 
modificare a Regulamentului (UE) 2017/1129 ^i 
a Directive! (UE) 2019/1937

Regulamentul 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
7 octombrie 2020 privind furnizorii 
europeni de servicii de finan^re 
participativa pentru afaceri ^i de 
modificare a Regulamentului (UE) 
2017/1129 si a Directivei (UE) 2019/1937

371

Ordonan^a de Urgen^a a Guvernului nr. 
32/2012 privind organismele de plasament 
colectiv in valori mobiliare ji societatile de 
administrare a investi^iilor, precum ji pentru 
modificarea $i completarea Legii nr. 297/2004 
privind piata de capitala, aprobata cu 
modificari prin Legea nr. 10/2015, cu 
modificarile si completarile ulterioare

Directiva 2009/65/CE a Parlamentului 
European ji a Consiliului din 13 iulie 2009 
de coordonare a actelor cu putere de lege 
^i a actelor administrative privind 
organismele de plasament colectiv in valori 
mobiliare (OPCVM)

372

Legea nr. 1/2020 din 6 ianuarie 2020 privind 
pensiile ocupa^ionale, cu modificarile ^i 
completarile ulterioare

Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului 
European si a Consiliului din 14 decembrie 
2016 privind activita^ile ?i supravegherea 
institutiilor pentru furnizarea de pensii 
ocupationale (lORP)

373

■ ? 't
I

\Lege nr. 162/2017 din 6 iulie 2017 privind 
auditul statutar al situatiilor financiare anuale 
$i al situa^iilor financiare anuale consolidate ji 
de modificare a unor acte normative, cu 
modificarile $i completarile ulterioare________

Directiva 2006/43/CE a Parlamentului 
European a Consiliului din 17 mai 2006 
privind auditul legal al conturilor anuale si 
al conturilor consolidate, de modificare a 
Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale

374
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Consiliului de abrogare a Directive! 
84/253/CEE a Consiliului

375 Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
16 aprilie 2014 privind abuzul de piata 
(regulamentul privind abuzul de piata) ^i 
de abrogare a Directivei 2003/6/CE a 
Parlamentului European ^i a Consiliului si a 
Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE ^i 
2004/72/CE ale Comisiei

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al
Parlamentului European si al Consiliului din 16 
aprilie 2014 privind abuzul de pia^a 
(regulamentul privind abuzul de piata) si de 
abrogare a Directivei 2003/6/CE a
Parlamentului European ^i a Consiliului $i a
Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE ^i
2004/72/CE ale Comisiei

376 Directiva 2013/36/UE a Parlamentului 
European $i a Consiliului din 26 iunie 2013 
cu privire la accesul la activitatea 
institu^iilor de credit ^i supravegherea 
prudenp'ala a institu^iilor de credit $i a 
firmelor de investi^ii, de modificare a 
Directivei 2002/87/CE ^i de abrogare a 
Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 
privind institutiile de credit ji adecvarea 
capitalului, aprobata cu modificari prin Legea 
nr. 227/2007, cu modificarile ^i completarile 
ulterioare

377 Directiva 2014/65/UE a Parlamentului 
European ^i a Consiliului din 15 mai 2014 
privind pie(;ele instrumentelor financiare ^i 
de modificare a Directivei 2002/92/CE §i a 
Directivei 2011/61/UE

Legea nr. 126/2018 din 11 iunie 2018 privind 
pie^ele de instrumente financiare, cu 
modificarile $i completarile ulterioare

378 Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al 
Parlamentului European ^i al Consiliului din 
23 iulie 2014 privind imbunata^irea 
decontarii titlurilor de valoare in Uniunea 
Europeans si privind depozitarii central! de 
titluri de valoare §i de modificare a 
Directivelor 98/26/CE ^i 2014/65/UE ^i a 
Regulamentului (UE) nr. 236/2012

Regulamentul 
Parlamentului European 51 al Consiliului din 23 
iulie 2014 privind imbunata^irea decontarii 
titlurilor de valoare in Uniunea Europeans $i 
privind depozitarii centrali de titluri de valoare 
5i de modificare a Directivelor 98/26/CE $i 
2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 
236/2012

(UE) 909/2014 alnr.

379 Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 
26 noiembrie 2014 privind documentele cu 
informatii esentiale referitoare la

Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al 
Parlamentului European $i al Consiliului din 26 
noiembrie 2014 privind documentele cu 
informatii esentiale referitoare la produsele de
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investi^ii individuate structurate ^i bazate pe 
asigurari (PRIlP)

produsele de investitii individuate 
structurate si bazate pe asigurari (PRIlP)

Regutamentut (UE) 2015/2365 at Partamentutui
European si at Consitiutui din 25 noiembrie 
2015 privind transparen^a operatiunitor de 
finantare prin instrumente financiare si 
transparent reutitizarii si de modificare a 
Regutamentutui (UE) nr. 648/2012

Regutamentut (UE) 2015/2365 at 
Partamentutui European si at Consitiutui din 
25 noiembrie 2015 privind transparence 
operatiunitor de finantare prin instrumente 
financiare si transparent reutitizarii si de 
modificare a Regulamentutui (UE) nr. 
648/2012 

380

Legea nr. 236/2018 privind distributia de 
asigurari, cu modificarile si comptetarite 
utterioare

Directiva (UE) 2016/97 a Partamentului 
European si a Consitiutui din 20 ianuarie 
2016 privind distributia de asigurari

381

Legea nr. 237/2015 din 19 octombrie 2015 
privind autorizarea |i supravegherea activitatii 
de asigurare $i reasigurare, cu modificarite si 
comptetarite utterioare
Regutamentut (UE) 2017/1129 at Parlamentului 
European si at Consitiutui din 14 iunie 2017 
privind prospectut care trebuie pubticat in 
cazut unei oferte pubtice de vatori mobitiare 
sau at admiterii de vatori mobitiare la 
tranzactionare pe o piata regtementata si de 
abrogare a Directivei 2003/71 /CE

Regutamentul (UE) 2017/1129 at 
Partamentului European ^i at Consitiului din 
14 iunie 2017 privind prospectul care 
trebuie publicat "in cazut unei oferte 
pubtice de valori mobitiare sau at admiterii 
de valori mobiliare la tranzactionare pe o 
piata reglementata si de abrogare a 
Directivei 2003/71/CE 

382

Directiva (UE) 2015/849 a Partamentului 
European si a Consitiului din 20 mai 2015 
privind prevenirea utilizarii sistemului 
financiar in scopul spalarii banilor sau 
finantarii terorismutui, de modificare a 
Regulamentutui (UE) nr. 648/2012 at 
Partamentutui European si at Consiliului si 
de abrogare a Directivei 2005/60/CE a 
Partamentului European si a Consitiului si a 
Directivei 2006/70/CE a Comisiei

Lege nr. 129/2019 pentru prevenirea si 
combaterea spalarii banilor si finantarii 
terorismutui, precum si pentru modificarea si 
completarea unor acte normative,

383
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384 Regulamentul (UE) 2015/847 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
20 mai 2015 privind informaUile care 
insotesc transferurile de fonduri si de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1781/2006

Regulamentul (UE) 2015/847 al Parlamentului 
European si al Consiliului din 20 mai 2015 
privind informatiile care Tnsotesc transferurile 
de fonduri si de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 178l’/2006

385 Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 
3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza si 
actiunile subsecvente cu privire la 
evenimentele de aviatie civila, de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 
996/2010 al Parlamentului European si al 
Consiliului si de abrogare a Directive! 
2003/42/CE a Parlamentului European si a 
Consiliului, si a Regulamentelor (CE) nr. 
1321/2007 5i (CE) nr. 1330/2007 ale 
Comisiei

Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European si al Consiliului din 3 
aprilie 2014 privind raportarea, analiza si 
ac^iunile subsecvente cu privire la 
evenimentele de aviatie civila, de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al 
Parlamentului European si al Consiliului si de 
abrogare a Directivei 2003/42/CE a 
Parlamentului European si a Consiliului, si a 
Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 si (CE) nr. 
1330/2007 ale Comisiei

386 Directiva 2013/54/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind anumite responsabilitaU ale 
statului de pavilion referitoare la 
respectarea si asigurarea aplicarii 
Conven^iei din 2006 privind munca in 
domeniul maritim

Ordinul ministrului transporturilor nr. 
1225/2015 privind respectarea obliga^iilor ce 
revin Romaniei in calitate de stat de pavilion 
conform prevederilor Conven^iei privind munca 
in domeniul maritim (MLC 2006);

387 Directiva 2009/16/CE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 
privind controlul statului portului

Hotararea Guvernului nr. 811/2010 privind 
controlul statului portului

388 Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 
European si a Consiliului din 12 iunie 2013 
privind siguranta operatiunilor petroUere si 
gaziere offshore si de modificare a 
Directivei 2004/35/CE

Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificarile 
si completarile ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 2075/2004 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru 
aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004;
Legea nr. 165/2016 privind siguranta 
operatiunilor petroliere offshore;
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Hotararea Guvernului nr. 688/2017 privlnd 
aprobarea Regulamentului de organizare 
func^ionare a Autorita^ii Competente de 
Reglementare a Opera^iunilor Petroliere 
Offshore la Marea Neagra__________________
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