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1. Măsuri adoptate de Camera Deputaților pentru aplicarea GDPR 
 
În data de 25 aprilie Camera Deputaților a aprobat un prim set de măsuri care pregătesc aplicarea 
Regulamentului General pentru Prelucrarea Datelor (GDPR) în România, prin Proiectul de lege nr. 181/2018.  
 
Principalele măsuri adoptate prin proiect sunt:  
 

 abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date, începând cu data de 25 mai 2018 
 

 extinderea competențelor și atribuțiilor de control ale Autorității Naționale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (în continuare „Autoritatea”), inclusiv dreptul de a efectua 
investigații inopinate ale operatorilor și ale persoanelor împuternicite de operatori 

 
 introducerea termenului de prescripție de 3 ani de la data săvârșirii faptei, în care Autoritatea poate 

aplica sancțiuni contravenționale potrivit legii și GDPR 
 

 stabilirea elementelor obligatorii pe care trebuie să le conțină decizia Autorității de aplicare a unor 
măsuri corective 
 

 stabilirea termenului de 15 zile de la comunicare în care operatorii și persoanele împuternicite de 
operatori pot contesta procesul-verbal și/sau decizia de aplicare a măsurilor corective la tribunalul 
competent; în același termen de 15 zile operatorii și persoanele împuternicite de operatori au obligația 
să achite amenzile 

 
 consolidarea capacității și resurselor necesare Autorității, prin creșterea numărului de angajați. 

 
Acest proiect de lege a fost înaintat către Senat, pentru adoptare, urmând a se aplica după promulgarea legii 
de către Președintele României și publicarea în Monitorul Oficial. 
 
Amintim că GDPR se va aplica începând cu data de 25 mai 2018 și va înlocui cadrul legal actual cu privire la 
protecția datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării și transferului datelor. Regulamentul consolidează 
și completează drepturile persoanelor fizice, introduce noi obligații pentru operatori și pentru persoanele 
împuternicite de operatori și stabilește sancțiuni administrative de până la 10-20 milioane de euro sau între 
2% și 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală.  
 
Pentru mai mult informații despre acest subiect, ne puteti contacta pe site-ul nostru www.tpa-group.ro sau la 
adresa de e-mail office@tpa-group.ro. 
 
Sursa: Proiect de lege nr. 181/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, 
precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal și libera circulația a acestor date, publicat pe site-ul Camerei Deputaților www.cdep.ro 

  

http://www.tpa-group.ro/
mailto:office@tpa-group.ro
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2. Modificări privind Codul muncii 
 
Prin adoptarea Legii nr. 88/2018, Parlamentul României a adus noi modificări și clarificări Codului muncii 
începând cu data de 13 aprilie 2018.  
 
Legea definește locul de muncă drept „locul în care salariatul îşi desfăşoară activitatea, situat în perimetrul 
asigurat de angajator, persoană fizică sau juridică, la sediul principal sau la sucursale, reprezentanţe, agenţii 
sau puncte de lucru care aparţin acestuia”.  
 
Potrivit legii, angajatorii au obligația de a desemna o persoană care va avea sarcina de a păstra copia 
contractului individual de muncă la fiecare loc de muncă, în format fizic sau electronic, cu respectarea 
obligațiilor de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal.  
 
De asemenea, angajatorii sunt obligați să țină la locul de muncă evidența orelor de muncă zilnice pentru fiecare 
salariat. Salariații mobili (precum conducătorii auto sau muncitorii constructori) și salariații care desfășoară 
munca la domiciliu vor încheia un acord scris cu angajatorul, prin care vor conveni modul de ținere a evidenței 
timpului lucrat, având în vedere specificul activității lor.  
 
Sursa: Legea nr. 88/2018 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2018 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 315 din 
10 aprilie 2018.  

 

 

 

3. Proiect pentru modificarea și completarea Normelor metodologice ale 
Codului Fiscal  

 

Pe website-ul Ministerului Finanțelor Publice a fost publicat un proiect de Hotărâre pentru modificarea și 

completarea Normelor metodologice de aplicare ale Codului Fiscal.  

 

Normele metodologice ar putea fi actualizate ca urmare a modificărilor fiscale recente (de ex. OUG 79/2017), 

aducând exemple și clarificări noilor prevederi incluse în Codul Fiscal. Printre cele mai importante modificări 

în acest proiect menționăm: 

 

• Clarificări aduse regimului fiscal al cesiunii de creanțe; 

• Exemple de aplicare a Codului Fiscal în cazul cheltuielilor de finanțare; 

• Clarificări privind posibilitatea de a opta pentru regimul impozitării pe profit în cazul în care cifra de 

afaceri este mai mică de 1.000.000 euro; 

• Abrogări ale normelor metodologice referitoare la contribuțiile sociale, respectiv introducerea de 

norme noi pentru prevederilor în vigoare; 

• Clarificări cu privire la regimul de TVA în cazul activităților de cercetare – dezvoltare etc. 

 

Sursă: Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 

privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 
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Acest newsletter este oferit de TPA Group. 

Cu stimă, 

Echipa TPA Group 

 

Contact: 

TPA România 

46 Grigore Cobălcescu st, Sect.1, 010196 București 

Tel.: +40 21 310 06-69 

Fax: +40 21 310 06-68 

http://www.tpa-group.ro  

http://www.tpa-group.com  
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