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November - December 2018 / Noiembrie - decembrie 2018 

 

LEGAL PROMPTS / NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

 

This newsletter addresses the main legal and 

case law changes for the months of 

November and December 2018. 

 

Acest buletin prezintă principalele noutăți 

din domeniul legislativ și judiciar care au 

apărut în luna noiembrie și decembrie 2018. 

 

EMPLOYMENT MATTERS RELAȚII DE MUNCĂ 

Labour inspector Inspectorul de muncă 

Law no. 337/2018 regarding the labour 

inspector status was published in the Official 

Gazette, Part I, no. 1107 of December 28, 

2018. It regulates the duties of the public 

official who exercises the public function of 

labour inspector. Thus, the labour inspector 

carries out control activities, draws up plans 

of measures regarding the employer subject 

to control, monitors the implementation of 

these measures, ascertains the infringement 

of the legal provisions and applies sanctions. 

Controls performed by the same may be 

unexpected or organized in accordance with 

the action plan of the Labour Inspection. One 

of the main duties assigned to the labour 

inspector is to respect the presumption of 

innocence of the controlled persons. 

Legea nr. 337/2018 privind statutul 

inspectorului de muncă a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1107 din data 

de 28 decembrie 2018. Aceasta reglementează 

atribuțiile funcționarilor publici care exercită 

funcția de inspector de muncă. Astfel, 

inspectorul de muncă desfășoară activități de 

control, întocmește planuri de măsuri cu 

privire la angajatorul supus controlului, 

monitorizează îndeplinirea acestor măsuri, 

constată nerespectarea prevederilor legale și 

aplică sancțiuni contravenționale. 

Controalele efectuate pot fi inopinate sau 

organizate în conformitate cu planul de 

acțiuni al Inspecției Muncii. Una dintre 

principalele îndatoriri prevăzute în sarcina 

inspectorului de muncă este respectarea 
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 prezumției de nevinovăție a persoanelor 

controlate. 

 

NATURAL RESOURCES RESURSE NATURALE 

Offshore Oil Operations Operațiuni Petroliere Offshore 

Law no. 256/2018 regarding some measures 

needed to implement the oil operations by 

the holders of oil agreements regarding 

offshore oil perimeters was published in the 

Official Gazette, Part I, no. 964 of November 

14, 2018. It regulates the authorization and 

permitting framework for offshore oil 

operations. Thus, the competence to issue 

authorization documents belongs mainly to 

the Ministry of Energy for offshore works, 

with the exception of works on wells, which 

are endorsed by the National Agency for 

Mineral Resources. In this respect, the 

permitting act and the approval represent 

the equivalent of the building/demolition 

permits. Also, it regulates a legal right of 

way in favour of the holders of oil 

agreements, as well as the compensations 

and damages which they are obliged to pay. 

Provisions regarding the financial and fiscal 

regime applicable to the holders of oil 

agreements ensure the tax stability of 

royalties, taking into account the long-term 

investments required to develop offshore 

perimeters. Furthermore, it brings certain 

amendments regarding the employment 

relations, establishing the work schedule 

and the remuneration of the offshore 

personnel. Under this law, non-compliance 

with offshore obligations is sanctioned with 

fines imposed on holders of oil agreements. 

Infringement of the obligations regarding 

the sale of natural gas on the wholesale 

Legea nr. 256/2018 privind unele măsuri 

necesare pentru implementarea 

operațiunilor petroliere de către titularii de 

acorduri petroliere referitoare la perimetre 

petroliere offshore a fost publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 964 din data 

de 14 noiembrie 2018. Aceasta reglementează 

cadrul de autorizare și avizare a 

operațiunilor petroliere offshore. Astfel, 

competența de emitere a actelor de autorizare 

aparține în principal Ministerului Energiei 

pentru lucrările offshore, cu excepția 

lucrărilor la sonde, care se avizează de 

Agenția Națională pentru Resurse Minerale. 

În acest sens, actul de autorizare și avizul vor 

ține loc de autorizație de 

construire/desființare a lucrărilor. De 

asemenea, se reglementează un drept legal 

de trecere, în favoarea titularilor de acorduri, 

precum și compensațiile și despăgubirile pe 

care aceștia sunt obligați să le plătească. În 

ceea ce privește regimul financiar-fiscal 

aplicabil titularilor de acorduri petroliere, 

sunt prevăzute dispoziții care să asigure 

stabilitatea fiscală a redevențelor, ținându-se 

seama de caracterul de lungă durată al 

investițiilor necesare dezvoltării perimetrelor 

offshore. Totodată, actul normativ aduce 

unele modificări în legătură cu relațiile de 

muncă, stabilindu-se programul de lucru și 

remunerația personalului care își desfășoară 

activitatea offshore. În baza acestei legi, 

nerespectarea obligațiilor în legătură cu 
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market may entail a fine equal to 10% of the 

turnover of the sanctioned holder of oil 

agreement considering the year in which the 

infringement was discovered. 

lucrările offshore se sancționează cu amenzi 

contravenționale aplicate titularilor de 

acorduri petroliere. Încălcarea obligațiilor 

privind vânzarea de gaze naturale pe piața 

angro poate atrage aplicarea unei amenzi 

egale cu 10% din cifra de afaceri a titularului 

de acord petrolier sancționat, 

corespunzătoare anului în care fapta a fost 

constatată.  

 

For additional information, you may 

contact: 

 

Pentru informații suplimentare, puteți 

contacta: 

 

 

 

Dana Rădulescu 

Partner 

Diana Borcean 

Associate 

dana.radulescu@maravela.ro diana.borcean@maravela.ro 

This publication contains general 

information only, and it should not be 

considered as legal, tax, accounting opinion 

or other professional advice or services. This 

publication is not a substitute for such 

professional advice or services, nor should it 

be used as a basis for any decision or action 

that may affect your finances or your 

business. Before making any decision or 

taking any action that may affect your 

finances or your business, you should 

consult a qualified professional adviser. 

Această publicație are caracter informativ și 

nu trebuie asimilată unei opinii juridice, 

fiscale, contabile sau unei alte forme de 

consultanță/serviciu profesional. Acest 

buletin informativ nu are rolul să înlocuiască 

astfel de servicii sau opinii profesionale și 

nici nu trebuie să stea la baza unei decizii care 

să aibă un impact asupra patrimoniului sau 

afacerii dumneavoastră. Înainte de 

implementarea unor astfel de decizii sau 

acțiuni, vă recomandăm să discutați cu un 

consultant autorizat. 


