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UTILIZAREA UNEI CONSTRUCȚII NUMAI
RECEPȚIEI LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

DUPĂ

ADMITEREA

Prin Legea nr. 97/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995
privind calitatea în construcții s-a introdus, pentru investitori, obligația
referitoare la calitatea construcţiilor privind ”permiterea utilizării construcţiei
numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de construcţii, atât în
cazul investiţiilor noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţiile existente care
nu au fost utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii.” De asemenea,
și proprietarii construcțiilor vor avea obligația de ”permitere a utilizării
construcţiei numai după admiterea recepţiei la terminarea lucrărilor de
construcţii pentru intervenţiile asupra construcţiilor existente care nu au fost
utilizate pe timpul execuţiei lucrărilor de construcţii.”
Publicată în M. Of. nr. 359/9.05.2019

DREPTURILE DE AUTOR ȘI DREPTURILE CONEXE PE PIAȚA UNICĂ
DIGITALĂ A UE

Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 aprilie
2019 privind dreptul de autor și drepturile conexe pe piața unică digitală și de
modificare a Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE, stabilește norme care vizează
armonizarea într-o mai mare măsură a dreptului Uniunii în materia dreptului
de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței interne, ținând seama în special
de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor protejate. Prezenta
directivă stabilește, de asemenea, norme privind excepții și limitări ale
dreptului de autor și a drepturilor conexe și privind facilitarea licențelor,
precum și norme care vizează asigurarea unei piețe performante pentru
exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.
Publicată în J.O. L 130/17.05.2019
REGULI NOI LA NIVELUL UE PRIVIND CONTRACTELE DE FURNIZARE
DE CONȚINUT DIGITAL ȘI DE SERVICII DIGITALE

Directiva (UE) 2019/770 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai
2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de
conținut digital și de servicii digitale, stabilește o serie de reguli menite să
contribuie la buna funcționare a pieței interne, asigurând un nivel ridicat de
protecție a consumatorilor, prin stabilirea unor norme comune privind
anumite cerințe referitoare la contractele dintre comercianți și consumatori
de furnizare de conținut digital sau de servicii digitale.
Publicată în J.O. L 136/22.05.2019
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DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT DE CĂTRE ICCJ: executarea silită a unui titlu executoriu
în materie fiscală

Prin Decizia nr. 16/2019 referitoare la interpretarea art. 226 alin. (1) și (3) din Codul de procedură fiscală, în sensul
dacă o hotărâre judecătorească în materie civilă, pronunțată în favoarea unei instituții publice finanțate de la
bugetul de stat este asimilată, în faza executării silite, unui titlu executoriu în materie fiscală, ICCJ a stabilit că în
interpretarea art. 226 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, o hotărâre judecătorească în materie civilă, referitoare la
restituirea despăgubirilor acordate în baza Legii nr. 10/2001, este asimilată, în vederea executării, unui titlu
executoriu referitor la creanțe bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale. De asemenea, în
interpretarea art. 226 alin. (10), în cadrul executării silite a creanțelor datorate unor instituții publice finanțate de
la bugetul de stat, prevăzute de hotărâri judecătorești care nu cuprind obligații de plată a unor dobânzi și
penalități de întârziere, organele fiscale nu pot calcula și stabili din oficiu, prin titluri executorii fiscale (în lipsa
unor dispoziții ale titlului executoriu trimis spre executare), obligații fiscale accesorii, precum dobânzi și penalități
de întârziere.
Publicată în M. Of. nr. 402/22.05.2019

DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT DE CĂTRE ICCJ: stabilirea momentului de la care începe
să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale

Prin Decizia nr. 5/2019 referitoare la stabilirea unei practici unitare cu privire la data de la care începe să curgă
termenul de prescripție a răspunderii penale, în cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă presupune
producerea unei pagube/realizarea unui folos necuvenit pe o perioadă de timp, ICCJ a stabilit că prin data
săvârșirii infracțiunii și, implicit, data de la care începe să curgă termenul de prescripție a răspunderii penale în
cazul infracțiunilor simple a căror latură obiectivă implică producerea unei pagube ori realizarea unui folos
necuvenit pe o perioadă de timp se înțelege momentul apariției primei pagube ori al obținerii primului folos
necuvenit.
Publicată în M. Of. nr. 334/2.05.2019

DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT DE CĂTRE ICCJ: cine poate avea calitatea de subiect
activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă

Prin Decizia nr. 10/2019 referitoare la posibilitatea de a fi subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă a
participantului la comiterea unei infracțiuni care a fost judecat separat de ceilalți participanți și audiat ulterior ca
martor în cauza disjunsă cu privire la acești din urmă participanți, ICCJ a admis sesizarea și a stabilit că
participantul la comiterea unei infracțiuni care a fost judecat separat de ceilalți participanți și audiat ulterior ca
martor, în cauza disjunsă, nu poate avea calitatea de subiect activ al infracțiunii de mărturie mincinoasă prevăzute
de art. 273 din Codul Penal.
Publicată în M. Of. nr. 416/28.05.2019
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