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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 10 aprilie 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

I. La data de 10 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 8/2020 privind măsuri 

de prevenire a răspândirii COVID-19. Printre cele mai importante dispoziții se regăsesc:  

 

1. Luarea unor măsuri cu impact economic, aplicabile de la data publicării ordonanței, 

după cum urmează:  

1.1. Prelungirea pe întreaga perioadă a stării de urgență a măsurilor de închidere 

temporară totală sau parțială a unor puncte de trecere a frontierei de stat
1
. 

1.2. Suspendarea procedurilor de vânzare/cumpărare de pachete majoritare de 

acțiuni ale companiilor din Sistemul Energetic Național, indiferent de forma de 

proprietate a acestora, pe toată perioada stării de urgență. Reluarea procedurilor se va 

face după încetarea stării de urgență cu decalarea corespunzătoare a termenelor 

prevăzute în calendarul anterior. 

1.3. Interzicerea/suspendarea exportului pentru anumite produse agroalimentare 

(cereale - grâu, ovăz, porumb, orz, orez -, boabe de soia, ulei de floarea-soarelui, 

zahăr, făină de grâu sau meslin, produse de brutărie și altele) pe toată perioada stării 

de urgență, ceea ce implică următoarele: 

 Suspendarea procedurilor de export al acestor produse agroalimentare, aflate în 

derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe; 

 Suspendarea activității de emitere a certificatelor fitosanitare pentru exportul 

acestor produse agroalimentare. 

1.4. Condiționarea achiziționării intracomunitare a produselor agroalimentare 

menționate la punctul 1.3 de mai sus de dovedirea de către statul membru a 

faptului că produsele achiziționate sunt destinate consumului intern propriu sau al 

celui comunitar, iar nu exportului.  

1.5. Confirmarea faptului că piețele agroalimentare rămân deschise pe toată 

perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care prezintă certificat de 

producător agricol, cu obligația respectării măsurilor de prevenire a răspândirii 

COVID-19. În acest scop, se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul 

de producție a produselor agroalimentare până și de la piața agroalimentară și 

                                                 
1 Conform Hotărârilor Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.8/2020 și nr.12/2020. 
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accesul în interiorul acesteia, pe baza unei declarații pe propria răspundere și a 

certificatului de producător.  

1.6. Confirmarea faptului că unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe toată 

perioada stării de urgență, personalul acestora având obligația respectării 

măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.  

 

2. Introducerea unor noi excepții de la restricțiile de circulație impuse în perioada 

stării de urgență, după cum urmează: 

2.1. Pot circula în afara locuinței/gospodăriei titularii autorizațiilor/permiselor de pescuit 

comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în vederea desfășurării 

activităților de pescuit comercial și acvacultură, precum și pentru 

valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma acestor activități. 

2.2. Pot circula în afara locuinței/gospodăriei apicultorii spre/dinspre locația stupinei sau 

pentru deplasarea stupinei.  

2.3. Pot circula în afara locuinței/gospodăriei persoanele care achiziționează 

autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule și servicii de reparații auto. În 

declarația pe propria răspundere, aceste persoane vor declara că deplasarea are loc 

pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor. 

 

II. Ordonanța de Urgență nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică 

la nivelul autorităților și instituțiilor publice (publicată la data de 7 aprilie 2020). 

 

Ordonanța reglementează cadrul general pentru utilizarea la nivelul autorităților și al 

instituțiilor publice a semnăturii electronice și a documentelor electronice. Sunt excluse din 

sfera acesteia de aplicare următoarele autorități: Parlamentul, Președintele României și 

autoritatea judecătorească.  

 

Dispozițiile cele mai importante sunt următoarele: 

1. Ca regulă, actele emise în format electronic de autorităţile şi instituţiile publice vor fi 

semnate cu semnătura electronică calificată și vor fi asimilate înscrisurilor autentice. 

2. De la data publicării ordonanței, autoritățile și instituțiile publice au obligația primirii 

înscrisurilor semnate cu semnătură electronică. Autorităţile şi instituţiile publice stabilesc 

tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau 

juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele entități, cu respectarea 

dispoziţiilor Regulamentului nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

23 iulie 2014 (actele administrative necesare punerii în aplicare a acestei dispoziții 

urmând a fi emise de către autoritățile și instituțiile vizate în termen de 15 zile de la data 

intrării în vigoare a ordonanței). Înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, 
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care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanţial 

sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce priveşte condiţiile şi efectele lor, cu înscrisurile sub 

semnătură privată.  

3. În vederea primirii documentelor electronice, autorităţile şi instituţiile publice vor pune la 

dispoziție portaluri proprii sau vor utiliza astfel de instrumente puse la dispoziție de către 

terți. Dacă primirea documentelor electronice nu se poate realiza astfel, se va utiliza poșta 

electronică. Autorităţile şi instituţiile publice au și obligaţia să publice în mediul online 

informaţii privind modalitatea de primire a documentelor electronice. 

 

 

III. Hotărârea Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici 

și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA (publicată la data de 8 aprilie 2020).  

 

Normele metodologice reglementează modalitatea și condițiile de acordare, monitorizare și 

soluționare a cererilor de plată a garanțiilor de stat și de acordare a granturilor, conform 

Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității I.M.M.-urilor în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID-19. 

 

* 

 

*          * 

 

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.  

 

Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și 

nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu 

răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea 

informațiilor conținute în prezentul document.  


