BULETIN INFORMATIV
din data de 15 aprilie 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

La data de 14 aprilie 2020 a fost publicat Decretul Președintelui României nr. 240/2020
privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României. Printre cele mai importante
prevederi se regăsesc:
1. Prelungirea stării de urgență pe teritoriul României cu 30 de zile, începând cu data de
15 aprilie 2020.
2. Măsuri economice care sunt luate sau care pot fi luate pe perioada stării de urgență:
2.1. Se pot plafona prețurile la:
 medicamente și aparatură medicală;
 alimentele de strictă necesitate;
 serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, gaze, alimentare
cu apă, salubritate, carburanți etc.).
În situația în care se constată o scădere a prețurilor la energie electrică și gaze
naturale, pe piețele regionale, Guvernul va lua măsurile necesare astfel încât aceste
scăderi să se reflecte parțial sau integral în prețul final de la nivelul consumatorilor.
2.2. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere,
operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19
certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative.
2.3. Se dispun în continuare măsuri pentru:
 asigurarea continuității în aprovizionare, respectiv: extracție, producție,
procesare, transport, distribuție, furnizare, mentenanță, întreținere și reparații
a resurselor și materiilor prime și/sau semiprocesate necesare funcționării
corespunzătoare a sistemului energetic național;
 asigurarea continuității funcționării acestuia și a tuturor serviciilor de
utilitate publică.
2.4. În situația în care anumite programe sau proiecte nu pot fi derulate pe durata stării de
urgență, bunurile consumptibile sau perisabile destinate a fi distribuite/utilizate în
cadrul acestora pot fi redistribuite în cadrul altor programe, proiecte sau în favoarea
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unor unități sanitare, de asistență socială, de îngrijire și asistență medico-socială sau
beneficiarilor venitului minim garantat1.
2.5. Autoritățile contractante, inclusiv entitățile juridice în care statul este acționar
majoritar, au dreptul de a achiziționa direct materiale și echipamente necesare
prevenirii și combaterii COVID-19, cu depășirea pragului valoric legal2, în limita
fondurilor bugetare repartizate cu această destinație.
3. Măsuri din domeniul justiției:
3.1. Pe durata stării de urgenţă continuă activitatea de redactare şi comunicare a
hotărârilor judecătoreşti, de înregistrare a cererilor de chemare în judecată introduse
pe durata stării de urgenţă, precum şi efectuarea oricăror alte activităţi, sub rezerva
respectării regulilor de disciplină sanitară.
3.2. Judecarea proceselor civile, altele decât cele de urgență deosebită, se suspendă de
plin drept pe durata stării de urgenţă, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de
procedură în acest scop. După încetarea stării de urgenţă, judecarea proceselor se
reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă, instanţa de
judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată şi citarea părţilor.
3.3. Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă
respectarea regulilor de disciplină sanitară.
3.4. Pe durata stării de urgenţă, activitatea oficiului registrului comerţului continuă în
ceea ce priveşte înregistrarea menţiunilor privind persoanele juridice şi persoanele
fizice şi se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare şi a
documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, ataşată sau
logic asociată semnătura electronică extinsă, precum şi prin corespondenţă, pe suport
hârtie, în format letric. Declaraţiile pe propria răspundere pot avea formă de înscris
sub semnătură privată ori formă electronică şi pot fi transmise la oficiul registrului
comerţului fără nicio altă formalitate. Specimenul de semnătură, acolo unde legea
prevede, se transmite la oficiul registrului comerţului legalizat de notarul public sau
certificat de avocat ori sub forma unui înscris sub semnătură privată, fără nicio altă
formalitate. Activitatea de furnizare de informaţii din registrul comerţului şi de
eliberare de copii şi certificate constatatoare se realizează, prin mijloace electronice,
precum şi prin corespondenţă, pe suport hârtie, în format letric.
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Conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
Conform art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
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II.

La data de 14 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 47/2020 pentru
stabilirea, pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, a
condițiilor de comercializare a benzinei și motorinei în contextul crizei economice
generate de pandemia SARS-CoV-2. Principalele prevederi sunt următoarele:
1. Furnizorii de carburanți pot comercializa către consumatorul final benzină și motorină cu
un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul 20193 în
următoarele condiții cumulative:
 în perioada stării de urgență;
 cu notificarea și aprobarea prealabilă a Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri;
 dacă reducerea nu le este imputabilă;
 dacă achiziția biocarburanților nu se poate realiza din lipsa acestora de pe piață.
2. Notificarea prealabilă către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se
realizează în termen de maximum 5 zile de la data constatării imposibilității respectării
conținutului de biocarburanți menționat și trebuie să fie însoțită de următoarele
documente justificative:
 Declarație pe propria răspundere privind faptul că aprovizionarea cu
biocarburanți pentru carburanți auto de la furnizorii din UE se desfășoară cu
întârziere ca urmare a măsurilor luate la nivel european/național în scopul
diminuării efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru transporturile auto;
 Confirmarea partenerului/partenerilor cu care se află în relații comerciale că, din
cauza coronavirusului SARS-CoV-2, întâmpină dificultăți în livrarea cantităților
de biocarburanți biodiesel și bioetanol, conform contractelor încheiate;
 Dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de
biocarburanți pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este
contractată.
3. Metodologia de implementare se va adopta prin ordin al ministrului economiei, energiei
și mediului de afaceri în termen de maximum 5 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței
de urgență.
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Conform O.U.G. nr. 80/2018 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, de
introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de stabilire a
metodelor de calcul și de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru modificarea și
completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie.
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III.

La data de 14 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul ministrului economiei, energiei și
mediului de afaceri nr. 872/2020 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul nr.
791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a
căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2. Anexa nr. 3 reprezintă
modelul declarației pe propria răspundere a solicitanților, care a fost modificat formal.

IV.

A fost adoptat Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2020 pentru
adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților
pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19.
Regulamentul instituie obligații în sarcina emitenților de instrumente financiare și operațiuni
de piață4 în vederea desfășurării corespunzătoare a adunărilor generale a acționarilor, în
perioada stării de urgență.
Regulamentul este disponibil la https://asfromania.ro/files/capital/regulamente/2020/Regula
ment%205%202020_mof_13042020.pdf.

*
*

*

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.
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Conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
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