BULETIN INFORMATIV
din data de 17 aprilie 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

La data de 16 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 9/2020 privind măsuri
de prevenire a răspândirii COVID-19. Printre cele mai importante prevederi se regăsesc:
1. Ridicarea interdicției la export a produselor agroalimentare cu privire la care s-a
luat această măsură1, mai exact următoarele: grâu și meslin, orz, ovăz, porumb, orez,
făină de grâu sau de meslin, boabe de soia (chiar sfărâmate), semințe de floarea-soarelui
(chiar sfărâmate), ulei de semințe de floarea-soarelui, de șofrănaș sau de semințe de
bumbac și fracțiunile acestora (chiar rafinate, dar nemodificate chimic), zahăr din trestie
sau din sfeclă (și zaharoză chimic pură, în stare solidă), produse de brutărie, de patiserie
și biscuiți, chiar cu adaos de cacao (și alte produse similare), anumite tipuri de turte și de
alte reziduuri solide.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, aceste produse vor putea fi
vândute/achiziționate intracomunitar sau exportate în afara UE fără restricții speciale.
2. Explicitarea măsurilor de protecție în sarcina administratorilor piețelor
agroalimentare. Aceștia trebuie să adopte măsuri care să se refere cel puțin la purtarea
de mănuși și măști, precum și la păstrarea distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și
în interiorul acesteia.

II.

La data de 16 aprilie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri
financiar-fiscale. Printre principalele prevederi se numără:
1. O serie de modificări aduse Codului Fiscal, printre care:
 Modificări privind plata impozitului microîntreprinderilor care efectuează
sponsorizări;
 Modificări privind valorificarea produselor accizate;
 Sunt considerate neimpozabile și avantajele în natură acordate persoanelor fizice
care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor
funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea
activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone
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Prin Ordonanța Militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
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special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă
stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență,
potrivit legii.
2. Modificarea listei de bunuri pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele
vamale, care se regăsește în anexa nr. 1 la ordonanță.
III.

La data de 16 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 1861/2020 pentru aprobarea
convenției de garantare prevăzute la art. 5 alin. (2) din O.U.G. nr. 37/20202 și a
modelului convenției de implementare.
Modelul convenției de garantare care se încheie între creditorii vizați de prevederile
menționate și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru I.M.M se regăsește în anexa
nr. 2 la ordin.

*
*

*

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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O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții
financiare nebancare anumitor categorii de debitori.
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