BULETIN INFORMATIV
din data de 22 aprilie 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

La data de 21 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul Ministerului Economiei, Energiei și
Mediului de Afaceri nr. 890/2020 pentru aprobarea Procedurii de comercializare a
benzinei și motorinei pe perioada stării de urgență pe teritoriul României, instituite
prin Decretul nr. 195/2020, în contextul crizei economice generate de pandemia SARSCoV-2. Ordinul aprobă metodologia de implementare a condițiilor prevăzute în O.U.G. nr.
47/20201. Printre cele mai importante prevederi se regăsesc:
1. Furnizorii de benzină și/sau motorină trebuie să informeze consumatorii prin
afișarea într-o poziție vizibilă a unei etichete, de mărime adecvată, astfel încât
caracterele să fie vizibile și ușor lizibile, care să conțină următoarele informații:
 conținutul/lipsa de biocarburanţi (în cazul benzinei) sau conținutul/lipsa de
biocarburanți, în special conținutul de esteri metilici ai acizilor grași – EMAG (în
cazul motorinei);
 cifra octanică „research” (în cazul benzinei) sau cifra cetanică (în cazul
motorinei);
 existența aditivilor metalici, dacă este cazul, și, în special, dacă este identificată
prezența aditivului metalic metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan (MMT);
 indicarea standardului de produs aplicabil;
 în cazul standardului de produs aplicabil în perioada stării de urgență, eticheta va
include și următorul text de avertizare: „Atenție! Verificați compatibilitatea
motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.”
 în cazul în care în cadrul tipului de amestec există aditivi metalici, se va include
și următorul text de avertizare: „Atenție! Amestecul de carburant conține aditivi
metalici.”
2. Notificarea privind nerespectarea conținutului de biocarburanţi2 trebuie transmisă
Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prin poștă electronică, la adresa
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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.
2
Conform art. 3 alin. (3) lit. b) şi art. 5 alin. (2) din 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 şi de stabilire a metodelor de calcul şi de raportare a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră şi
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de e-mail: combustibili.alternativi@energie.gov.ro. Modelul notificării se regăsește în
anexa procedurii.
În vederea aprobării derogării de la valorile conținutului de biocarburant stabilite pentru
2019, solicitanții trebuie să trimită la aceeași adresă de e-mail și următoarele documente:
 declarație pe propria răspundere că aprovizionarea cu biocarburanţi 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
pandemiei, pentru transporturile auto;
 dovadă de la producătorii interni că nu dispun de surse suplimentare de
biocarburanţi pentru carburanți auto, întrucât întreaga cantitate din producție este
contractată.
3. Aprobarea solicitării de comercializare către consumatorul final de benzină și
motorină cu un conținut de biocarburant redus față de valorile stabilite pentru anul
2019 se va face de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în termen
de 3 zile lucrătoare de la depunerea tuturor documentelor.
II.

La data de 21 aprilie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 53/2020 pentru modificarea și
completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Ordonanța modifică prevederi ale O.U.G. nr.
30/20203 și ale O.U.G. nr. 32/20204. Printre principalele prevederi se numără:
1. Extinderea listei de beneficiari ai indemnizațiilor, adăugându-se avocații a căror
activitate este redusă ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada
stării de urgență, dacă în luna pentru care solicită indemnizația au realizat încasări cu
minimum 25% mai mici decât media lunară pe anul 2019, dar care nu depășesc câștigul
salarial mediu brut5.
2. Clarificarea sferei de aplicare a art. XV din O.U.G. nr. 30/2020 care conferă dreptul la
indemnizația lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut altor profesioniști (astfel
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 311/2018.
3
O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.
4
O.U.G. nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri
suplimentare de protecţie socială.
5
Conform Legii nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.
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cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Codul civil) și persoanelor care au încheiate
convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, stabilindu-se ca acest articol nu se aplică societăților
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
şi nici grupurilor de interese economice reglementate de Legea nr. 161/20036.
3. Interdicția executării silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de
bugetul din care se suportă, a sumelor reprezentând indemnizațiile de care pot beneficia
salariații cu contract individual de muncă, alți profesioniști, avocații, sportivii și
persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe
(astfel cum aceste categorii au fost definite prin O.U.G. nr. 30/2020).
Aceste măsuri de suspendare încetează la 60 de zile de la data încetării stării de urgență.
4. Prelungirea cu 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanței a termenului
de depunere a documentelor necesare solicitării indemnizației aferente lunii martie, de
către alți profesioniști, definiți conform O.U.G. nr. 30/2020. Pentru acordarea
indemnizațiilor aferente lunii aprilie și a lunilor următoare din perioada stării de urgență,
termenul de depunere a solicitărilor rămâne data de 10 a lunii curente pentru plata
aferentă lunii anterioare.
5. Clarificarea regimului fiscal al indemnizațiilor, mai precis:
 Pentru indemnizațiile de care pot beneficia alți profesioniști, sportivii, avocații,
persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile
conexe (astfel cum aceste categorii au fost definite prin O.U.G. nr. 30/2020) se
datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de
asigurări sociale de sănătate.
 Prevederea modului de calcul și a declarării indemnizațiilor menționate mai sus.
6. Explicitarea procedurii de obținere a indemnizației de către persoanele care au
încheiate convenții individuale de muncă conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi
funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare.
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Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare.
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III.

La data de 21 aprilie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 52/2020 pentru modificarea art. 293
alin. (2) din O.U.G. nr. 40/20157, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind
beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19.
Ordonanța prevede măsuri de gestionare a fondurilor europene în contextul răspândirii
pandemiei 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.
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O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 20142020.
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