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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 28 aprilie 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

 

I. La data de 27 aprilie 2020 a fost publicată Ordonanța Militară nr. 10/2020 privind măsuri 

de prevenire a răspândirii COVID-19. Printre cele mai importante prevederi, aplicabile 

începând cu data publicării, se regăsesc:  

 

1. Modificarea restricțiilor de circulație în afara locuinței/gospodăriei a persoanelor 

care au împlinit vârsta de 65 de ani, astfel: 

 Circulația acestora este permisă, indiferent de intervalul orar, strict pentru 

următoarele motive: 

 deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și 

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;  

 deplasarea în afara locuinței/gospodăriei a titularilor 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, 

urmând ca în declarație să se invoce deplasarea în interes profesional
1
; 

 deplasarea în afara locuinței/gospodăriei a apicultorilor spre/dinspre locația 

stupinei sau pentru deplasarea stupinei, urmând ca în declarație să se invoce 

deplasarea în interes profesional
2
; 

 deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de 

la distanță, inclusiv tratamentele oncologice planificate, dializă etc., folosind 

mijloacele de transport în comun, mijloacele proprii de deplasare sau ale 

familiei/susținătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special 

destinat; 

 deplasarea pentru realizarea de activități agricole; 

 deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse 

agroalimentare. 

 

                                                 
1 Conform art. 1 alin. (1) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, cu modificările ulterioare. 
2 Conform art. 1 alin. (2) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, cu modificările ulterioare. 
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 Circulația acestora este permisă în intervalele orare 7:00-11:00 și 19:00-22:00 strict 

pentru următoarele motive: 

 deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale 

persoanelor și animalelor de companie/domestice; 

 deplasarea pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru autovehicule 

și servicii de reparații auto, urmând ca în declarație să se invoce deplasarea 

pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor
3
; 

 deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, 

asistența altor persoane vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul 

decesului unui membru de familie; 

 deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică 

individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), 

precum și pentru nevoile animalelor de companie/domestice. 

 

2. Impunerea în sarcina operatorilor economici care comercializează alimente și 

produse de strictă necesitate și care își desfășoară activitatea în condițiile dispuse prin 

ordonanțe militare în perioada stării de urgență, a obligației de a își organiza programul 

de lucru pentru a facilita și a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani 

în intervalele orare 7:00-11,00 și 19:00-22:00. 

 

3. Posibilitatea ca, pe durata stării de urgență, trimiterile poștale înregistrate să fie 

predate destinatarilor de personalul Companiei Naționale Poșta Română - S.A. prin 

introducerea în cutia poștală sau, în lipsa acesteia, prin afișare la adresa destinatarului, cu 

excepția actelor de procedură. În acest sens, Compania Națională Poșta Română - S.A. 

are obligația stabilirii cadrului instituțional și răspunderea pentru modul în care se 

desfășoară această activitate. 

 

II. A fost luată măsura suspendării pe o perioadă de 6 luni a exportului de anumite medicamente 

și dispozitive medicale prin Ordinul ministrului sănătății nr. 672/2020 pentru aprobarea 

Listei cuprinzând dispozitivele medicale necesare pentru a asigura prevenția și tratarea 

afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2, a căror distribuție se suspendă 

temporar, precum și a unor măsuri pentru asigurarea medicamentelor cu risc crescut 

de discontinuitate pe piața națională.  

 

Printre cele mai importante prevederi se regăsesc:  

                                                 
3 Conform art. 1 alin. (3) și (5) din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID-19, cu modificările ulterioare. 
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1. Măsura suspendării temporare a distribuției anumitor dispozitive medicale, pe o 

perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordinului (prin distribuție înțelegându-

se, conform acestui ordin, livrarea sau exportul în afara teritoriului României), cu 

următoarele excepții: 

1.1. Sunt acceptate livrările în afara teritoriului României a dispozitivelor medicale 

fabricate în România către acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu 

care operatorul economic român are încheiat un contract de tip manufacturing sau 

lohn.  

1.2. Este acceptată circulația dispozitivelor medicale în tranzit. 

1.3. Sunt acceptate livrările sub contract în cadrul unei achiziții publice comune lansate 

la nivelul UE.  

De asemenea, suspendarea nu vizează transportul ansamblelor și subansamblelor de 

dispozitive medicale, fabricate în România pentru beneficiarii externi. 

 

2. Măsura suspendării temporare a distribuției anumitor medicamente, pe o perioadă 

de 6 luni de la data intrării în vigoare a ordinului (prin distribuție înțelegându-se livrarea 

sau exportul în afara teritoriului României). Sunt vizate medicamentele cuprinse în 

Protocolul de tratament al infecției cu virusul SARS-Cov-2
4
 și medicamentele cu risc 

crescut de discontinuitate destinate patologiilor cronice, cu următoarele excepții:  

2.1. Pot fi distribuite medicamentele fabricate de către producătorii cu sediul în România, 

inclusiv cele fabricate sub contract, precum și medicamentele care tranzitează 

teritoriul României și care sunt destinate altor piețe din afara teritoriului României.   

2.2. În cazul medicamentelor cu risc crescut de discontinuitate destinate patologiilor 

cronice, acestea pot fi distribuite cu aprobarea Agenţiei Naționale a Medicamentului 

și a Dispozitivelor Medicale din România. 

 

3. Listele cuprinzând dispozitivele medicale și medicamentele cu risc crescut de 

discontinuitate destinate patologiilor cronice, vizate de măsura suspendării distribuției, se 

regăsesc în anexa la ordin. Printre dispozitivele medicale se numără și diverse 

echipamente de protecție (măști chirurgicale, mănuși de examinare sau chirurgicale, 

viziere, ochelari de protecție și altele). 

 

III. La data de 27 aprilie 2020 a fost publicată H.G. nr. 326/2020 privind modificarea și 

completarea H.G. nr. 282/2020
5
.  

                                                 
4 Aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 487/2020 pentru aprobarea protocolului de tratament al infecției 

cu virusul SARS-Cov-2, cu modificările ulterioare. 
5 H.G. 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. 
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Hotărârea aduce modificări Normelor metodologice de aplicare privind Programul de 

susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA
6
. 

 

IV. La data de 27 aprilie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 55/2020 privind instituirea unor 

măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.  

 

Ordonanța reglementează în principal acordarea ajutoarelor de deces, a despăgubirilor în caz 

de deces, a pensiilor de urmaș, a pensiilor de invaliditate sau condițiile de obținere a 

concediului medical pentru accidente de muncă sau boli profesionale. 

 

V. La data de 27 aprilie 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 56/2020 privind unele măsuri 

provizorii în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2. 

 

Ordonanța prevede o derogare de la art. 62 al Legii audiovizualului nr. 504/2002, scutind 

titularii licențelor de emisie și ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital 

terestru de la plata tarifului de utilizare a spectrului pentru anul 2020
7
.   

 

VI. La data de 24 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul nr. 684/2020 pentru modificarea 

Ordinului nr. 499/2020
8
. 

 

Conform modificării, produsele a căror distribuție în afara teritoriului României se suspendă 

temporar, pe perioada pandemiei, sunt produsele biocide TP1 și TP2
9
. 

 

 

 

* 

 

*          * 

 

                                                 
6 Aprobate prin H.G. nr. 282/2020. 
7 Tariful a fost stabilit conform Deciziei președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare 

în Comunicații nr. 551/2012 privind stabilirea tarifului de utilizare a spectrului, cu modificările și completările 

ulterioare. 
8 Ordinul 499/2020 pentru aprobarea suspendării temporare a distribuției în afara teritoriului României de produse 

biocide utilizate pentru a asigura prevenția apariției afecțiunilor asociate infecției cu SARS-CoV-2. 
9 Definite conform Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 

2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide. 
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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.  


