BULETIN INFORMATIV
din data de 7 mai 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

A fost publicat pe site-ul Curții Constituționale a României un comunicat de presă referitor
la dezbaterile și deciziile luate în ședința din data de 6 mai 2020.
Printre excepțiile de neconstituționalitate admise se numără și excepția referitoare la
dispozițiile art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de
urgență, precum și cea referitoare la Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2020 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 (care modifica inclusiv art. 28
susmenționat sub aspectul majorării substanțiale a amenzilor contravenționale pentru
nerespectarea măsurilor dispuse în contextul stării de urgență).
Ca regulă, sancțiunile contravenționale dispuse pentru nerespectarea ordonanțelor militare în
perioada stării de urgență au avut ca bază legală art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999.
De la data la care va fi publicată decizia Curții Constituționale în Monitorul Oficial al
României, prevederile legale declarate neconstituționale vor fi suspendate de drept.
Comunicatul de presă este disponibil la https://www.ccr.ro/download/comunicate_de_presa/
Comunicat-de-presa-6-mai-2020.pdf.

II.

A a fost publicată O.U.G. nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Ordonanța prevede o serie de măsuri aplicabile persoanelor care, la data instituirii stării de
urgență, beneficiază de concediul și indemnizația pentru îngrijirea copilului cu dizabilități
până la vârsta de 7 ani1, respectiv de concediul de acomodare și de indemnizația lunară
aferentă 2.

1

Conform art. 31 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările și completările ulterioare.
2
Conform art. 50 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției.

1

De asemenea, se stabilește că drepturile salariale ale personalului angajat al centrelor
rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, respectiv a anumitor categorii de
persoane3, se acordă, indiferent de timpul efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna
anterioară decretării stării de urgență.
III.

Autoritatea de Supraveghere Financiară a adoptat Regulamentul nr. 8/2020 pentru
adoptarea unor măsuri excepționale aplicabile entităților autorizate, reglementate și
supravegheate de ASF – Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare pe perioada
instituirii pe teritoriul României a stării de urgență generate de criza COVID-19.
Regulamentul este aplicabil în mod excepțional, pe perioada instituirii pe teritoriul României
a stării de urgență generate de criza COVID-19 și vizează în principal următoarele:
 dispoziții speciale aplicabile S.A.I., A.F.I.A., atât pentru sine cât și pentru O.P.C.
administrate, precum și depozitarilor O.P.C. 4;
 termenele de transmitere a raportărilor, informațiilor sau a altor documente
prevăzute de legislația pieței de capital de către categoriile de entități autorizate,
reglementate și supravegheate de către A.S.F. - Sectorul instrumentelor și
investițiilor financiare;
 termenele de transmitere a unui răspuns la solicitările adresate A.S.F. - Sectorul
instrumentelor și investițiilor financiare.
Regulamentul este disponibil la https://asfromania.ro/files/capital/regulamente/2020/Regula
ment_8_2020_23042020.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.

3

Conform art. 10 din Ordonanța Militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu
modificările ulterioare.
4
Toți termenii sunt definiți în Legea nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și
pentru modificarea și completarea unor acte normative.
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