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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 13 mai 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

I. A fost publicată O.U.G. nr. 67/2020 privind modificarea unor acte normative și 

prelungirea unor termene. Principalele prevederi sunt următoarele: 

 

1. Modificarea art. 3 a O.U.G. nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea 

unor acte normative, prevăzându-se posibilitatea obținerii unui certificat pentru situații 

de urgență și în situația diminuării veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna 

aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. Celelalte cazuri 

rămân la fel, mai exact diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în 

luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau 

întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile 

publice competente pe perioada stării de urgență decretate. 

 

2. Modificarea art. 6 al 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, astfel încât să existe concordanță cu modificările mai sus 

menționate. Mai exact, pot beneficia de aceste facilități și debitorii care dețin un 

certificat pentru situații de urgență prin care se constată diminuarea veniturilor sau a 

încasărilor cu minimum 25% în luna aprilie 2020, prin raportare la media lunilor 

ianuarie și februarie 2020. Restul condițiilor rămân neschimbate. 

 

3. Prevederea unei perioade de valabilitate de 12 luni de la data emiterii a 

documentelor emise pe perioada stării de urgență pentru avizarea/autorizarea 

materialelor, componentelor, echipamentelor și dispozitivelor medicale necesare pentru 

prevenirea și combaterea răspândirii, precum și pentru tratamentul infecției cu virusul 

SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor. Mai exact, este vorba de documentele emise la 

solicitarea operatorilor economici
1
 de către Centrul de Cercetări Științifice Medico-

Militare, Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie, Agenția de 

Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino”. 

  

                                                
1 Conform art. 10 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu 
modificările ulterioare. 

https://sintact.ro/#/dokument/16985810?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16985791?cm=DOCUMENT
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II. A fost publicată O.U.G. nr. 66/2020 privind modificarea și completarea art. 1 din O.U.G. 

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 modificări vizează adăugarea unui alt caz în care comercializarea benzinei și/sau 

motorinei fără conținut de biocarburanţi este permisă, mai exact atunci când furnizorii care 

dețin capacități de rafinare au un grad de ocupare a capacităților de stocare cu benzină 

în proporție de peste 90%. În acest sens, se prevede și lista documentelor justificative pe 

care un furnizor aflat în situația mai sus menționată trebuie să le atașeze notificării prealabile 

către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri
2
 și anume: 

 declarația pe propria răspundere cu privire la gradul de ocupare a capacităților de 

stocare cu benzină, în proporție de peste 90%; 

 înscrisuri care dovedesc gradul de umplere a capacităților de stocare cu benzină și 

deținerea capacităților de rafinare. 

De asemenea, se prevede că ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 

890/2020
3
 va fi modificat în mod corespunzător în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a 

ordonanței. 

 

III. A fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1926/2020 pentru punerea în 

aplicare a Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei Europene din 3 aprilie 2020 privind 

scutirea de taxe la import și exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru 

mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul 

anului 2020. Printre cele mai  importante măsuri luate prin acest ordin se numără: 

 

1. Aprobarea listei bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la 

import și TVA, fiind incluse în categoria mărfurilor necesare pentru combaterea 

efectelor epidemiei de COVID-19 în cursul anului 2020. Lista acestor produse este 

prevăzută în anexa nr. 1 a ordinului. 

 

2. Definirea organizațiilor „aprobate de autoritățile competente”
4
 ca fiind organizațiile cu 

caracter caritabil sau filantropic autorizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală 

                                                
2 Conform art. 1 al O.U.G. 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. 
3 Ordinul ministrului 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 SARS-CoV-2. 
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prin unitățile sale subordonate să beneficieze de o astfel de scutire. De asemenea, se 

prevăd autoritățile publice la care aceste organizații trebuie să trimită o cerere în 

vederea scutirii și criteriile în funcție de care o astfel de cerere poate fi aprobată.  

Mai exact, organizațiile trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru aprobare:  

 să aibă caracter caritabil sau filantropic;  

 să nu înregistreze la data depunerii cererii obligații fiscale restante administrate 

de Agenția Națională de Administrare Fiscală
5
 sau alte creanțe bugetare 

individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența 

organului fiscal central în vederea recuperării;  

 să declare că îndeplinesc condițiile prevăzute
6
 pentru aplicarea scutirii.  

Modelul cererii se regăsește în anexa nr. 2 a ordinului. 

 

 

 

* 

 

*          * 

 

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.  

                                                                                                                                     
4 Conform art. 1 al Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și 
exonerarea de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de 
COVID-19 în cursul anului 2020. 
5 Conform Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. 
6 Conform Deciziei (UE) 2020/491 a Comisiei din 3 aprilie 2020 privind scutirea de taxe la import și exonerarea 
de TVA la importuri, acordate pentru mărfurile necesare pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 în 
cursul anului 2020. 

https://sintact.ro/#/dokument/79164246?cm=DOCUMENT

