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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 15 mai 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

I. La data de 14 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 68/2020 pentru modificarea și 

completarea unor acte normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor 

de urgență și al protecției civile.  

 

Prin această ordonanță au fost modificate o serie de acte normative, cu scopul creării 

cadrului de desfășurare a stării de alertă începând cu data de 15 mai 2020, după cum 

urmează: O.U.G. nr. 1/2014
1
, O.U.G. nr. 21/2004

2
, O.G. nr. 88/2001

3
 și  Legea nr. 

481/2004
4
. Starea de alertă a fost definită ca fiind răspunsul la o situație de urgență de 

amploare și intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, constând 

într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate 

manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și înlăturarea amenințărilor 

iminente la adresa vieții, sănătății persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale și 

culturale importante ori a proprietății. 

 

În baza acestei ordonanțe, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a hotărât instituirea 

stării de alertă în România, prin Hotărârea nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea 

instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control a 

infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2.  

 

Astfel, a fost declarată starea de alertă la nivel național pentru 30 de zile, începând cu data de 

15.05.2020 și au fost luate anumite măsuri de prevenire și control a infecțiilor. Printre 

acestea se numără, de exemplu, instituirea obligației în sarcina instituțiilor și a autorităților 

publice, precum și a operatorilor economici publici și privați, de a-și organiza activitatea 

astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar în cazul în care activitatea 

desfășurată nu o permite, de a lua anumite măsuri expres prevăzute. De asemenea, s-a 

prevăzut măsura carantinării/izolării la locuință a tuturor persoanelor care vin în România 

                                                
1 O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru 
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă. 
2 O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. 
3 O.G. nr. 88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de 
urgenţă. 
4  Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă. 
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din străinătate, împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc, cu anumite excepții, 

printre care și conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă 

autorizată mai mare de 2,4 tone.  

 

Măsurile se regăsesc în anexa la hotărârea menționată și sunt disponibile la 

https://www.mai.gov.ro/masuri-de-prevenire-si-control-a-infectiilor-aplicabile-pe-durata-

starii-de-alerta-anexa/.   

 

Este de așteptat ca aceste prevederi să fie aplicabile doar până la intrarea în vigoare a legii 

privind starea de alertă, care la acest moment se află în procedura de adoptare și care conține 

în mare parte măsuri similare. 

 

II. La data de 14 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor 

măsuri fiscale. Printre cele mai importante prevederi se numără următoarele: 

 

1. Prorogarea termenului pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de la 25 mai 2020
5
 până la data de 30 

iunie 2020 inclusiv. 

 

2. Prevederea posibilității acordării de bonificații de până la 10% din impozitul pe venitul 

anual, începând cu anul 2021.  

 

3. Acordarea de bonificații în cazul depunerii până la data de 30 iunie 2020 a declarației 

unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, 

pentru veniturile obținute în 2019, după cum urmează: 

2.1. Pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurări sociale și a 

contribuției de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligații fiscale anuale 

pentru anul 2019, se acordă o bonificație de 5% din aceste sume, dacă toate 

aceste obligații fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral, până 

la data 30 iunie 2020 inclusiv; 

2.2. Pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile 

sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la 

                                                
5 Prevăzut la art. V din O.G. nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. 

https://www.mai.gov.ro/masuri-de-prevenire-si-control-a-infectiilor-aplicabile-pe-durata-starii-de-alerta-anexa/
https://www.mai.gov.ro/masuri-de-prevenire-si-control-a-infectiilor-aplicabile-pe-durata-starii-de-alerta-anexa/
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distanță
6
, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de 

asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate. 

Aceasta se acordă numai dacă este îndeplinită condiția de acordare a bonificației 

prevăzută la punctul anterior, caz în care se aplică ambele bonificații. 

 

De asemenea, se prevede că acei contribuabili care au depus declarația unică privind 

impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile 

realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fără acordarea 

bonificațiilor prevăzute, pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declarații 

rectificative până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. 

 

 

III. La data de 14 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 70/2020 privind reglementarea unor 

măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice 

determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor 

termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a 

Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative. Printre cele mai 

importante prevederi sunt următoarele: 

 

1. Măsuri de protecție socială: 

 prelungirea posibilității de acordare a indemnizațiilor prevăzute de art. XI și XV 

din O.U.G. nr. 30/2020
7
 și pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de 

urgență și 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în 

domeniile în care se vor menține restricțiile. Acestea nu sunt supuse executării 

silite prin poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se 

suportă. 

 

2. Măsuri în domeniul economic și fiscal-bugetar: 

 modificarea O.U.G. nr. 37/2020
8
, extinzând termenul de trimitere a solicitărilor 

de acordare a suspendării rambursării creditelor până la data de 15 iunie 2020. 

 prelungirea până la data de 15 iunie 2020 a termenului în care Ministerul 

Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera certificate de situații 

                                                
6 Conform art. 79 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
7 O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 

coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare. 
8 O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii 
financiare nebancare anumitor categorii de debitori. 

https://sintact.ro/#/dokument/16949083?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16949084?cm=DOCUMENT
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de urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în 

contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență. 

 scutirea de TVA cu drept de deducere a livrărilor către asociații și fundații 

legal constituite, de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive 

sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în 

prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, efectuate până la data 

de 1 septembrie 2020. Acestea sunt prevăzute în anexa nr. 2 a ordonanței. 

Condiția este ca bunurile achiziționate de asociații/fundații să fie utilizate de 

acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie donate altor entități care le 

folosesc pentru combaterea COVID-19.  

 

3. Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente: 

 menținerea, ca regulă, a valabilității documentelor eliberate de instituțiile și 

autoritățile publice pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea stării de 

urgență, inclusiv pentru actele de identitate prevăzute de O.U.G. nr. 97/2005
9
 

care au expirat înainte cu cel mult 15 zile de instituirea stării de urgență în 

România. 

 prevederea termenului special de 45 de zile de la încetarea stării de urgență 

pentru dovezile înlocuitoare ale permiselor de conducere – cu drept de 

circulație
10

. Pentru aceeași perioadă se menține și valabilitatea prelungirii 

numerelor de înmatriculare provizorii, precum și valabilitatea prelungirii 

dreptului de circulație dispuse de procuror sau de instanța de judecată
11

.  

 

4. Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului: 

 derularea activității oficiului registrului comerțului în principal prin mijloace 

electronice și prin corespondență, în condițiile legii, pe o perioadă de 6 luni de 

la data încetării stării de urgență
12

. Se prevăd condiții privind forma și 

transmiterea declarațiilor pe proprie răspundere care se anexează la cererea de 

înregistrare/alte cereri, respectiv de transmitere a specimenului de semnătură. 

 prelungirea până la 1 noiembrie 2020 a termenului de depunere a declarației 

privind beneficiarul real
13

. 

                                                
9 O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
10 Emise în temeiul art. 111 alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
11 Conform art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 
12 Instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României și prelungită prin 

Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României. 
13 Prevăzut de art. 56 alin. (4) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării 
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu 
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5. Măsuri în domeniul insolvenței:  

 posibilitatea debitorului aflat în stare de insolvență sau care ajunge în stare de 

insolvență de a adresa tribunalului, pe durata stării de alertă, o cerere pentru a fi 

supus prevederilor Legii nr. 85/2014
14

, fără a avea însă obligația de a introduce 

această cerere. La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării 

organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii 

insolvenței. În acest caz, anumite dispoziții din legea menționată se vor aplica 

doar ulterior încetării stării de alertă. 

 

IV. La data de 14 mai 2020 a fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 816/2020 pentru 

completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020
15

. 

 

Prin acest ordin au fost prevăzute anumite excepții de la măsura carantinării persoanelor care 

intră pe teritoriul României, conform art. 1 al ordinului completat, printre care se numără și 

următoarele:  

 conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă 

autorizată mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, 

cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor 

individuale de protecție împotriva COVID-19 și   

 conducătorii auto care se deplasează în interesul desfășurării profesiei din statul 

de rezidență al acestora într-un alt stat membru al UE sau dintr-un alt stat al UE 

în statul de rezidență, indiferent dacă deplasarea se face la bordul 

autovehiculului de transport marfă/persoane sau prin mijloace individuale sau în 

cont propriu, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare privind utilizarea materialelor individuale de 

protecție împotriva COVID-19. 

Aceștia vor completa o declarație pe propria răspundere, al cărei model se regăsește în anexa 

nr. 1 la acest ordin, respectiv în anexa nr. 4 la ordinul completat. 

 

                                                                                                                                     
modificările ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și 
fiscal-bugetare. 
14 Legea nr. 85/2014  privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
15 Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în 

situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor 
măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei. 
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Cu privire la conducătorii autovehiculelor de transport marfă care tranzitează teritoriul 

României, aceștia nu sunt obligați să completeze, la intrarea pe teritoriul României, 

declarația prevăzută mai sus, dacă respectă următoarele condiții minimale: 

 utilizează doar coridoare de tranzit și puncte pentru trecerea frontierei de stat 

situate la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor 

Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea; 

 tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a 

depăși 48 de ore de la intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare 

pentru odihna zilnică normată; 

 staționarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe 

coridoarele de tranzit, marcate în mod corespunzător. 

În cazul nerespectării acestor condiții, conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în 

carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate în acest sens, iar autovehiculul poate fi 

preluat de un reprezentant al deținătorului.  

 

 

* 

 

*          * 

 

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.  


