BULETIN INFORMATIV
din data de 21 mai 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

A fost publicat Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr.
1730/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de
afaceri nr. 791/2020 privind acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor
economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.
Principalele modificări privesc certificatul pentru situații de urgență de TIP 2 (GALBEN),
prevăzându-se că acesta poate fi obținut în baza declarației pe propria răspundere din care
rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna
martie, aprilie sau mai 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.
De asemenea, se prelungește termenul până la care pot fi eliberate certificate pentru situații
de urgență, data limită fiind 15 iunie 2020. Noul model al certificatului pentru situații de
urgență de TIP 2 (GALBEN), respectiv al declarației pe propria răspundere se regăsesc în
anexele la acest ordin.

II.

A fost publicată Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020 pentru încuviințarea
stării de alertă şi a măsurilor instituite prin H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării
de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
Prin această hotărâre au fost aprobate instituirea stării de alertă și măsurile dispuse prin H.G.
nr. 394/20201, cu modificări și completări minore. Printre altele, se prevede că în spațiile
publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se
instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, iar Guvernul, prin Ministerul Sănătăţii,
va pune la dispoziţia autorităţilor publice locale necesarul de măşti de protecţie pentru
familiile şi persoanele defavorizate de pe raza unităţilor administrativ - teritoriale respective.

1

H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

1

III.

A fost publicat Ordinul ministrului sănătății nr. 847/2020 pentru modificarea și
completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de
carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică
internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în
vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei.
Printre principalele modificări aduse ordinului menționat se numără și prevederea condițiilor
minimale pe care trebuie să le respecte conducătorii autovehiculelor de transport marfă
pentru a tranzita teritoriul României și anume:
 utilizează doar coridoare de tranzit şi puncte pentru trecerea frontierei de stat situate
la capetele acestor coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor,
Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne, fiind interzisă
abaterea de la acestea;
 tranzitarea teritoriului României se face într-un interval de timp minim, fără a depăşi
48 de ore de la intrarea în România, incluzând şi perioadele de staţionare pentru
odihna zilnică normată;
 staţionarea autovehiculului se realizează exclusiv în parcări situate pe coridoarele de
tranzit, marcate în mod corespunzător.
Sancțiunea pentru nerespectarea acestor condiții este obligarea conducătorului să intre în
carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea sa. Autovehiculul poate fi
preluat, în acest caz, de un reprezentant al deținătorului.
De asemenea, se abrogă acele anexe ale ordinului modificat care cuprindeau modelele de
declarație pe propria răspundere pe care conducătorii trebuiau să le completeze în anumite
condiții la intrarea în România.

IV.

A fost publicată Legea nr. 59/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Legea intră în vigoare la data de 22 mai
2020.
Prin această lege a fost aprobată O.U.G. nr. 30/20202, însă cu modificări și completări
privind, printre altele, acordarea de zile libere părinților pentru supravegherea copiilor,
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, sistemul asigurărilor pentru șomaj
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și stimularea ocupării forței de muncă. Se prevede, de asemenea, că dispozițiile ordonanței,
inclusiv ale actelor normative care o modifică și/sau o completează ori care cuprind
dispoziții care privesc aplicarea prevederilor sale, se aplică în continuare, fără întrerupere, de
la data încetării stării de urgență, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin
restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020.
V.

A fost publicată Legea nr. 60/2020 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2020 privind
modificarea și completarea O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor
acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale
în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială. Legea
intră în vigoare la data de 22 mai 2020.
Prin această lege a fost aprobată O.U.G. nr. 32/20203 însă cu modificări și completări, printre
care și clarificarea sintagmei „au realizat încasări” prevăzute la art. XV, alin. (1 1) din O.U.G.
nr. 30/20204. Astfel, prin aceasta se înțelege că în perioada de referință au realizat venituri
din exercitarea profesiei, precum și orice alte venituri dintre cele prevăzute la art. 62 și 76
din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

*
*

*

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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