BULETIN INFORMATIV
din data de 1 iunie 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

A fost publicată O.U.G. nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin
destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte
normative. Principalele prevederi sunt următoarele:
1. Se prelungește perioada în care pot fi acordate indemnizații conform art. XI și art. XV din
O.U.G. nr. 30/20201, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții2, și
după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții.
2. Angajatorii (cu anumite excepții) ai căror angajați au avut o durată a suspendării a
contractului individual de muncă de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de
alertă și fie au beneficiat de indemnizații conform art. XI sau XV al O.U.G. nr. 30/20203,
fie au avut contractele individuale de muncă suspendate4 și nu au beneficiat de
indemnizațiile menționate, ci de indemnizația prevăzută de art. 53 din Codul muncii5:

pot beneficia, începând cu data de 1 iunie 2020, pentru o perioadă de trei luni, de
decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj,
reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat,
dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut6;
 au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, cu
excepția lucrătorilor sezonieri și a cazului în care încetarea contractului de muncă
intervine din motive neimputabile angajatorului.
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O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor
măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările
ulterioare.
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În condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.
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Confom art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum
şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu
completările ulterioare.
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Conform art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
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Conform art. 53 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
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Prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.
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3. Procedura obținerii decontării menționate la punctul anterior este următoarea:

sumele se acordă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în limita bugetului aprobat;

sumele nu se cumulează cu subvențiile care se acordă în cazul angajaților pentru care
angajatorii au încheiat cu agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă,
respectiv a municipiului București alte contracte sau convenții7;

angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților care beneficiază de
aceste prevederi; ulterior, începând cu data de 1 până la data de 25 a lunii următoare
perioadei de raportare căreia îi sunt aferente veniturile, depun, prin mijloace
electronice, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a
municipiului București, în raza cărora își au sediul social:
- o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
- o declarație pe propria răspundere;
- lista persoanelor care beneficiază de această sumă, asumată de reprezentantul
legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al
președintelui ANOFM8, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței.

decontarea din bugetul asigurărilor pentru șomaj a sumelor prevăzute se efectuează
în termen de cel mult 10 zile de la data îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii,
a obligațiilor declarative și de plată aferente veniturilor din salarii și asimilate
salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. Plata sumelor se
face prin virament în conturile deschise de angajatori la instituțiile de credit, după
verificarea de către agențiile pentru ocuparea forței de muncă a îndeplinirii
condițiilor.
Ordonanța prevede, în plus, dispoziții speciale aplicabile angajatorilor care încadrează în
muncă persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din
motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență sau de alertă, respectiv persoane cu
vârsta între 16 și 29 de ani înregistrate ca șomeri.
II.

A fost publicată O.U.G. nr. 90/2020 pentru modificarea O.U.G. nr. 6/2019 privind
instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative.
Principalele prevederi sunt următoarele:
1. Obligațiile bugetare restante la data de 31 martie 2020 și neachitate până la data emiterii
certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii, pot fi
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În baza art. 80, 85 şi 934 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.
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restructurate de debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu excepția
instituțiilor publice9 și a unităților administrativ-teritoriale, aflați în dificultate financiară
și pentru care există riscul intrării în insolvență. În categoria obligațiilor bugetare
principale restante la data de 31 martie 2020 sunt incluse și:

obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin
decizie după data de 1 aprilie 2020, aferente perioadelor fiscale de până la data de 31
martie 2020 și

obligațiile fiscale principale scadente în perioada cuprinsă între data intrării în
vigoare a O.U.G. nr. 29/202010 și data de 31 martie 2020 inclusiv.
Restructurarea se aplică și pentru obligațiile bugetare principale și accesorii stabilite de
alte organe decât organele fiscale, precum și pentru amenzile de orice fel, transmise spre
recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 aprilie 2020 până la data eliberării
certificatului de atestare fiscală.
2. Debitorul care dorește restructurarea are obligația de a notifica organul fiscal competent
cu privire la intenția sa inclusiv în perioada 1 februarie-30 septembrie 2020, sub
sancțiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare,
și se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și
a testului creditorului privat prudent.
3. Se prorogă următoarele termene:

termenul în care pot fi acordate anumite facilități fiscale conform O.U.G. nr.
29/202011 - până la data de 25 iunie 2020 inclusiv;

termenul în care rămân în vigoare anumite măsuri fiscale conform O.U.G. nr.
48/202012 - până la data de 25 iunie 2020 inclusiv.
III.

A fost publicată O.U.G. nr. 89/2020 pentru O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și
pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea
activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
Principalele prevederi sunt următoarele:
1. Se modifică definiția beneficiarilor programului IMM INVEST ROMÂNIA, fiind
beneficiari următoarele categorii:
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Definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
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O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, în vigoare din 21 martie 2020.
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Conform art. VII alin. (4) din O.U.G. nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare.
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Conform art. XIII alin. (1) din O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.
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întreprinderea mică și mijlocie care desfășoară activitate economică, autorizată
potrivit dispozițiilor legale să realizeze activități de producție, comerț sau prestări de
servicii, în scopul obținerii de venituri, în condiții de concurență loială;

societăți13, societăți cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai
unei întreprinderi individuale și întreprinderile familiale, autorizate potrivit
dispozițiilor legale în vigoare, care desfășoară activități economice;

organizațiile nonguvernamentale, asociațiile și fundațiile, cooperativele agricole și
societățile agricole care desfășoară activități economice;
care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 346/200414.
2. Se prevede că, în cazul creditelor de investiții, garanția de stat este garantată cu ipoteca
legală imobiliară și/sau mobiliară asupra activelor finanțate prin credit, iar în cazul
creditelor/liniilor de credit destinate finanțării capitalului de lucru, cu ipotecă legală
asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la
instituția de creditare.
3. Dispozițiile acestei ordonanțe se aplică și solicitărilor de acordare a creditelor garantate în
cadrul Programului de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST
ROMÂNIA aflate în curs de soluționare.
IV.

A fost publicată H.G. nr. 434/2020 pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la
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 H.G. a fost modificată anexa care conține măsuri pentru diminuarea impactului
tipului de risc, printre prevederi regăsindu-se următoarele:
1. Este permisă deplasarea persoanelor în afara localității/zonei metropolitane fără a mai fi
necesară justificarea motivului deplasării.
2. Prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi
nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer
liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese şi participarea a maximum
4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de
protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului
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Reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările
şi completările ulterioare.
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economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.
3. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă
ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii, iar organizarea și desfășurarea
în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor
evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu
locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu
purtarea măștii de protecție.
V.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei,
energiei și mediului de afaceri și al președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 966/1809/105/2020 pentru aprobarea
Normei privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului
SARS-CoV-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al produselor
alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din
exteriorul clădirilor unităților de alimentaţie publică.
Prevederile acestui ordin sunt aplicabile începând cu data de 01.06.2020. Norma aprobată se
regăsește în anexă și conține măsurile specifice sanitare pentru siguranţa alimentelor în
vederea comercializării şi consumului produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi
nealcoolice în spaţiile special amenajate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber (terase).

VI.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei,
energiei și mediului de afaceri și al ministrului mediului, apelor și pădurilor nr.
969/1810/1166/2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de
prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile de operare a plajelor
turistice.
Prevederile acestui ordin sunt aplicabile începând cu data de 01.06.2020. Norma aprobată se
regăsește în anexă și conține măsurile specifice sanitare și economice pentru operarea
plajelor turistice.

VII. A fost publicat Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății nr.
2879/967/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus
SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță
sanitară în domeniul culturii.
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Ordinul prevede măsuri care trebuie aduse la îndeplinire de instituțiile publice și operatorii
economici care derulează activități în sectorul cultural creativ, abrogând ordinul comun cu
același obiect, emis anterior15.
În anexă se regăsesc măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și a galeriilor de artă, pentru
activitatea bibliotecilor, a librăriilor, măsuri și reguli în domeniul producției de film și
audiovizual, măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate în aer liber,
respectiv pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea
răspândirii COVID-19.
*
*

*

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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Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 2.855/830/2020.
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