BULETIN INFORMATIV
din data de 17 iunie 2020
privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19

I.

A fost publicată H.G. nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.
Prin această hotărâre a fost prelungită starea de alertă cu 30 de zile începând cu data de 17
iunie 2020. Se prevede că până la emiterea actelor pentru punerea în executare, rămân
aplicabile cele emise pentru punerea în executare a H.G. nr. 394/20201, în măsura în care
dispozițiile acestora nu contravin celor dispuse prin această hotărâre. Hotărârea conține în
anexe măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, pentru asigurarea rezilienței
comunităților și pentru diminuarea impactului tipului de risc. Printre cele mai importante
prevederi se numără următoarele:
 Instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne2 în spațiile publice închise,
spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă;
 Instituirea măsurii carantinării/izolării obligatorii pentru toate persoanele care vin în
România din țările care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare3, pe o
perioadă de 14 zile, împreună cu colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, după caz. De
asemenea, vor intra în carantină/izolare în aceleași condiții persoanele care vin în
România din țările care fac obiectul excepției de la carantinare/izolare, dar care,
înaintea plecării din țara respectivă, nu au stat cel puțin 14 zile pe teritoriul acesteia.
Excepție de la aceste reguli fac anumite categorii de persoane care nu prezintă simptome
asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind utilizarea
materialelor individuale de protecție împotriva COVID-19, printre care și:
- conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai
mare de 2,4 tone;
- conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 9 locuri pe
scaune, inclusiv locul conducătorului;
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H.G. nr. 394/2020, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu
modificările și completările ulterioare.
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Emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
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Stabilită de Institutul Național de Sănătate Publică și aprobată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență.

1








II.

- conducătorii auto menționați la punctele anterioare 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 prin
mijloace individuale sau în cont propriu;
Interzicerea participării la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se
desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de
distanțare fizică, respectiv la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor
care se desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de
distanțare fizică;
Suspendarea activității operatorilor economici desfășurate în spații închise în următoarele
domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;
Interzicerea, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai
mulți operatori economici, a următoarelor activități:
- activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unități de alimentație
publică, cu excepția celor în care prepararea, comercializarea și consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice are loc în spațiile special destinate
dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2
m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii
diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară4;
- exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor;
Suspendarea, în spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri,
moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor, a
consumului de produse alimentare și băuturi alcoolice și nealcoolice. Se menționează,
însă, că sunt permise prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.
De asemenea, se permite prepararea, comercializarea și consumul acestor produse în
spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, în condițiile
menționate la punctul anterior.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului sănătății (nr. 1088/2020) și al ministrului
economiei, energiei și mediului de afaceri (nr. 1910/2020) pentru aprobarea
regulamentelor privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară
activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea și desfășurarea
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Stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
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activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru
locațiile în care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc.
Regulamentul privind stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului
SARS-CoV-2 pentru activitățile în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai
mulți operatori economici, de tip mall, se regăsește în anexa 1 a ordinului. Printre cele mai
importante prevederi sunt următoarele:
 Unitățile de alimentație publică din cadrul centrelor comerciale vor asigura servirea de
produse alimentare doar în sistem "take away";
 Locurile de joacă pentru copii, sălile de cinema și sălile de jocuri din cadrul centrelor
comerciale rămân închise;
 La intrarea în centrele comerciale se va efectua un triaj observațional și nu se va permite
accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (temperatură care
depășește 37,3°C, măsurată cu termometru non contact, tuse, strănut, rinoree).
III.

A fost publicată H.G. nr. 465/2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3
la H.G. nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Prin această hotărâre au fost modificate anumite măsuri pentru asigurarea rezilienței
comunităților și pentru diminuarea impactului tipului de risc, prevăzute prin H.G. nr.
394/20205, ale cărei dispoziții sunt aplicabile pe durata stării de alertă. Cu toate acestea, se
prevede expres că modificările se aplică începând cu data de 15 iunie 2020.
Printre cele mai importante modificări se numără următoarele:
 Interzicerea activităților recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor
care se desfășoară cu participarea a cel mult 6 persoane care nu locuiesc împreună,
respectiv ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și
alte activități recreative și sportive desfășurate în aer liber, stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului,
apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
 Interzicerea participării la evenimente private în spații închise, cu excepția celor care se
desfășoară cu participarea a cel mult 20 de persoane și cu respectarea regulilor de
distanțare socială;
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 Interzicerea participării la evenimente private în spații deschise, cu excepția celor care se
desfășoară cu participarea a cel mult 50 de persoane și cu respectarea regulilor de
distanțare socială;
 Permiterea activităților de comercializare cu amănuntul a produselor și a serviciilor în
centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, cu
excepția6:
- activității restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea localuri publice;
Excepție fac în continuare cele în care prepararea, comercializarea și consumul
produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile
special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei
distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă,
dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite
prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului
de afaceri și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor;
- exploatării locurilor de joacă, a sălilor de jocuri și a cinematografelor.
 Suspendarea activității operatorilor economici, desfășurate în spații închise în următoarele
domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri;
 Instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc,
îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru
în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire
stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al
ministrului sănătății;
 Reluarea activității și instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară
activități de administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de
sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății.
IV.

A fost publicat Ordinul comun al ministrului tineretului și sportului (nr. 619/2020) și al
ministrului sănătății (nr. 1077/2020) pentru aprobarea regulamentelor privind
condițiile necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea
practicării sporturilor individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă
în aer liber de către sportivii de performanță, pentru reluarea activității de natație în
bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea desfășurării de către sportivii
profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați a activităților de pregătire fizică
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În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
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organizate în spații închise, respectiv desfășurării activităților de pregătire fizică în săli
de fitness și aerobic.
V.

A fost publicată O.U.G. nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare
administrativă în domeniul protecției sociale, precum și pentru acordarea unor
drepturi și beneficii de asistență socială în domeniile de activitate în care se mențin
restricții.
Printre cele mai importante prevederi se numără:
 Instituirea obligației în sarcina Ministerului Muncii și Protecției Sociale și a altor instituții
de a iniția și continua comunicarea electronică (prin utilizarea înscrisurilor în formă
electronică7) cu beneficiarii drepturilor privind cererile, declarațiile și documentele
doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asistență socială, a indemnizațiilor pentru
șomaj și pentru acordarea măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă8, respectiv
ale altor drepturi de asigurări sociale9, în baza consimțământului scris al acestora;
 Prelungirea aplicării unor măsuri în ceea ce privește indemnizația pentru creșterea
copiilor și adopția, pentru persoanele care după data de 13 iunie 2020 se află într-o
situație de imposibilitate de a realiza venituri supuse impozitului, activitatea acestora
desfășurându-se în domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la încetarea
restricțiilor, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020.

VI.

A fost publicată O.U.G. nr. 98/2020 pentru prorogarea intrării în vigoare a unor
prevederi din Legea nr. 75/2020 privind aprobarea O.U.G. nr. 42/2020 pentru
modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul de susținere a
întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru
aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în
contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.
Ordonanța prevede amânarea termenului de intrare în vigoare a prevederilor legii menționate
(cu anumite excepții), până la data obținerii deciziei de autorizare a Comisiei Europene. Se
menționează că până la momentul obținerii acestei decizii, Schema de ajutor de stat pentru
susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia
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În condițiile O.U.G. nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și
instituțiilor publice.
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Prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de
muncă, cu modificările și completările ulterioare.
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Prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările
ulterioare.
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COVID-1910, continuă să se aplice în condițiile autorizate de către Comisia Europeană prin
Decizia C(2020) 2363 din 10 aprilie 2020.
VII. În contextul în care mai multe companii au anunțat că nu își vor redeschide magazinele din
centrele comerciale care au continuat să solicite plata integrală a chiriei pentru ultimele luni,
Consiliul Concurenței a publicat o serie de recomandări adresate chiriașilor din centrele
comerciale,
disponibile
aici:
http://www.consiliulconcurentei.ro/wpcontent/uploads/2020/06/centre-comerciale-iun-2020.pdf?fbclid=IwAR2Qj_32N58ebms1RxUmRfudNCOJbYAlbtYsEWJSw5pAuU86e-VaFAWNPk.

*
*

*

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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Aprobată prin O.U.G. nr. 42/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 110/2017 privind Programul
de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru aprobarea Schemei
de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia
COVID-19.

6

