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În luna martie 2020 a fost adoptată o serie de acte 
normative de urgență cu caracter excepțional, cu 
un impact major asupra mediilor economic, 
social, educațional pentru a numi doar câteva. 

Grupul de lucru Voicu & Filipescu dedicat 
problemelor legale și fiscale în contextul COVID-
19 vă ajută să navigați printre dificultățile și 
incertitudinile specifice acestei perioade. 
Informările și ghidurile noastre pe marginea celor 
mai importante măsuri pot fi consultate aici. 

Modificări legislative publicate în luna 
martie 2020 
În această ediție vă sunt prezentate, de 
asemenea, câteva modificări legislative recente 
în următoarele domenii: 
 

 

• Bănci & Finanțe 
• Societăți comerciale 
• Protecția datelor cu caracter personal 
• Dreptul muncii  
• Litigii și arbitraje 
• Pensii private 
• Achiziții publice 

 
 

 

 
 
 
Grupul de lucru Voicu & Filipescu dedicat 
problemelor legale și fiscale în contextul COVID-
19 adresează răspunsuri la întrebări privitoare la 
politicile și strategiile adecvate care trebuie 
adoptate de către companii, în mod gratuit, la 
linia telefonică dedicată. Detalii aici. 
 
Două dintre tranzacțiile în care Voicu și Filipescu 
a fost implicată au fost incluse printre cele mai 
importante tranzacții de pe piața românească de 
M&A în cercetarea efectuată de specialiștii 
publicației Ziarul Financiar pentru ediția din 
2019 a anuarului Top tranzacții- click aici pentru 
detalii. 
 
Chambers and Partners Europe, ediția 
2019 recomadă Voicu & Filipescu pentru 
activitatea avocaților săi în 2 arii de practică: 
fuziuni și achiziții, și societăți comerciale. 
 
IFLR 1000, ediția 2020 recomandă Voicu & 
Filipescu pentru activitatea avocaților săi în 3 arii 
de practică: fuziuni și achiziții, financiar – bancar 
și dezvoltare de proiecte. De asemenea, domnul 
avocat Dumitru Rusu - Partener, coordonatorul 
practicii de drept financiar – bancar, a fost inclus 
la secțiunea Highly Regarded pentru domeniile de 
practică drept financiar - bancar și piețe de 
capital. 
 
Legal500 EMEA ediția 2019 
recomandă Voicu & Filipescu pentru calitatea 
serviciilor prestate în 6 arii de practică: societăți 
comerciale, drept comercial și fuziuni și achiziții, 
dreptul muncii, PPP și achiziții publice, imobiliare 
și construcții, restructurare și insolvență. Daniel 
Voicu, Mugur Filipescu, Marta Popa, Roxana 
Neguțu, Raluca Mihai și Mariana Popa sunt de 
asemenea recomandați de ghidul de prestigiu 
pentru activitatea lor. 
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https://www.vf.ro/coronavirus-covid-19/
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=d0bee14ddd2862559cbd305a3&id=7f1870931c&e=6d166594a9
https://www.us4.list-manage.com/track/click?u=d0bee14ddd2862559cbd305a3&id=9972981261&e=6d166594a9
http://www.vf.ro/ma-deals-assisted-by-voicu-filipescu-included-in-ziarul-financiars-2019-top-deals/
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bănci și finanțe - modificări legislative publicate în  martie 2020 

Măsuri privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi 
instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori în contextul pandemiei COVID-19 

(1) Comunicat de presă al Comitetului de Supraveghere al Băncii Naţionale a României din data de 24 martie 
2020, disponibil pe site-ul BNR; 

(2) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate 

de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 261 din data de 30 martie 2020, și 

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate 
de instituții de credit şi instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 270/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 285 din data de 6 aprilie 2020; 

(3) Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 110/2017 privind 
Programul de susținere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de 
pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial nr. 283 din data de 4 aprilie 2020; 

(4) Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor (PL-x nr. 132/2020) - În data de 03 aprilie 2020 

Camera Deputaților a adoptat Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor (aprobat de Senat la 
31.03.2020), acesta fiind trimis spre promulgare în data de 06 aprilie 2020, forma disponibilă la 
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18462. La acest moment actul normativ nu a intrat 
în vigoare, nefiind promulgat și publicat în Monitorul Oficial al României. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18462
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societăți comerciale - modificări legislative publicate în  martie 2020 

Se suspendă depunerea declaraţiei privind beneficiarul real pe durata stării de urgenţă 

Oficiul Național al Registrului Comerțului a anunțat luni, 23 martie 2020, că pe durata stării de urgență instituite prin 
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se suspendă depunerea declarației 
privind beneficiarul real. 

Termenul de depunere a declarației privind beneficiarul real, prevăzut de art. 56 alin. (4) şi 62 alin. (1) din Legea nr. 
129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative se prelungește cu 3 luni, de la data încetării stării de urgență. 
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protecția datelor cu caracter personal  - modificări legislative 
publicate în  martie 2020 

(1) Suedia. Google, amendat cu 7 milioane de euro pentru încălcarea GDPR 

Miercuri, 11 martie 2020, Autoritatea suedeză pentru protecția datelor a impus platformei Google o amendă în valoare 
de 7 milioane de euro pentru încălcarea GDPR, potrivit unui comunicat. 

Autoritatea a constat că Google nu a respectat dreptul persoanelor de a le fi eliminate rezultatele ce vizează numele 
acestora din motoarele de căutare. 

În 2017, în urma unui audit, Autoritatea pentru protecția datelor a solicitat Google să șteargă unele rezultate, din cauza 
lipsei de precizie, relevanță sau pentru că erau de prisos. Google nu și-a îndeplinit pe deplin obligațiile, ceea ce a impus 
efectuarea unui nou control, în urma căruia a fost impusă această sancțiune. 

(2) Danemarca. Două municipalităţi riscă să fie sancţionate pentru încălcarea GDPR 

Marți, 10 martie 2020, Autoritatea pentru protecția datelor cu caracter personal din Danemarca a sesizat poliția, întrucât 
a constatat că administrația a două municipii, Gladsaxe și Hørsholm, au încălcat prevederile GDPR, potrivit 
unui comunicat. 

Autoritatea a luat cunoștință de ambele cazuri, după ce administrația municipiilor a notificat încălcări privind 
securitatea datelor personale, după ce două calculatoare în care se aflau asemenea date au fost furate. 

Niciunul dintre calculatoare nu era protejat printr-un sistem de autentificare securizat, iar pierderea datelor cu caracter 
personal de către municipalități a reprezentat, așadar, un risc necuvenit pentru cetățenii săi. 

Într-unul dintre cazuri, lipsa de securitate a dus la o încălcare gravă, deoarece un computer pe care erau stocate datele 
a 20.620 de cetățeni, inclusiv informații cu caracter sensibil, a fost furat de la Primăria Gladsaxe. 

A doua încălcare de securitate a avut loc atunci când computerul unui angajat din municipalitatea Hørsholm a fost furat 
din mașină. Pe computer, existau informații despre aproximativ 1.600 de angajați din municipiul Hørsholm, inclusiv 
informații cu caracter sensibil. 

Autoritatea daneză pentru protecția datelor a decis să raporteze municipalitățile Gladsaxe și Hørsholm la poliție și 
propune ca cele două să fie amendate cu 100.000 DKK, respectiv 50.000 DKK. 

(3) Polonia. O școală a fost amendată pentru că utiliza categorii speciale de date cu 
caracter personal pentru a asigura accesul în cantină 

Joi, 5 martie 2020, președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a aplicat o amendă de 20 000 

PLN unei școli pentru utilizarea datelor biometrice ale copiilor pentru a intra în cantină, potrivit unui comunicat. 

https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/swedish-data-protection-authority-imposes-administrative-fine-google_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/fines-proposed-two-municipalities_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020_en
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Autoritatea a constatat că școala a procesat categorii speciale de date (date biometrice - amprente) ale 680 de copii fără 

o bază legală, având în vedere că ar fi putut folosi alte forme de identificare a elevilor. 

Mai mult, președintele autorității a dispus ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate sub formă de informații 
digitale ce conțin amprentele copiilor și încetarea oricărei alte colectări de date cu caracter personal. 

(4) Olanda. Asociaţia de tenis KNLTB, amendată pentru încălcarea GDPR 

Marți, 3 martie 2020, Autoritatea pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Olanda a amendat Asociația de tenis 
KNLTB cu 525.000 de euro pentru vânzarea datelor personale ale membrilor, potrivit unui comunicat. 

În 2018, KNLTB a vândut la doi sponsori datele personale a mai multor mii de membri. 

(5) Regatul Unit. Virgin Media a anunţat o încălcare a datelor privind o bază de date care 
conţine informaţii personale a 900.000 de persoane 

Pe 5 martie 2020, Virgin Media a anunțat că o bază de date care conținea date personale a 900.000 de persoane a 

fost accesibilă timp de 10 luni. Compania a confirmat că aceste informații, care au fost stocate în scopuri de marketing, 

au fost accesate cel puțin o dată dar, cu toate acestea, nu a fost în măsură să confirme de către cine sau dacă acest lucru 

a condus la folosirea abuzivă a acestora. 

Descoperirea breșei de securitate nu a avut loc în urma unui incident cibernetic. Un cercetător de securitate care 

lucrează pentru TurgenSec a făcut descoperirea inițială pe 28 februarie, ulterior Virgin Media a notificat ICO și a făcut un 

anunț și pe site-ul lor web. Virgin Media a informat prin e-mail toate persoanele vizate ale căror date au fost expuse de 

această breșă de securitate. 

Majoritatea persoanelor afectate de această încălcare sunt clienți Virgin care beneficiază de „televiziune sau conturi 

telefonice fixe”, precum și potențiali clienți care au fost recomandați de către prieteni care folosesc deja serviciile. 

Informațiile care au vizat breșa de securitate de la  de Virgin Media includ: 

 numere de telefon 

 adrese de email 

 adrese de acasă 

Deși informațiile accesibile nu includeau parole sau informații financiare, există totuși o posibilitate ca aceste informații 

să fie folosite de către infractorii cibernetici. Virgin Media a publicat o pagină de informații oferind îndrumări pentru cei 

afectați, dar, cu toate acestea, nu a menționat cum planifică compensarea persoanelor afectate. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în martie 2020 

Hotărârea Guvernului nr. 157/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 
privind stabilirea cerinţelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea 
protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, precum și 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea 
cerinţelor minime de securitate și sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor 
legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă a fost publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din data de 04 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Hotărârea aduce o serie de modificări următoarelor acte normative referitoare la securitatea și sănătatea în muncă 
a lucrătorilor:  

(i) Hotărârea Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în 
muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici – 
se precizează că pentru orice agent chimic pentru care este stabilită la nivelul Uniunii Europene sau la 
nivel comunitar o valoare-limită de referință privind expunerea profesională, această valoare devine 
valoare de referință obligatorie națională și au fost modificate Anexa 1 (cuprinzând valori-limită 
obligatorii de expunere profesională la agenți chimici) și Anexa 4 (cuprinzând valori-limită pentru pulberi); 
și 

(ii) Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate 

pentru protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți cancerigeni sau mutageni 
la locul de muncă – se pune accent pe supravegherea stării de sănătate după încetarea expunerii, în 
vederea depistării precoce a cancerului profesional și a pneumoconiozelor, și sunt modificate anumite 
aspecte din cuprinsul Anexei 1 (cuprinzând tipurile de agenți cu acțiune cancerigenă sau mutagenă) și  
Anexei 2 (cuprinzând recomandări practice cu privire la supravegherea medicală a lucătorilor). 

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea 
copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 209 din data de 14 martie 2020, intrând în vigoare la 17 martie 2020, astfel cum 
aceasta a fost modificată prin O.U.G. nr. 30/2020, O.U.G. nr. 32/2020 și O.U.G. nr. 41/2020. 

Legea stabilește acordarea de zile libere unuia dintre părinți pentru supravegherea copiilor, în situația suspendării 
cursurilor sau închiderii temporare a unităților de învățământ unde aceștia sunt înscriși, ca urmare a condițiilor 
meteorologice nefavorabile sau a altor situații extreme decretate astfel de către autoritățile competente cu 
atribuții în domeniu. Dreptul de a beneficia de aceste zile libere există pe toată perioada în care autoritățile 
competente decid închiderea respectivelor unități de învățământ. Dispozițiile Legii nr. 19/2020 se aplică tuturor 
angajaților din mediul public și privat. 
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Pentru ca părinții (sunt incluși în categoria părinților: (i) părintele firesc; (ii) adoptatorul; (iii) persoana care are 
copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; (iv) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; (v) 
persoana desemnată care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui; (vi) 
părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o unitate de învățământ) să 
beneficieze de aceste zile libere este necesar să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: (i) să aibă 
copii cu vârsta de până la 12 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau au copii cu dizabilități cu vârstă 
de până la 18 ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ; (ii) locul de muncă ocupat să nu permită munca la 

domiciliu sau telemunca. 

Părintele nu beneficiază de prevederile Legii nr. 19/2020 dacă: (i) este în concediu pentru creșterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în concediu fără plată, dacă nu a solicitat 
concediu pentru creșterea copilului, sau este în concediu pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 7 ani; (ii) este 
asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; (iii) se află în concediu de odihnă/ concediu fără plată; 
(iv) raportul său de muncă este suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului sau în cazul 
soțului/soției acestuia, când acesta/aceasta din urmă are contractul de muncă suspendat urmare a întreruperii sau 
reducerii temporare a activității angajatorului său, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, 
tehnologice, structurale sau similare; (v) celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, 

venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități 
agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal. 

Ca și procedură, zilele libere se acordă la cererea unuia dintre părinți, depusă la angajatorul persoanei care va 
supraveghea copilul în perioada în care autoritățile competente decid închiderea respectivelor unități de 
învățământ. Această cerere trebuie însoțită de: (i) o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care 
să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit Legii nr. 19/2020 și că nu 
se află în vreuna dintre situațiile de excepție, precum și (ii) o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale 
copilului/copiilor. 

Există anumite sectoare de activitate în care acordarea zilelor în baza Legii nr. 19/2020 se realizează numai cu 
acordul angajatorului, și anume: unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele 
nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și 
televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea 
localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, 
producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul 
unităților farmaceutice. Angajatorii din aceste domenii trebuie să acorde zilele libere doar după epuizarea 
opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării 
continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu 
și telemunca. 

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de 
venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar 
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nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat. Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de 
asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă, în condițiile Codului fiscal. 

Prin O.U.G. nr. 41/2020 s-a introdus prevederea potrivit căreia se acordă zile libere unuia dintre părinți pentru 
supravegherea copiilor, inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, în situația închiderii temporare a unităților de 
învățământ și a unităților de educație antepreșcolară, ca urmare a stării de urgență decretate în condițiile legii. 

Legea nr. 24/2020 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea 
biletelor de valoare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din data de 20 martie 

2020, intrând în vigoare la 01 aprilie 2020.  

Legea stabilește modificarea valorii nominale a unui tichet de masă, aceasta neputând depăși suma de 20 de Lei 
(valoarea nominală maximă anterioară era de 15,18 Lei). 

Hotărârea Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind 
acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii 
temporare a unităţilor de învăţământ a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 

data de 21 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Hotărârea prevede că zilele libere plătite pentru unul dintre părinți, în situația suspendării cursurilor sau închiderii 
temporare a unităților de învățământ, în temeiul Legii nr. 19/2020 și al Decretului nr. 195/2020 privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României, sunt zilele lucrătoare până la încetarea situației de urgență decretată, cu 
excepția zilelor lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. Ulterior modificării Legii nr. 19/2020, au fost incluse în 
categoria zilelor libere plătite și zilele lucrătoare din perioada vacanțelor școlare. 

Totodată, se menționează că alături de cererea ce trebuie depusă la angajatorul persoanei care va supraveghea 
copilul în perioada  în care unitățile de învățământ sunt închise, este necesară și declarația pe propria răspundere 
a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere plătite în baza Legii 
nr. 19/2020 și nici nu se află în una dintre situațiile în care nu beneficiază de prevederile respectivei Legi, precum 
și de copia certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Modelul orientativ al declarației pe 
proprie răspundere este inclus în anexa ce face parte integrantă din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020.  

De asemenea, este stabilită procedura ce trebuie parcursă de către angajator pentru decontarea sumelor pentru 
plata indemnizației acordate salariaților în baza Legii nr. 19/2020. În acest sens, angajatorul trebuie să depună o 
cerere (ale cărei elemente obligatorii sunt enumerate în Hotararea Guvernului nr. 217/2020) la agențiile pentru 
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară 
activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru al acestuia, însoțită de următoarele documente: (i) lista 
angajaților care au beneficiat de zile libere și indemnizația acordată; (ii) copii de pe statele de plată din care să 
reiasă acordarea indemnizației; (iii) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin 
care atestă că lista angajaților beneficiari conține persoanele care îndeplinesc condițiile legii; modelul declarației  
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a fost aprobat prin Ordinul ANOFM nr. 346/26.03.2020; și (iv) dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente 
lunii în care s-a plătit indemnizația. 

Documentele mai-sus menționate se transmit prin poșta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare 
agreat, în cel mult 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. 

Decontarea către angajator a sumelor plătite cu titlu de indemnizație pentru zilele libere acordate părinților se va 
face în termen de 60 zile calendaristice de la data înregistrării documentelor. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din data de 21 martie 2020, intrând în vigoare la 
aceeași dată, astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 32/2020. 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 (“O.U.G. 30/2020”) a introdus o serie de măsuri importante în 
domeniul siguranței sociale și economice a populației, precum și al protecției sociale pe perioada stării de urgență 
decretate. Dintre aceste măsuri și modificări, menționăm următoarele: 

a) acordarea stimulentului de inserţie (acordat persoanelor care decid să revină la serviciu înainte de 
terminarea concediului pentru creșterea copilului) prevăzut la art. 7 din O.U.G. nr. 111/2010 se efectuează 
fără întrerupere, pe o perioadă de 90 zile în cazul persoanelor care, începând cu data intrării în vigoare a 
O.U.G. 30/2020, se află în una sau mai multe dintre următoarele situații: (i) beneficiază de concediu pentru 
incapacitate temporară de muncă, de concediu pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea 
capacității de muncă sau de concediu pentru îngrijirea copilului bolnav; (ii) beneficiază de concediu 
prevăzut de Legea 19/2020; (iii) se află în perioada prevăzută la art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii 
(șomaj tehnic); (iv) li s-a suspendat ori le-a încetat raportul de muncă ori de serviciu, ca urmare a instituirii 
situației de urgență în condițiile O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 
urgență; 

b) pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, pentru perioada suspendării 
temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) 
lit. c) din Codul muncii (șomaj tehnic), ca urmare a efectelor produse de Coronavirusul SARS-CoV-2, 
indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului 
de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul 
salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. 

De prevederile de mai sus beneficiază salariații angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea 
total sau parțial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de 
urgență decretate, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului. 



 

 
 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
 Aprilie 2020 

www.vf.ro
 
  

Sunt reglementate 2 cazuri speciale: (i) în situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte 
individuale de muncă din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii 
stării de urgență, acesta nu beneficiază de indemnizația reglementată de art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 
30/2020; (ii) în situația în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate 
sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență, acesta beneficiază de indemnizația prevăzută de 
art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele 
mai avantajoase.  

Este stabilită procedura în baza căreia se realizează plata indemnizației din bugetul asigurărilor pentru 
șomaj și documentația necesară ce trebuie depusă de angajatori pentru obținerea sumelor necesare plății 
indemnizației de șomaj tehnic prevăzute de  art. XI din OUG nr. 30/2020 (modelele documentelor 
necesare au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 741/2020), precum și 
regimul fiscal aplicabil indemnizației. 

Pentru mai multe detalii referitoare la acest subiect, puteți consulta următorul link: 
https://www.vf.ro/somajul-tehnic-si-ajutoarele-acordate-de-stat-pentru-diminuarea-efectelor-negative-
produse-de-coronavirusul-sars-cov-2-in-romania/. 

c) este prevăzut și un ajutor pentru alţi profesioniști, respectiv: (i) profesioniști, astfel cum aceștia sunt 
definiți de Codul civil (în această categorie se află persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, 
întreprinderile familiale, profesii liberale, etc.); (ii) persoanele care au încheiat convenții individuale de 
muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea cooperației; (iii) persoanele fizice care obțin venituri 

exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe (de exemplu: scriitori, compozitori, fotografi, artiști 
plastici etc.) și (iv) sportivii și persoanele care au un contract de activitate sportivă (antrenori, arbitri). 

Astfel, primele trei categorii de beneficiari enumerate mai sus vor putea primi în baza art. XV din OUG nr. 
30/2020 o indemnizație lunară egală cu 75% din câștigul salarial mediu brut (4.071,75 Lei), în timp ce 
persoanele având contracte de activitate sportivă vor putea primi 75% din drepturile în bani aferente 
contraprestației sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. 

Condițiile ce trebuie îndeplinite de aceste categorii de beneficiari pentru a beneficia de sprijinul financiar 
de la stat în baza art. XV din OUG nr. 30/2020 sunt următoarele: (i) pentru primele trei categorii de 
beneficiari enumerate mai sus, să existe o întrerupere a activității ca urmare a efectelor Coronavirusului 
SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020; (ii) pentru cea de-a patra 
categorie de beneficiari amintită mai sus, să existe suspendarea temporară a contractului de activitate 
sportivă, din inițiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor Coronavirusului SARS-CoV-2. 

De asemenea, este prevăzută procedura ce trebuie urmată de beneficiarii care pot aplica pentru obținerea 
ajutorului. Aceștia trebuie să depună individual, prin poștă electronică, la agențiile pentru plăți și inspecție 
socială județene sau a Municipiului București o serie de documente specifice fiecărei categorii.  

https://www.vf.ro/somajul-tehnic-si-ajutoarele-acordate-de-stat-pentru-diminuarea-efectelor-negative-produse-de-coronavirusul-sars-cov-2-in-romania/
https://www.vf.ro/somajul-tehnic-si-ajutoarele-acordate-de-stat-pentru-diminuarea-efectelor-negative-produse-de-coronavirusul-sars-cov-2-in-romania/
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d) s-a stabilit că, persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în 
sistemul de asigurări sociale de sănătate au dreptul la concediu și indemnizaţie pentru incapacitate 
temporară de muncă, fără îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare, în cazul urgențelor medico-

chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor și SIDA; în plus, persoanele 
asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale 
de sănătate au dreptul la concediu și indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiției privind 
stagiul de asigurare. 

Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 502/417/2020 pentru modificarea și completarea Normelor 
de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile și indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 
Ministrului Sănătăţii și al Președintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 
15/2018/1.311/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din data de 27 martie 

2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Printre modificările și completările aduse Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, menționăm următoarele: 

 pentru persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în 
străinătate pentru afecțiuni care nu pot fi tratate în țară, precum și pentru cele care își pierd capacitatea de 
muncă în timp ce se află în altă țară în interes de serviciu sau în interes personal, se precizează că certificatele 
de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei asigurate 
depune Declarația 112 sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și 
indemnizații de asigurări sociale de sănătate, după caz; 

 a fost modificat modelul adeverinţei pe care angajatorul (în calitate de plătitor de indemnizații de asigurări 
sociale de sănătate) trebuie să o elibereze salariatului (în calitate de asigurat), din care să rezulte numărul de 
zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni; adeverința este 
necesară pentru acordarea certificatelor de concediu medical; 

 a fost introdus un nou capitol (IV) conţinând dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical 
acordate în perioada stării de urgenţă instituită prin Decretul Președintelui României nr. 195/2020.  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 260 din data de 30 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  
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Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/2020 (“O.U.G. 32/2020”) a modificat O.U.G. nr. 30/2020 în mod radical, 
fiind aduse completări Legii nr. 19/2020 și procedurilor pentru acordarea ajutoarelor de către stat în cazul 
șomajului tehnic și al celorlalți profesioniști care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor Coronavirusului 
SARS-CoV-2  (astfel cum am arătat mai sus). Pe lângă aceste modificări, O.U.G. nr. 32/2020 mai stabilește 
următoarele: 

a) în ceea ce privește acordarea stimulentului de inserție potrivit art. II din O.U.G. nr. 30/2020, este introdusă 
procedura de transmitere a documentelor către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, 
respectiv a municipiului București; 

b) se precizează că, pe perioada stării de urgență , cererile și documentele doveditoare pentru solicitarea 
drepturilor de asigurări sociale și de șomaj se realizează prin poșta electronică; 

c) se menționează că, pe perioada instituirii stării de urgență, prin efectul legii, se suspendă sau nu încep 
procedurile de recuperare a debitelor și de executare silită, pentru toate drepturile de asistență socială; 

d) se stabilește că documentele necesare pentru obținerea ajutorului de deces pot fi transmise fie cu 
serviciile poștale, fie în format electronic; 

e) se stabilește că, în unitățile de educație antepreșcolară, similar cu unitățile de învățământ, activitatea se 
suspendă pe perioada instituirii stării de urgență; părinții ai căror copii sunt înscriși în unitățile de educație 
antepreșcolară menționate, beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 35/2020 privind modalitatea de emitere și 
prelungirea valabilităţii voucherelor de vacanţă, în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 

din data de 30 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 35/2020: 

 voucherele de vacanță aferente anului 2020 se emit doar pe suport electronic; 

 prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, 
perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță emise în perioada martie 2019-decembrie 2019, indiferent 
de suport, se prelungește până la data de 31 mai 2021. 

Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea 
modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea 
Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea 
unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a 
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unităţilor de învăţământ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din data de 31 martie 

2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Ordinul a aprobat modelul declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea 
Guvernului nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020, declarație ce trebuie depusă de angajator 
pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației [prin care se atestă că lista angajaților care au beneficiat 
de zilele libere conține persoanele care îndeplinesc condițiile reglementate la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 19/2020].  

Ordinul Ministrului Muncii și Protecţiei Sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială a fost publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 269 din data de 31 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  

Ordinul a aprobat modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației 
prevăzute de art. XV alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, documente ce trebuie depuse de profesioniști (astfel cum 
aceștia sunt definiți de Codul civil), respectiv de persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în 
baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea cooperației care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor 
Coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020.  

Ordinul Ministrului Muncii și Protecţiei Sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului 
documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate 
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările aduse prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în 
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 
și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială a fost publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 269 din data de 31 martie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată.  
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Ordinul a aprobat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei persoanelor care urmează să 
beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. XII alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, documente ce trebuie 
depuse de  angajatorii a căror activitate a fost afectată de efectele produse de Coronavirusul SARS-CoV-2 - și-au 
redus sau întrerupt temporar activitatea, total sau parțial -, și care au fost nevoiți să decidă suspendarea temporară 
a contractelor de muncă în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.  

Ordinul Ministrului Muncii și Protecţiei Sociale nr. 742/493/2020 privind aprobarea 
modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările 
aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie 
socială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din data de 31 martie 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată.  

Ordinul a aprobat modelul cererii, al declarației pe propria răspundere și al listei cu participanții la activitatea 
sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea ca urmare a efectelor Coronavirusului SARS-CoV-2, care urmează 
să beneficieze de indemnizația prevăzută de art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020 în cuantum de 75% din 
drepturile în bani aferente contraprestației sportive, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut. 

Ordinul Ministrului Muncii și Protecţiei Sociale nr. 743/2802/2020 privind aprobarea 
modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările și completările 
aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și 
completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul 
protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie 
socială a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din data de 31 martie 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată.  
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Ordinul a aprobat modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizației 
prevăzute de art. XV alin. (4) din O.U.G. nr. 30/2020, documente ce trebuie depuse de persoanele fizice care obțin 
venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care și-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor 
Coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020. 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în martie 2020 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 2/2020 privind examinarea recursului în 
interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Brașov, ce face obiectul 
Dosarului nr. 2.411/1/2019, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 
177 din 4 martie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea și a 

stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 28 raportat la art. 35 alin. (2), art. 9 și art. 34 alin. 
(3) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, nu sunt 
supuse taxei judiciare de timbru căile de atac atunci când acestea vizează soluțiile pronunțate de instanțele 
anterioare asupra cererii accesorii formulate în proces de părți, de acordare a cheltuielilor de judecată. 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 3/2020 privind examinarea recursului în 
interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Brașov vizând o 
problemă de drept a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 181 din 5 
martie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis sesizarea și a stabilit că, în 

interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 488 alin. (1) din Codul de procedură civilă, motivul de recurs 
prin care se critică modalitatea în care instanța de fond s-a pronunțat, în raport cu prevederile art. 451 alin. (2) din 
Codul de procedură civilă, asupra proporționalității cheltuielilor de judecată reprezentând onorariul avocaților, 
solicitate de partea care a câștigat procesul, nu se încadrează în motivele de casare prevăzute de art. 488 alin. (1) 
din Codul de procedură civilă. 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 1/2020 privind examinarea recursului în 
interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie și Justiţie a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 184 din 6 
martie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii și 

a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 
privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările și completările ulterioare, și art. 781 alin. (5) lit. c) din Codul de 
procedură civilă [fost art. 452 alin. (2) lit. c) din Codul de procedură civilă de la 1865], sumele destinate plății 
drepturilor salariale, aflate în conturi deschise la unitățile de trezorerie și societăți bancare, nu pot face obiectul 
executării silite prin poprire.  

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 18/2020 privind examinarea sesizării 
formulată de Curtea de Apel Suceava – Secţia I civilă, vizând pronuţarea unei hotărâri 
prealabile ce face obiectul Dosarului nr. 7.542/314/2015 a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 191 din 10 martie 2020 și este aplicabilă începând cu 
aceeași dată. Curtea a admis sesizarea și a stabilit că, în cazul acțiunii în revendicare imobiliară a unui bun 
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proprietate comună pe cote-părți (coproprietate), dispozițiile art. 643 alin. (2) teza a doua din Codul civil instituie 
o excepție de la opozabilitatea hotărârii judecătorești reglementată de art. 435 alin. (2) din Codul de procedură 
civilă.  

Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe 
teritoriul României a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020 
și este aplicabil de la aceeași dată. Măsurile dispuse prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării 

de urgență în domeniul justiției se regăsesc în art. 41- 47 din Anexa 1 –  Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate 
directă și privesc, în principal, următoarele:  

 prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se 
suspendă pe toată durata stării de urgență; 

 judecarea proceselor civile, altele decât cele de o urgență deosebită, se suspendă de plin drept pe durata 
stării de urgență, fără a mai fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest sens; 

 termenele de exercitare a căilor de atac, aflate în curs la data de 16.03.2020, se întrerup, urmând a curge 
noi termene, de aceeași durată, de la data încetării stării de urgență. 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 4/2020 privind judecarea recursului în 
interesul legii ce formează obiectul Dosarului nr. 1.141/1/2019 a fost publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 16 martie 2020 și este aplicabilă începând cu 
aceeași dată. Curtea a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel 

Brașov și a stabilit că, în interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (3) din Codul 
penal, când pedeapsa amenzii se adaugă pedepsei închisorii, amenda penală se execută, chiar dacă executarea 
pedepsei închisorii a fost suspendată sub supraveghere. 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie și Justiţie nr. 19/2020 privind examinarea sesizării 
formulate de Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 3.360/111/2015/a22, în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I nr. 244 din 25 martie 2020 și este aplicabilă începând cu aceeași dată. Curtea a admis 

sesizarea și a stabilit că, în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 90 alin. (1) și (2) și art. 5 pct. 20 din Legea nr. 
85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, 
coroborate cu prevederile art. 1.617 alin. (1) și (3) din Codul civil, renunțarea la compensație este compatibilă cu 
procedura insolvenței, cu excepția situației în care creanța ce face obiectul compensației aparține creditorului 
îndreptățit să solicite deschiderea procedurii, fiind admisibilă invocarea compensației legale a datoriilor reciproce 
dintre un creditor înscris la masa credală și debitorul aflat în insolvență, de către un alt creditor îndreptățit să 
participe la procedură, dacă acesta din urmă poate dovedi prejudiciul cauzat prin refuzul sau neglijența 
debitorului insolvent și a practicianului în insolvență în exercitarea acestui drept. 
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pensii private - modificări legislative publicate în martie 2020 

Norme emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară în aplicarea Legii nr. 1/2020 
privind pensiile  ocupaţionale  

În aplicarea Legii nr. 1/2020 privind pensiile ocupaționale, Autoritatea de  Supraveghere Financiară a emis până la acest 
moment, următoarele Norme: 

(i) Norma nr. 10/2020 privind prospectul fondului de pensii ocupaţionale  - publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 228 din 20 martie 2020, în vigoare de la data publicării; 

(ii) Norma nr. 11/2020 privind capitalul social al administratorului de fonduri de pensii ocupaţionale - 
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 237 din 24 martie 2020, în vigoare de la data publicării; 

(iii) Norma nr. 12/2020 privind autorizarea fondului de pensii ocupaţionale - publicată în Monitorul Oficial, 
Partea I nr. 236 din 23 martie 2020, în vigoare de la data publicării; 

(iv) Norma nr. 13/2020 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii ocupaţionale - publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 239 din 24 martie 2020, în vigoare de la data publicării; 

(v) Norma nr. 18/2020 privind operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate prin conturile bancare ale fondului 
de pensii ocupaţionale - publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 261 din 30 martie 2020, în vigoare de la 
data publicării; 

(vi) Norma nr. 19/2020 privind transferul participanţilor de la un fond de pensii ocupaţionale la un alt fond 
de pensii ocupaţionale sau facultative - publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 273 din 01 aprilie 2020, în 
vigoare de la data publicării. 
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achiziții publice - modificări legislative publicate în martie 2020 

Ordinul Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (“ANAP”) nr. 45/315/2020 privind 
revizuirea ratei de actualizare ce va fi utilizată la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
în anul 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 19 martie 2020, intrând în vigoare 

la aceeași dată. 

Ordinul prevede că, în conformitate cu metodologia de calcul al ratei care se utilizează pentru calcularea costurilor pe 
ciclul de viață al achiziției în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru ce au 
drept criteriu de atribuire "costul cel mai scăzut" (aprobată prin Ordinul președintelui ANAP și al președintelui Comisiei 
Naționale de Prognoză nr. 842/175/2016), nivelul acestui indicator pentru anul 2020 este de 5,6%. 

Rata de actualizare de 5,6% va fi utilizată în procesul de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru 
finanțate exclusiv de la bugetul de stat. 

În cazul contractelor de achiziție publică finanțate din fonduri europene nerambursabile, pentru care procedura de 
atribuire se inițiază în anul 2020, iar criteriul de atribuire este "costul cel mai scăzut", rămân aplicabile prevederile art. 5 
din Ordinul președintelui ANAP și al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză nr. 842/175/2016, potrivit cărora în 
cazul acestor contracte se utilizează rata de actualizare prevăzută drept valoare de referință pentru operațiunile de 
investiții publice cofinanțate prin fondurile structurale și de investiții europene (ESI), în conformitate cu Regulamentul 
delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului. 

 

 


