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Obligația purtării măștii de protecție la 
locul de muncă de către angajați. Ce 
poate face angajatorul în cazul în care 
unul sau mai mulți salariați refuză 
purtarea acesteia? 
 

      de Raluca Mihai, Partener  Voicu & Filipescu 
 

Starea de alertă instituită în România începând cu 15 mai 
2020 a adus cu sine, printre altele, și obligația purtării 
măștii de protecție de către populație în toate spațiile 
închise, incluzând astfel și spațiile de birouri, fie că sunt în 
regim de open-space sau nu. 
Astfel, această obligație a fost prevăzută inițial în 
Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de 
alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și 
control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice 
generate de virusul SARS-CoV-2, ce a fost publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 395 din data de 
15 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată, însă a fost 
abrogată ulterior, la 17 mai 2020, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 394/2020. 
 
 

Modificări legislative publicate în luna 
mai 2020 
Practica Voicu & Filipescu acoperă toate domeniile de 
expertiză relevante pentru compania dumneavoastră.  În 
această ediție vă sunt prezentate câteva modificări 
legislative recente în următoarele domenii: 

 
•   Societăți comerciale 
•   Protecția datelor cu caracter personal 
•   Dreptul muncii  
•   Achiziții publice 
•   Imobiliare 

 
 

 

 
 
 
Articolul „Timpuri extraordinare, măsuri 
extraordinare, oameni extraordinari  ” de 
Mariana Popa, Partener VF Insolvență publicat 
pe Juridice.ro. Dați click aici pentru a citi articolul 

 
VF a lansat Grupul dedicat de lucru în contextul 
Coronavirus (COVID-19). Soluții legale și strategii 
în beneficiul companiilor. 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. 
 
Legal500 EMEA ediția 2020 
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.  
 
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. 
 
Chambers and Partners Europe, ediția 
2019 recomadă Voicu & Filipescu pentru 
activitatea avocaților săi în 2 arii de practică: 
fuziuni și achiziții, și societăți comerciale. 
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OBLIGAȚIA PURTĂRII MĂȘTII DE PROTECȚIE LA LOCUL DE MUNCĂ DE CĂTRE ANGAJAȚI. 
CE POATE FACE ANGAJATORUL ÎN CAZUL ÎN CARE UNUL SAU MAI MULȚI SALARIAȚI 
REFUZĂ PURTAREA ACESTEIA? 

de Raluca Mihai, Partener Voicu & Filipescu 

 

Starea de alertă instituită în România începând cu 15 mai 2020 a adus cu sine, printre altele, și obligația purtării măștii 
de protecție de către populație în toate spațiile închise, incluzând astfel și spațiile de birouri, fie că sunt în regim de 
open-space sau nu. 

Astfel, această obligație a fost prevăzută inițial în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 
24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al 
infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, ce a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 395 din data de 15 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată, însă a fost abrogată 
ulterior, la 17 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020. 

Hotărârea CNSU nr. 24/2020 a prevăzut în mod clar că, începând cu data de 15 mai 2020, în spațiile comerciale, 
mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măştii, 
astfel încât nasul şi gura să fie acoperite.   

HG 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 a dispus instituirea stării de alertă în România pentru o 
perioadă de 30 de zile, începând cu data de 18 mai 2020, deci până în 16 mai 2020, inclusiv.  

Printre altele, HG nr. 394/2020 prevede și 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 ordinul 
comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020. 

Obligația purtării măștii de protecție la locul de muncă a fost reluată și în Ordinul ministrului muncii și al protecției 
sociale și al ministrului sănătății nr. 3577/831/2020, unde s-a prevăzut și obligația pentru angajații din sectorul 
public și privat de a respecta toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de 
securitate și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2, 
dar și în Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri si al ministrului sănătății nr. 
1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul economiei, pe durata stării de 
alertă, care în Anexa nr. 2 – Recomandări privind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space), 
prevede obligația directă pentru angajați de a purta masca de protecție (medicală/nonmedicală). 

Nu în ultimul rând, a fost publicat ulterior în 22 mai 2020 și Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor 
interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic 
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și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de 
alertă, care prevede că, în funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista 
unele excepții de la purtarea obligatorie a măștii în spațiile publice închise, în spațiile comerciale și la locul de muncă, și 
anume: a) angajatul este singur în birou; b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; c) persoana 
desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.); 
d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane; e) vorbitorii în public, 
în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, doar în cazul în care nu se 
află mai mult de 16 persoane în incintă; și f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. 

Președintele României a anunțat public în data de 9 iunie 2020 că se dorește prelungirea stării de alertă și ulterior datei 
de 16 iunie 2020, cu menținerea obligativității purtării măștii de protecție în spațiile menționate în actele normative 
indicate mai sus, deci se pune problema pentru angajatori ce vor face în situația în care, fie se întorc la locul de 
muncă și sunt angajați care refuză purtarea măștii de protecție, fie s-au întors deja, angajații au purtat până 
acum masca de protecție, dar refuză sa o mai facă în continuare. 

Purtarea măștii de protecție în mod continuu timp de 8 ore nu este deloc ușoară, iar angajații pot invoca că nu pot lucra 
astfel, că nu respiră în mod corespunzător, că nu sunt bolnavi, deci nu este niciun pericol. 

Ce se poate face în astfel de cazuri?  

Cu titlu general, recomand pregătirea unor norme interne cu privire la regulile ce trebuie respectate de angajați, 
conform dispozițiilor legale și măsurilor dispuse de organele abilitate pe durata stării de alertă, dar nu numai, 
ci pe perioada cât va dura pandemia de Covid-19. Aceste norme interne trebuie comunicate tuturor angajaților, 
anexate Regulamentului Intern al companiei, ca parte integrantă din acesta si trebuie să conțină sancțiuni pentru 
nerespectarea fără fundament și cu rea intenție a acestor dispoziții legale obligatorii. Apreciez că, modificarea și 
completarea Regulamentului Intern cu astfel de reguli și consecințe ale nerespectării acestora poate fi un demers mai 
complicat pentru multe companii, de aceea anexarea unui set de norme interne Regulamentului Intern, întocmite în 
baza prevederilor legale mai-sus menționate și adaptate situației fiecărei companii, reprezintă o opțiune mai rapidă și 
mai facilă. 

În final, trebuie să fie real și transparent pentru toți angajații că angajatorul are obligații clare potrivit dispozițiilor 
Ordinului nr. 3577/831/2020, anume: a) să reinstruiască în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care 
au stat la domiciliu în perioada stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc; b) să afișeze la intrare 
și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și pentru toate persoanele care 
intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2; c) să 
informeze angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a virusului, cu 
privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, precum și cu privire la 
regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la locul de muncă prezintă 
simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2; d) să informeze angajații cu privire la precauțiunile universal 
valabile, dar și să e) să revizuiască instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor 
Ordinului și să le aducă la cunoștința angajaților. 
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De asemenea, potrivit dispozițiilor Ordinului nr. 874/81/2020, angajatorul are obligația contactării medicului de 
medicina muncii, ce va face evaluarea de risc şi va stabili condițiile purtării măştii pentru angajați, în funcție de 
problemele medicale ale fiecăruia, de organizarea spațiului de lucru, dar și de natura activității desfășurate. 

În plus însă, actele normative indicate conțin obligații exprese pentru toți angajații. Or, nerespectarea unei obligații 
legale de către angajat ce poate provoca o pagubă angajatorului său sau pune în pericol sănătatea proprie sau a 
colegilor nu poate rămâne nesancționată. Pentru a evita însă acțiuni ulterioare ale salariaților în instanță împotriva 
deciziilor de sancționare disciplinară, trebuie ca angajatorul să se asigure prin normele interne pregătite că salariații 
înțeleg ca aceste reguli sunt obligatorii, iar nerespectarea acestora poate atrage aplicarea de sancțiuni disciplinare, dar 
și suportarea eventualelor amenzi pe care le-ar primi angajatorul de la organele de control, în cazul când salariații nu 
respectă obligațiile legale, iar angajatorul este sancționat în locul acestora. 

În mod concret, în cazul unui salariat care nu respectă obligația purtării măștii de protecție sau orice altă 
dispoziție legală obligatorie, recomand în primă fază o discuție cu salariatul respectiv, purtată de reprezentantul 
Departamentului de Resurse Umane, de un reprezentant din managementul firmei sau de managerul direct. I se va 
explica salariatului că sunt nu mai puțin de patru acte normative care prevăd această obligație, iar dacă nu are un motiv 
întemeiat pentru refuz, va fi cercetat disciplinar. Dacă salariatul invocă aparent aplicarea unei excepții de la purtarea 
măștii de protecție – de exemplu, o boală care afectează capacitatea de oxigenare, diagnosticată anterior sau nu, se va 
stabili o întrevedere cu medicul de medicina muncii, pentru ca acesta să întreprindă verificările necesare în acest sens. 
Derogarea de la purtarea măștii de protecție se va obține prin medicul de medicina muncii și/sau medicul specialist, 
dacă într-adevar se confirmă că salariatul are o boală ce îi afectează capacitatea de oxigenare a organismului. 

Dacă însă, salariatul nu este teoretic bolnav, iar aparenta neoxigenare a organismului creează atacuri de panică și 
afectează concret capacitatea de muncă a salariatului respectiv, se va analiza intern posibilitatea izolării acestuia 
singur în birou pentru a nu interacționa cu ceilalți salariați sau, în măsura în care este posibil, desfășurarea 
activității în regim de telemuncă pentru o perioadă determinată, ce poate fi prelungită, în caz de nevoie. 

Pentru acel salariat care refuză fără motiv întemeiat să poarte masca de protecție, se poate declanșa cercetarea 
disciplinară, urmare a căreia se pot aplica diverse sancțiuni disciplinare, începând cu avertismentul scris, 
sancțiunea cea mai ușoară, la prima abatere, și culminând cu concedierea salariatului, în cazul unor abateri repetate, 
insubordare clară, rea-voință și sfidare a angajatorului și legiuitorului. Evident, măsura concedierii trebuie aplicată în 
cazuri extreme, rolul acestor măsuri fiind de a proteja populația, nu de a face rău, însă este evident că, angajatorul nu 
poate accepta un comportament insubordonat continuu al angajatului care poate produce consecințe grave cu privire 
la îmbolnăvirea celorlalți salariați, care la rândul lor se pot întoarce împotriva angajatorului, în sensul că acesta din urmă 
nu a luat măsurile necesare și a acceptat tacit comportamentul periculos al unui salariat care încalcă regulile. 

Care sunt sancțiunile încălcării acestor obligații? 

Sancțiunea instituită de legiuitor pentru încălcarea acestor obligații este prevăzută în Legea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în vigoare din 18 mai 2020. Astfel, se 
sancționează nerespectarea măsurii de protecţie a vieţii şi pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii 
persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la domiciliu, cu amendă de la 500 Lei la 2.500 Lei, aplicabilă însă 
doar persoanelor fizice. 
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Sancțiunea pentru angajatori nu este una clară în legislația specifică măsurilor adoptate în contextul pandemiei Covid-
19, însă apreciez că inspectorii de muncă pot verifica actualizarea și adaptarea regulilor de sănătate și securitate în 
muncă, dar și adoptarea de către angajatori a măsurilor necesare ca angajații să respecte regulile sanitare, și pot 
sancționa contravențional companiile, chiar dacă nu direct în temeiul dispozițiilor Legii nr. 55/2020, ci în baza altor acte 
normative.  

În final, obligația generală a angajatorului de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele 
legate de muncă este prevăzută în Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă, iar încălcarea 
obligațiilor exprese din acest act normativ de către angajator este sancționată de inspectorii de la Inspecția 
Muncii cu amenzi contravenționale care pot ajunge și la 10.000 Lei, pentru o singură faptă. 

Astfel, în cadrul responsabilităților sale, angajatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru asigurarea securității şi 
protecția sănătății lucrătorilor săi, prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea lucrătorilor, asigurarea 
cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securității şi sănătății în muncă. Mai specific, angajatorul este obligat să 
elaboreze instrucțiuni proprii, în spiritul prezentei legi, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de 
securitate şi sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților şi ale locurilor de muncă aflate în 
responsabilitatea lor, dar și să asigure şi să controleze cunoaşterea şi aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor 
prevăzute în planul de prevenire şi de protecție stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securității şi sănătății 
în muncă. 

În consecință, recomand abordarea încălcării de către salariați a obligațiilor legale cu mare atenție și seriozitate, 
atât din perspectiva sancționării angajatorului de către organele de control, cât și din perspectiva „taxării” 
acestuia de către alți salariați, care se supun pericolului infectării cu noul Corona virus. 
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societăți comerciale - modificări legislative publicate în mai 2020 
Desfășurarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor în contextul stării de urgență 

În data de 8 mai 2020 a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 62/2020 pentru reglementarea unor măsuri în 

domeniul societăților, în vederea desfășurării reuniunilor organelor statutare (denumită în continuare „OUG 62”), 

aplicabilă inclusiv adunărilor generale convocate pe durata stării de urgență, dar care sunt întrunite ulterior încetării 

acestei stări, precum și adunărilor generale convocate și întrunite în primele 2 luni după încetarea stării de urgență. OUG 

are în vedere situația societăților de tip închis și cuprinde o serie de reguli care urmăresc flexibilizarea prevederilor Legii 

nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Principalele aspecte reglementate 

sunt următoarele: 

(a) Posibilitatea desfășurării adunărilor generale cu participarea fizică a acționarilor/asociaților 

OUG 62 nu interzice ținerea unei adunări generale prin prezența fizică a asociaților/acționarilor. În acest caz se 
vor lua toate măsurile pentru respectarea regulilor impuse de autorități pentru prevenirea infectării cu virusul 
SARS-CoV-2.  

(b) Modalități noi convocare a adunărilor generale ale asociaților/acționarilor 

OUG 62 reglementează convocarea prin „orice mijloace de comunicare la distanță”, care să asigure 
transmiterea textului către asociați/acționari. Această modalitate de convocare este însă condiționată de 
comunicarea în scris de către fiecare acționar/asociat a datelor care pot fi folosite pentru transmiterea 
convocării (adresa poștală, adresă de poștă electronică, numărul de telefax sau alte coordonate la care poate 
primi corespondență).  

(c) Reglementarea adunărilor generale ținute exclusiv prin corespondență, respectiv prin mijloace electronice de 
comunicare la distanță 

Adunările generale ținute exclusiv prin corespondență presupun simpla întocmire a unui proces-verbal al 
adunării de către președintele consiliului de administrație ori administratorul cu puteri de reprezentare, 
respectiv președintele directoratului ori persoana împuternicită de către acesta, împreună cu un secretar 
tehnic. Votul prin corespondență al asociaților/acționarilor se va transmite fie prin scrisoare recomandată, 
poștă sau curier ori scrisoare transmisă pe cale electronică având încorporată, atașată sau logic asociată 
semnătura electronică. 

În cazul societăților care optează pentru ținerea adunărilor prin mijloace electronice de comunicare directă la 
distanță (de ex: teleconferință sau videoconferință), trebuie îndeplinite mai multe condiții, precum asigurarea 
accesului cât mai facil la conferință, posibilitatea identificării participanților și posibilitatea verificării ulterioare 
a modului în care s-a votat, cu respectarea caracterului secret al votului, acolo unde este reglementat acest tip 
de vot. 
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Sistemul de vot electronic trebuie să permită verificarea ulterioară a modului în care s-a votat. Acest lucru s-ar 
putea realiza fie prin înregistrarea conținutului audio / video al adunării generale, fie prin desfășurarea adunării 
generale prin intermediul unei platforme online care are funcția de a înregistra și prezenta ulterior modalitatea 
în care s-a votat.  

(d) Desfășurarea adunărilor generale ale asociaților/acționarilor deja convocate la intrarea în vigoare a OUG 62 

În cazul adunărilor generale deja convocate la intrarea în vigoare a OUG 62 și care urmează să aibă loc, organul 
statutar competent, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru adunare, trebuie să informeze 
acționarii/asociații cu privire la noul mod de desfășurare a adunării și la modalitățile de exercitare a dreptului 
de vot. Informarea acționarilor/asociaților va trebui făcută cu respectarea exigențelor OUG 62 privind 
convocarea. 

În cazul adunările generale care au avut loc după instituirea stării de urgență și până la intrarea în vigoare a 
OUG 62, aceasta prevede că hotărârile adoptate nu pot fi anulate pentru nerespectarea modalităților de 
desfășurare și exercitare a dreptului de vot, dacă s-au desfășurat cu acordul tuturor acționarilor/asociaților, într-
una dintre modalitățile prevăzute de OUG 62. 

(e) Alte aspecte importante prevăzute de OUG 62 în scopul flexibilizării și simplificării reuniunilor organelor 
statutare: 

 votul prin corespondență, precum și procura, atunci când acționarii/asociații participă prin 
reprezentant la adunările generale, pot fi transmise astfel încât să fie primite de societate până la data 
ținerii ședinței; 

 informațiile și documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi a adunării generale se vor 
publica pe pagina de internet a societății sau, pentru societățile care nu dețin o pagina de internet, se 
vor transmite prin poștă electronică asociaților/acționarilor. În plus, acestea pot fi transmise și prin 
poștă ori curier, la cererea acționarilor/asociaților; 

 termenul de întrunire a adunării generale ordinare a acționarilor se prelungește până la data de 31 
iulie 2020; 

 pe durata stării de urgență, participarea la reuniunile organelor colective de administrare, 
supraveghere și/sau ale directoratului, se poate face și prin intermediul mijloacelor de comunicare 
directă la distanță, indiferent de obiectul deciziei. 
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protecția datelor cu caracter personal  - modificări legislative 
publicate în  mai 2020 

(I) ROMÂNIA 

1 ANSPDCP. BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ, AMENDATĂ PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR CU AMENDĂ ÎN CUANTUM 

DE APROXIMATIV 5.000 EURO 

În data de 5 mai 2020, operatorul Banca Comercială Română S.A. a fost sancționat contravențional de Autoritatea 
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu amendă în cuantum de 24.163,50 lei, 
echivalentul sumei de 5.000 EURO, constatându-se încălcarea dispozițiilor referitoare la securitatea prelucrării, respectiv 
art. 32 alin. (4) coroborat cu art. 32 alin. (1) și alin. (2) din Regulamentul General privind Protecția Datelor, potrivit unui 
comunicat. 

Investigația a fost demarată în urma primirii unei plângeri, iar în cursul desfășurării acesteia, Autoritatea Națională de 
Supraveghere a constatat că Banca Comercială Română S.A. nu a implementat măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscului prelucrării. În concret, operatorul nu a luat 
măsuri pentru a asigura că orice persoană fizică care acționează sub autoritatea sa și care are acces la date cu caracter 
personal nu le prelucrează decât la cererea sa, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului 
Uniunii sau al dreptului intern. 

Astfel, s-a constatat că a avut loc o colectare a copiilor actelor de identitate ale clienților persoanelor fizice (minori și 
reprezentanți legali) prin intermediul telefonului personal al unei angajate a operatorului, precum și transmiteri ale 
copiilor acestor acte la nivelul operatorului, prin aplicația WhatsApp, cu încălcarea procedurii de lucru interne. 

2 ÎN DATA DE 20 MAI 2020 A AVUT LOC PLENARA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU PROTECȚIA DATELOR 

În cadrul acestei Plenare a Comitetului European pentru Protecția Datelor a făcut câteva recomandări Autorității din 
Slovenia privind draft-ul Clauzelor contractuale standard. 

În conformitate cu GDPR, autoritățile de supraveghere au datoria să coopereze în cazurile cu o componentă 
transfrontalieră pentru a asigura o aplicare consecventă a regulamentului - așa-numitul mecanism al ghișeului unic 
(OSS). În conformitate cu OSS, Autoritatea principală de supraveghere (LSA) este responsabilă de pregătirea proiectelor 
de decizii și lucrează împreună cu autoritățile competente pentru a ajunge la un consens. Până la sfârșitul lunii aprilie 
2020, au adoptate 103 decizii privind mecanismul ghișeului unic finale. Comitetul European pentru Protecția Datelor 
intenționează să publice rezumate în limba engleză ale acestor decizii. 

3 FINLANDA. TREI COMPANII AU FOST AMENDATE PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Luni, 18 mai 2020, Ombudsmanul pentru Protecția Datelor din Finlanda a aplicat amenzi administrative unui numai de 
3 (trei) companii pentru încălcarea GDPR, potrivit unui comunicat. 

https://www.dataprotection.ro/?page=Sanctiune_pentru_incalcarea_RGPD_BCR&lang=ro
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/finnish-dpa-imposed-three-administrative-fines-data-protection-violations_en
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(a) Autoritatea de supraveghere a constatat că Posti Oy, principalul operator de servicii poștale din Finlanda, nu a 
informat persoanele vizate despre drepturile lor, inclusiv dreptul de a obiecta cu privire la dezvăluirea datelor, 
în legătură cu efectuarea notificărilor privind schimbarea adresei. Clienții s-au plâns autorității că au primit 
comunicări de la diverse companii. Încălcările au afectat 161.000 de clienți doar în 2019. 

Posti Oy a fost sancționată cu o amendă în valoare de 100.000 de euro. 

(b) A doua decizie a vizat o plângere adresată Ombudsmanului cu privire la modul în care Kymen Vesi Oy a 
prelucrat datele de localizare ale angajaților săi prin urmărirea vehiculelor. Responsabilul cu protecția datelor 
nu a efectuat evaluarea impactului cerută de GDPR înainte de a începe procesarea datelor. Datele de locație au 
fost utilizate pentru monitorizarea programului de lucru și în alte scopuri. 

Comitetul de sancțiuni a aplicat Kymen Vesi Oy o amendă administrativă de 16.000 de euro. 

(c) În cel de-al treilea caz, Ombudsmanul pentru Protecția Datelor a fost notificat în legătură cu o companie care 
colectează date personale care nu sunt necesare de la solicitanții de locuri de muncă și angajați. Compania a 
solicitat informații cu privire la aspecte precum religia, starea de sănătate, posibila sarcină și statutul familiei 
persoanelor vizate. 

Ombudsmanul pentru Protecția Datelor a ordonat companiei să șteargă aceste date. 

4 DANEMARCA. ÎNCĂLCAREA DREPTULUI DE ACCES LA DATELE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE O COMPANIE DE 

RECRUTARE 

Vineri, 15 mai 2020, Autoritatea de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal din Danemarca a constatat 
că JobTeam, o companie daneză de recrutare, nu a îndeplinit cerințele de bază prevăzute de GDPR, conform căruia 
datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent, potrivit unui comunicat. 

JobTeam a fost raportată la poliție, care a propus aplicarea unei amenzi de 50.000 DKK. Reacția companiei a fost că a 
șters toate datele cu caracter personal care au făcut obiectul solicitării de acces din partea unei persoane vizate, ștergere 
care a avut loc după momentul depunerii cererii și precedând răspunsul companiei. 

Autoritatea de supraveghere a luat cunoștință de acest caz, după ce a fost înaintată o plângere. În acest sens, Autoritatea 
a menționat că a avut loc o încălcare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor și un exemplu de rea-credință a 
prelucrării datelor personale. Autoritatea daneză a propus aplicarea unei penalități mai mare de 50 000 DNK pentru 
această încălcare, considerând că o amendă mai mică nu ar fi proporțională cu gravitatea faptei comise. 

5 SUEDIA. AMENDĂ ÎN VALOARE DE 11.000 DE EURO PENTRU ÎNCĂLCAREA GDPR 

Miercuri, 13 mai 2020, Autoritatea suedeză pentru protecția datelor a impus o amendă administrativă de aproximativ 
11.000 de euro Comitetului pentru asistență medicală din Regiunea Örebro, care a publicat pe site-ul web al regiunii 
date personale sensibile despre un pacient internat într-o clinică de psihiatrie criminalistică, potrivit unui comunicat. 

Autoritatea a constatat că administrația Comitetului nu a luat măsuri organizatorice suficiente pentru a se asigura că 
datele cu caracter personal sunt protejate și a impus stabilirea unor reguli scrise și măsuri care să asigure că cei care 
publică date cu caracter personal pe site-ul web al regiunii fac acest lucru în conformitate cu instrucțiunile stabilite. 
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De asemenea, Autoritatea suedeză a solicitat înlăturarea datelor de pe site. 

(II) UNIUNEA EUROPEANĂ 

La 4 mai 2020, Consiliul European pentru Protecția Datelor („EDPB”) și-a actualizat orientările privind consimțământul 
în cadrul GDPR. O versiune inițială a acestor orientări a fost adoptată de Grupul de lucru Articolul 29 înainte de intrarea 
în vigoare a GDPR și a fost aprobată de EDPB la 25 mai 2018. 

Revizuirile nu reprezintă o revizuire a orientărilor existente. Mai degrabă, EDPB își propune să ofere claritate în două 
domenii specifice: 

 Cookie walls. EDPB afirmă în mod explicit că, dacă site-urile web sau serviciile impun utilizatorilor să accepte 
utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare ca o condiție prealabilă a accesului (adică folosind un așa-
numit „banner cookie”), acest lucru nu constituie consimțământ valabil în conformitate cu articolul 5 (3) din 
Directiva privind confidențialitatea electronică. 

 Acțiune folosită pentru a indica consimțământul. Parcurgerea sau glisarea printr-o pagină web „nu va satisface 
în niciun caz cerința unei acțiuni clare și concisă” care indică un consimțământ valabil. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în mai 2020 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2020 pentru stabilirea unor măsuri suplimentare 
în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de 
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 

din data de 05 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordonanța de urgență prevede următoarele: 

 pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgență, sunt beneficiare ale concediului și indemnizației 
pentru îngrijirea copilului cu dizabilități până la vârsta de 7 ani prevăzut la art. 31 alin. (1) și (2) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, 
drepturile aferente acestui concediu se continuă pe toată durata stării de urgență, instituită prin Decretul nr. 
195/2020 și prelungită prin Decretul nr. 240/2020, și în situația în care copilul a împlinit sau urmează să 
împlinească vârsta de 7 ani în această perioadă; 

 pentru personalul centrelor rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale 
pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile, publice și private pe 
toată perioada de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane 
din exterior, urmată ciclic de o perioadă de izolare preventivă la domiciliu, drepturile salariale se acordă, 
indiferent de timpul efectiv lucrat, la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgență.  

Ordonanța de urgență a Guvernului 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 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

394 din data de 14 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordonanța de urgență stabilește o serie de măsuri de protecție socială în contextul situației epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, dintre care amintim: 

 acordarea indemnizațiilor prevăzute de art. XI [acordate salariaților ale căror contracte de muncă au fost 
suspendate temporar din inițiativa angajatorului în baza art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii – șomaj tehnic] 
și art. XV (acordate altor categorii de profesioniști care și-au întrerupt/redus activitatea ca urmare a efectelor 
coronavirusului SARS-CoV-2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, se prelungește 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; 
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 prin excepție de la prevederile art. 34 alin. (11) lit. a) și ale art. 35 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru șomaj, perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din 
Codul muncii, pe perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul la stabilirea 
stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru 
indemnizația de șomaj; 

 pentru persoanele care la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 70/2020 (14 mai 2020) se află în concediu și plata 
indemnizației pentru creșterea copiilor prevăzută de art. 2 și a indemnizației pentru îngrijirea copilului cu 
handicap prevăzute de art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, inclusiv în prelungirea prevăzută de O.U.G. nr. 32/2020 și de 
O.U.G. nr. 59/2020, se prelungește acordarea drepturilor până la data de 31 mai 2020; 

 valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective se menține pentru o perioadă de 90 de 
zile de la încetarea stării de urgență; 

 prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) și alin. (11), precum și ale art. 4 din Legea nr. 19/2020, pentru anul 
2020, numărul de zile libere plătite pentru unul dintre părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului 
școlar 2019-2020, în condițiile legii, cu aplicarea prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 217/2020; 

 prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Codul muncii, angajatorii din sistemul privat, autoritățile și 
instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile 
autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral 
sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați au 
obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să 
se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval 
de trei ore; programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul 
adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituției sau 
autorității publice, după caz; 

 persoanelor asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cărora li se interzice 
continuarea activității și pentru care a fost instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de 
infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul în care 
aceasta se instituie, pentru o perioadă și pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătății, în 
funcție de evoluția situației epidemiologice. 

Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 24/2020 privind aprobarea 
instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în 
contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 395 din data de 15 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată și fiind abrogată ulterior, 
la 17 mai 2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020. 
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Hotarârea prevede că, începând cu data de 15 mai 2020 se declară starea de alertă la nivel național, pentru o perioadă 
de 30 de zile. Dintre măsurile instituite prin Hotărâre, relevante pentru domeniul muncii și protecției sociale sunt 
următoarele: 

 instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați au obligația organizării 
activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu 
permite acest lucru, să ia măsuri pentru: (i) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul 
temperaturii personalului propriu și vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte; (ii) dezinfectarea 
obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru; (iii) respectarea regulilor privind desfășurarea 
activității în birourile cu spații comune (open space); (iv) decalarea programului de lucru, pentru entitățile cu 
un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se 
realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minimum 20% din personal; 

 instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică 
accesul persoanelor în interiorul clădirilor iau măsuri pentru organizarea activității, astfel: (i) accesul trebuie să 
fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță 
minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; (ii) să nu permită accesul persoanelor a căror 
temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C; (iii) să asigure dezinfectarea 
suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor; 

 se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone 
special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale 
pentru asigurarea funcționării producției, transportului și distribuției energiei electrice și gazelor naturale, a 
activităților de întreținere și mentenanță a echipamentelor și instalațiilor specifice, precum și a celorlalte 
activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție și procesare a resurselor și materiilor prime și/sau 
semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare a Sistemului energetic național, în 
concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază. 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din data de 15 mai 2020, intrând în 

vigoare începând cu data de 18 mai 2020. 

Legea are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declaratä în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii 
efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare și, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la 
viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți 
fundamentale. 

În domeniul muncii și protecției sociale, Legea conține următoarele dispoziții: 

 pe durata stării de alertă, angajatorul poate dispune, cu consimțământul angajatului, desfășurarea activității în 
regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, modificarea locului de muncă ori a atribuțiilor acestuia; 
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 valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective de muncă se prelungește pe durata stării 
de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acesteia; în cazul acestor contracte și 
acorduri, părțile au obligația inițierii negocierii colective în termen de 45 de zile de la încetarea stării de alertă, 
în condițiile legii; 

 pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile art. 118 alin. (1) din Codul muncii, angajatorii din 
sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și 
subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care 
capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr 
mai mare de 50 de salariați, pot stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât 
între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, 
într-o perioadă de 3 ore; 

 prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare, 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 instituite prin 
decret, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu mai 
târziu de data de 31 decembrie 2020; 

 pe durata stării de alertă, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru 
supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, cu modificările și 
completările ulterioare, se aplică până la finalizarea cursurilor anului școlar; 

 pe durata stării de alertă se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă 
în unitățile sistemului energetic național, în unitățile operative de la sectoarele nucleare, în unitățile cu foc 
continuu, în unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, în 
transporturile pe căile ferate, în unitățile care asigură transportul în comun și salubrizarea localităților, precum 
și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă. 

Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale și al ministrului sănătății nr. 3577/831/2020 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în 
muncă, pe perioada stării de alertă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 403 din data 

de 16 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Potrivit Ordinului, pe durata stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru 
asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, toți angajatorii din 
sectorul public și din privat trebuie să implementeze o serie de măsuri (câteva dintre măsuri sunt opționale). 
Dintre acestea, enumerăm următoarele, cu recomandarea de a consulta actul normativ în vederea identificării tuturor 
măsurilor reglementate: 
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(a) să reinstruiască în domeniul securității și sănătății în muncă toți lucrătorii care au stat la domiciliu în perioada 
stării de urgență, șomaj tehnic, telemuncă, muncă la domiciliu etc;  

(b) să afișeze la intrare și în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajații și 
pentru toate persoanele care intră în spațiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu 
coronavirusul SARS-CoV-2; 

(c) să informeze angajații, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare și de răspândire a 
virusului, cu privire la măsurile de protecție și la regulile de distanțare socială care se aplică în cadrul unității, 
precum și cu privire la regulile pentru gestionarea situațiilor în care angajații sau alte persoane care au acces la 
locul de muncă prezintă simptome ale infectării cu coronavirului SARS-CoV-2; 

(d) să informeze angajații cu privire la precauțiunile universal valabile: (i) menținerea distanței sociale de minimum 
1,5 metri în toate zonele publice; (ii) menținerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă și săpun, timp de cel puțin 
20 de secunde sau cu dezinfectanți avizați, ori de câte ori este nevoie; (iii) evitarea atingerii feței cu mâinile 
nespălate/nedezinfectate; (iv) menținerea igienei respirației: tuse și/sau strănut (în pliul cotului sau în șervețel 
de unică folosință), rinoree (în șervețel de unică folosință); după utilizare, șervețelul de unică folosință va fi 
aruncat în recipientul de colectare a deșeurilor și se va efectua imediat igiena mâinilor; (v) limitarea contactului 
cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanță de minimum 1,5 m; 

(e) pot asigura echipamente individuale specifice de protecție împotriva răspândirii coronavirusului SARS CoV-2 
(mască de protecție, mănuși) prin consultare cu responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă, în funcție 
de specificul activității; 

(f) pot individualiza programul de lucru al angajaților astfel încât între aceștia să se asigure existența unui interval 
de minimum o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, pe parcursul a minimum trei ore, în 
tranșe de minimum 20% din personal, fără a afecta durata programului normal de lucru, în cazul angajatorilor 
cu un număr mai mare de 50 de angajați care desfășoară activitatea în același spațiu de lucru; măsura are în 
vedere inclusiv spațiile de lucru cu mai mult de 50 de angajați, indiferent dacă salariații aparțin unor angajatori 
diferiți, fără a afecta durata programului normal de lucru; 

(g) să desemneze un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în 
unitate/instituție; 

(h) să amenajeze spațiul de lucru astfel încât să se poată păstra distanța fizică între angajați, prin stabilirea unui 
număr fix de persoane care pot lucra în aceeași încăpere; angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, 
separatoare de plastic între birouri, în măsura în care birourile sunt apropiate; 

(i) să revizuiască instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, conform prevederilor menționate și să 
le aducă la cunoștința angajaților. 

Ordinul prevede și care sunt măsurile speciale ce trebuie întreprinse în cazul în care un angajat este 
suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2, și anume: 
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 angajații cu simptome respiratorii (tuse, strănut, rinoree etc.) și/sau febră mai mare de 37,3 C° și/sau stare 
general alterată, apărute în timpul programului de lucru, vor fi imediat izolați de restul colegilor și trimiși la 
domiciliu sau la unități sanitare, în funcție de starea persoanei; în marea majoritate a cazurilor nu este necesară 
închiderea birourilor/clădirii; 

 dacă intervalul de timp în care angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă este mai scurt de 7 
zile: (i) se închid toate încăperile în care acesta a petrecut timp îndelungat (peste 20 de minute); (ii) înainte de 
încheierea programului se va asigura aerisirea mecanică a încăperii (deschiderea geamurilor); (iii) pentru a 
limita expunerea personalului care efectuează curățenie la particulele respiratorii, se amână efectuarea 
curățeniei și a dezinfecției timp de 24 de ore; în situația în care respectarea acestui interval nu este posibilă, 
efectuarea curățeniei se va amâna cât mai mult; 

 dacă au trecut mai mult de 7 zile de când angajatul/persoana suspectă/confirmată s-a aflat în incintă: (i) nu este 
nevoie de curățenie/dezinfecție suplimentară; (ii) se mențin măsurile de curățenie și dezinfecție de rutină; 

 se informează persoanele cu care angajatul/persoana suspectă/confirmată a venit în contact prelungit (mai 
mult de 20 de minute, la o distanță mai mică de 1,5 m și fără mască) și se impune izolarea la domiciliu a acestora 
pentru 14 zile, cu monitorizarea de către aceste persoane a semnelor și a simptomelor de infecție respiratorie. 

În plus, Ordinul conține și o serie de obligații pe care le au toți angajații din sectorul public și privat pe durata stării 
de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Dintre acestea, menționăm următoarele, cu recomandarea de a 
consulta actul normativ în vederea identificării tuturor măsurilor reglementate: 

(a) respectă toate instrucțiunile prevăzute în planul de prevenire și protecție și instrucțiunile proprii de securitate 
și sănătate în muncă întocmite de către angajator pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS CoV-2; 

(b) poartă măștile de protecție care să acopere nasul și gura la locurile de muncă organizate de angajatori; 

(c) acceptă verificarea temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului și ori de câte ori revin 
în sediu; 

(d) înștiințează imediat angajatorul dacă prezintă, la începutul sau în timpul programului de lucru, simptome ale 
infectării cu virusul SARS CoV-2 (tuse, strănut, rinoree, dificultăți respiratorii, febră, stare generală alterată); 

(e) rămân la domiciliu dacă, înaintea începerii programului de lucru, prezintă simptome ale infectării cu virusul 
SARS-CoV-2 și anunță angajatorul cu privire la acest lucru; 

(f) contactează, imediat, medicul de medicină a muncii responsabil al unității/medicul de familie sau, în cazul în 
care starea acestuia este gravă, serviciul unic de urgență 112; 

(g) dezinfectează spațiul de lucru și obiectele necesare activității proprii; 

(h) își spală și își dezinfectează mâinile; 

(i) identifică și folosesc culoarele de circulație asigurate de către angajator; 
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(j) evită staționarea în spațiile comune; 

(k) aerisesc frecvent (minimum o dată pe zi) spațiul închis în care își desfășoară activitatea; 

(l) în cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajații își desfășoară activitatea sub coordonarea angajatorului 
și în conformitate cu pregătirea și instruirea lor, precum și cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, 
astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională sau contaminare 
epidemiologică cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoană, nici alte persoane care pot fi afectate de 
acțiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă; 

(m) evită, pe cât posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tipărite, atât în interiorul, cât și în exteriorul 
unității/instituției, pentru a limita contactul direct între persoane. 

Ordinul ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri si al ministrului sănătății nr. 
1731/832/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS 
CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 
domeniul economiei, pe durata stării de alertă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

406 din data de 16 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul conține recomandări pivind activitatea în birourile cu spații comune în sistem deschis (open space) – Anexa 2, 
și anume: 

(a) măsuri care privesc angajații – aceștia trebuie să respecte măsurile de precauție universal valabile: 

 portul obligatoriu al măștii (medicale/nonmedicale), care pentru o protecție eficace trebuie să acopere 
atât gura, cât și nasul; 

 se izolează la domiciliu și contactează medicul de familie în cazul în care prezintă simptomatologie de 
infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală alterată sau cei care au temperatura 
mai mare de 37,3°C); 

 izolare la domiciliu, în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat de infecție cu 
virusul SARS-CoV-2 și respectarea măsurilor aplicabile, în vigoare, în conformitate cu prevederile 
Ordinului ministrului sănătății nr. 414/2020; 

 spălatul pe mâini, ori de câte ori este nevoie, evitarea atingerii feței cu mâinile neigienizate. 

(b) măsuri care privesc angajatorii: 

 angajatorii vor asigura programul de lucru decalat, pentru a evita aglomerările la intrarea/ieșirea din 
incintă și pentru a limita numărul de angajați prezenți, în același timp, în aceeași incintă; 
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 angajatorii vor asigura triajul observațional al angajaților și nu vor permite prezența la locul de muncă 
a persoanelor care prezintă simptomatologie de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, febră, stare 
generală alterată); 

 angajatorii vor asigura termometrizarea zilnic, la intrarea în tura de serviciu; angajații cu temperatura 
peste 37,3°C vor fi trimiși acasă, cu indicație de consultare a medicului de familie; 

 angajatorii vor organiza spațiile de lucru astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 1,5 m între 
angajații care lucrează la birouri orientate față-spate și spate-spate; 

 pentru birourile orientate față-față, angajatorii vor asigura separarea acestora cu paravane care se vor 
dezinfecta zilnic cu soluții pe bază de alcool; 

 angajatorii vor asigura dezinfecția suprafețelor de lucru la începerea programului de lucru și, ulterior, 
o dată la 4 ore; 

 angajatorii vor organiza pauzele de masă eșalonat, astfel încât să fie respectată distanța fizică de 
minimum 2 m; 

 angajatorii vor asigura aerisirea periodică a încăperilor; 

 în cazul încăperilor climatizate cu recircularea aerului, angajatorii realizează nebulizarea o dată pe 
săptămână, de preferat la sfârșitul săptămânii, și efectuează dezinfecția instalației de climatizare 
conform instrucțiunilor producătorului. 

Hotărârea Guvernului 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 

a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din data de 18 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Hotărârea stabilește că începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg teritoriul țării pe o durată 
de 30 de zile. 

Printre altele, Hotărârea prevede și 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 ordinul comun al 
ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 

Legea nr. 59/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului 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 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din data de 19 mai 

2020, intrând în vigoare începând cu data de 22 mai 2020. 
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Legea aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30 din 18 martie 2020, cu următoarele modificări: 

 se introduce în cuprinsul Legii nr. 19/2020 faptul că, prin excepție, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se 
aplică și pe perioada imediat următoare încetării stării de urgență, până la încheierea anului școlar; 

 se adaugă în cuprinsul Legii nr. 19/2020 că decontarea sumelor din Fondul de garantare pentru plata creanțelor 
salariale se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor de către angajator, conform legii; 

 se prevede că Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în 
situația închiderii temporare a unităților de învățământ se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, dându-se textelor o nouă numerotare; 

 se menționează că, prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, acordarea drepturilor prevăzute de Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 111/2010 se efectuează fără întrerupere, pe toată perioada instituirii stării de urgență, 
precum și pe o perioadă de 30 de zile de la data încetării acesteia, cu excepția drepturilor prevăzute la art. II din 
O.U.G. nr. 30/2020 referitoare la acordarea stimulentului de inserție; 

 se introduce prevederea conform căreia, prin derogare de la prevederile Codului muncii și ale Legii nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, angajatorii pot acorda tichete de masă salariaților ale căror 
contracte de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii, ca urmare a instituirii 
stării de urgență; 

 se stabilește că prevederile O.U.G. nr. 30/2020, 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 instituite prin decret, potrivit art. 93 alin. (1) din Constituția 
României, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții, până la ridicarea acestora, dar nu 
mai târziu de data de 31 decembrie 2020. 

Legea nr. 61/2020 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2020 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților 
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ a 

fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din data de 19 mai 2020, intrând în vigoare începând cu 
data de 22 mai 2020. 

Legea aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 2 aprilie 2020, introducându-se în cuprinsul Legii nr. 
19/2020 dispoziția potrivit căreia “Prin excepţie, în anul 2020, prevederile alin. (1) și (11) se aplică și pe perioada imediat 
următoare încetării stării de urgenţă, până la finalizarea cursurilor școlare aferente semestrului al II-lea.”1 

 
1 Având în vedere că există 4 acte normative în care se face referire la zilele libere plătite acordate părinților (O.U.G. nr. 70/2020, 
Legea nr. 55/2020, Legea nr. 59/2020 și Legea nr. 61/2020) cu prevederi contradictorii, reprezentanții Ministerului Muncii au oferit 
o clarificare (nu printr-un comunicat oficial, ci printr-o adresă a Serviciul Comunicare, Mass-Media și Relații cu Publicul ca răspuns 
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Ordinul ministrului finanțelor publice, al ministrului muncii și al protecției sociale și al 
ministrului sănătății nr. 1942/979/819/2020 pentru aprobarea modelului, conținutului, 
modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de plată a 
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate" 
(Formularul 112) a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din data de 21 mai 2020, intrând 

în vigoare la aceeași dată. 

Prin Ordin au fost introduse noi casete în Anexa nr.1.2 - Anexa asigurat - Secțiunile  B și C, în conformitate cu dispozițiile 
O.U.G. nr. 30/2020 și ale Legii nr. 19/2020, respectiv au fost introduse în Nomenclatorul “Tip asigurat“ din Anexa nr. 4 a 
formularului noi tipuri de asigurați, după cum urmează:  

(a) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută de Legea nr. 19/2020,  pentru care se acordă un tratament 
fiscal diferit de cel al veniturilor din salarii și asimilate salariilor; 

(b) Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, suportată din 
bugetul asigurărilor de șomaj pentru care nu se acordă facilitățile fiscale prevăzute la art. 60, art. 138^1 și art. 
154 alin. (1) lit. r) din Codul fiscal; 

(c) Salariat care beneficiază de indemnizația suplimentară prevăzută la art. XI alin. (11) din OUG nr. 30/2020, 
suportată de angajator din fondul de salarii  pentru care se acordă, după caz, facilitățile fiscale prevăzute la 
articolele menționate mai sus din Codul fiscal; 

(d) Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, 
care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (2) din O.U.G. nr. 30/2020, suportată din bugetul de 
stat;  

(e) Persoanele fizice care realizează venituri din activități independente, în baza contractelor de activitate sportivă, 
care beneficiază de indemnizația prevăzută la art. XV alin. (3) din O.U.G. nr. 30/2020, compensatorie, suportată 
de plătitorul de venit. 

De asemenea, la secțiunea E3 a Formularului (“Date detaliate privind impozitul pe venit”) au fost introduse 6 noi câmpuri 
cu ajutorul cărora procedura de migrare a informațiilor către CNPP, CNAS, ANOFM și ANPIS se aplică în mod unitar 
pentru tipurile de asigurați nou introduse.  

Noul Formular 112 se folosește pentru declararea impozitului și contribuțiilor aferente veniturilor începând cu luna 
aprilie 2020. 

 
la o solicitare de clarificare adresată de o redacție), în sensul aplicării în concret a ultimului act normativ publicat pe acest subiect, 
și anume Legea nr. 61/2020, potrivit căreia zilele libere plătite se acordă până la terminarea cursurilor semestrului al doilea, deci 
până la data de 12 iunie 2020. De aceea, nu este exclus ca în perioada următoare să se modifice și legislația menționată, astfel încât 
să nu mai existe neconcordanțe. 
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Ordinul ministrului muncii și al protecției sociale nr. 1779/580/2020 privind stabilirea valorii 
sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al 
anului 2020 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din data de 21 mai 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată. 

Potrivit Ordinului, pentru semestrul I al anului 2020, începând cu luna aprilie 2020, valoarea sumei lunare care se acordă 
sub formă de tichete de creșă, stabilită potrivit prevederilor art. 33 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.045/2018, este de 470 lei. 

Valoarea nominală de mai sus se aplică și pentru primele două luni ale semestrului II al anului 2020, respectiv august 
2020 și septembrie 2020. 

Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 
872/543/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 a fost publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 435 din data de 22 mai 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de sănătate sunt modificate în sensul introducerii unui nou capitol intitulat “Dispoziţii specifice 
privind certificatele de concediu medical acordate începând cu data de 15 mai 2020 în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”. 

Dintre prevederile nou introduse, menționăm posibilitatea transmiterii certificatelor de concediu medical eliberate 
începând cu data de 15 mai 2020 de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de 
transmitere la distanță. De asemenea, se precizează că, la externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul 
curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata externării, cu 
înscrierea codului de indemnizație corespunzător. 

Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind 
instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și 
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 
pe durata stării de alertă a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din data de 22 mai 2020, 

intrând în vigoare la aceeași dată. 

Ordinul stabilește că, pe durata stării de alertă, în spațiile publice închise, spațiile comerciale și la locul de muncă se 
instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind 
măsurile de igienă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din Ordin. 
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În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot exista unele excepții de la 
purtarea obligatorie a măștii în spațiile menționate mai sus, și anume: 

(a) angajatul este singur în birou; 

(b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare; 

(c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, 
umiditate crescută etc.); 

(d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane; 

(e) vorbitorii în public, în spații interioare, cu condiția respectării distanței de 3 metri între aceștia și alte persoane, 
doar în cazul în care nu se află mai mult de 16 persoane în incintă; 

(f) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani. 

De asemenea, Ordinul prevede obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și profesioniștilor, 
pe durata stării de alertă, de a organiza activitatea astfel încât să se asigure la intrarea în sediu efectuarea triajului 
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind 
măsurile de igienă, prevăzute în anexa la Ordin. 

Ordonanța de urgență a Guvernului 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 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din data de 29 mai 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată. 

Ordonanța de urgență prevede următoarele:  

(a) Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic 
(75%) prevăzută de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020, precum şi angajatorii ai căror angajați au avut contractele 
individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii care nu 
au beneficiat de indemnizația de șomaj tehnic (75%) prevăzută de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020, în perioada 
stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, 
suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător 
locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară, deci nu mai mult 
de 2.253 Lei (41,5% * câştigul salarial mediu brut de 5.429 Lei). 

De această facilitate NU beneficiază instituțiile și autoritățile publice și nici angajatorii care la data solicitării 
acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activitățile suspendate sau restricții 
asupra acestora din alte motive decât cele generate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. 
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Angajatorii prevăzuți mai sus au obligația menținerii raporturilor de muncă până la data de 31 decembrie 2020, 
cu excepția lucrătorilor sezonieri; această obligație nu se aplică în cazul în care încetarea contractului de muncă 
intervine din motive neimputabile angajatorului. 

Facilitățile se aplică numai persoanelor care au avut o durată a suspendării a contractului individual de muncă 
de minimum 15 zile în perioada stării de urgență sau de alertă şi au beneficiat fie de indemnizațiile prevăzute 
de art. XI și XV din O.U.G. nr. 30/2020 (75%), fie de prevederile art. 53 din Codul muncii (șomaj tehnic plătit de 
angajator). 

Sumele reprezentând facilitățile se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în limita bugetului aprobat. 
În vederea decontării sumelor, angajatorii suportă integral contravaloarea salariilor angajaților şi ulterior, 
începând cu data de întâi până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare căreia îi sunt aferente 
veniturile, depun, prin mijloace electronice, la AJOFM o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere şi 
de lista persoanelor care beneficiază de această sumă, conform modelului ce urmează a fi publicat. 

Decontarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj se efectuează în termen de cel mult 10 zile de la data 
îndeplinirii de către angajatori, potrivit legii, a obligațiilor declarative şi de plată aferente veniturilor din salarii 
şi asimilate salariilor din perioada de raportare pentru care se face solicitarea. 

(b) Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020 - 31 decembrie 2020 încadrează în muncă, pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă, persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au 
încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgență, înregistrați ca şomeri în evidența AJOFM, 
primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul 
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 Lei. 

Totodată, angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020, pe perioadă 
nedeterminată, cu normă întreagă, persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrați ca şomeri în 
evidența AJOFM, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această 
categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei. 

Pentru a beneficia de aceste facilități, angajatorii au obligația menținerii raporturilor de muncă pentru o 
perioadă de minimum 12 luni de la împlinirea termenului de 12 luni menționat mai sus. 

Facilitățile se aplică și în cazul încadrării în muncă a cetățenilor români cărora le-au încetat raporturile de muncă 
cu angajatorii străini aflate în derulare pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere. 

(c) Se modifică art. 1 alin. (1) din O.U.G.nr. 70/2020, stabilindu-se că acordarea indemnizațiilor prevăzute la art. XI 
şi art. XV din O.U.G. nr. 30/2020, pentru toate domeniile de activitate în care se mențin restricții în condițiile 
Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se 
prelungeşte şi după data de 31 mai 2020, până la ridicarea acestor restricții. 
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achiziții publice - modificări legislative publicate în mai 2020 

Decizia Curții Constituționale a României nr. 865/2019 referitoare la respingerea excepției de 
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 611 și ale art. 69 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 
privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a 
contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, 
precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a 
Contestațiilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din data de 27 mai 2020. 

Deși Curtea Constituțională a respins ca neîntemeiată excepția de neconstituționalitate, au fost menționate o serie de 
aspecte importante referitoare la cauțiune. 

Obiectul excepției de neconstituționalitate a fost reprezentat de dispozițiile art. 611 din Legea nr. 101/2016. În motivarea 
excepției de neconstituționalitate, autoarele acesteia au susținut, în esență, că, prin obligarea necondiționată a 
constituirii cauțiunii, legiuitorul ignoră prezumția bunei-credințe în exercitarea drepturilor procedurale aplicabile în 
materie civilă, precum și în domeniul dreptului administrativ, prezumând automat reaua-credință și comportamentul 
necorespunzător ale contestatorului obligat să depună o cauțiune care să îi susțină motivația reală a contestației. Astfel, 
indiferent de conduita procesuală a contestatorului, acesta este obligat la indisponibilizarea unor sume de bani, în mod 
abuziv. 

Curtea a considerat ca aceste critici sunt neîntemeiate, precizând că, prin instituirea cauțiunii legiuitorul a urmărit, pe 
de o parte, descurajarea cererilor nefundamentate sau exercitarea cu rea-credință a drepturilor procesuale, iar, pe de 
altă parte, să constituie o garanție destinată acoperirii eventualelor pagube ce ar putea fi produse părții împotriva căreia 
se cere luarea unor măsuri, în condițiile în care cererea celui ce plătește cauțiunea se respinge. 

De asemenea, Curtea a mai subliniat că instituirea acestei obligații de consemnare a cauțiunii reprezintă o măsură 
legislativă adecvată, necesară și care păstrează un just echilibru între cerințele de interes general protejate de legiuitor 
- prevenirea exercitării cu rea-credință a drepturilor procesuale - și interesul individual al justițiabilului de a avea acces 
efectiv la instanță în vederea folosirii mijloacelor procedurale puse la dispoziția sa (a se vedea în acest sens Decizia nr. 
558 din 16 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 10 decembrie 2014). 
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imobiliare - modificări legislative publicate în mai 2020 

Legea nr. 62/2020 privind aplicarea unor facilități de la plata chiriei pentru perioada aferentă 
stării de urgență (”Legea”) a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 21 Mai 
2020 și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării. Actul normativ reglementează posibilitatea 

locatarilor, respectiv a operatorilor economici, practicanți ai profesiilor liberale, entităților juridice de drept privat, a 
căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de 
media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanelor fizice afectate economic direct 
sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, de a amâna la cerere fără plată de dobânzi și penalități, plata 
chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe. Astfel, plata chiriilor pentru locatori 
pentru categoriile de persoane anterior menționate va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent, în contul 
locatorilor, la cererea locatarilor. Ulterior, după perioada în care plata a fost amânată, locatarii vor plăti eșalonat 
organului fiscal, în rate egale chiriile lunare amânate, până la 31 decembrie 2020. Neplata acestor sume de către locatari 
către organul fiscal va atrage executarea silită a acestora în condițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură 
fiscală. 

Menționăm că Legea reglementează exclusiv situația chiriei. Prin urmare, celelalte sume datorate potrivit contractului, 
cum ar fi taxa pe servicii sau taxa aferentă utilităților, vor fi în continuare datorate. 

Facilitatea acordată locatarilor se aplică în mod corespunzător pe toată durata stării de urgență și pentru luna următoare 
celei în care a încetat starea de urgență. 

În ceea ce-i privește pe locatori, Legea prevede ca facilitate scutirea de la impozitul pe venitul obținut din cedarea 
folosinței bunurilor în anumite condiții. Astfel, această facilitate se aplică contribuabililor care reduc pe perioada anului 
2020 contravaloarea pentru cedarea folosinței bunului imobil cu cel puțin 30% față de luna februarie, pe perioada cât 
părțile au negociat reducerea chiriei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2020. De asemenea, această chirie diminuată 
nu va intra în calculul plafonului anual pentru stabilirea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate. 
În cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit şi ai celor care datorează impozitul pe veniturile 
microîntreprinderilor, veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de 
închiriere/subînchiriere sau uzufruct sunt impozabile doar în proporție de 80% din valoarea lor, cu condiția ca valoarea 
chiriei să fi fost redusă cu cel puțin 20% față de luna februarie. 

În termen de 15 zile de la data publicării Legii, ministerele de resort vor elabora proceduri de punere în aplicare. 

Ordinul nr. 1207/2020 privind modificarea și completarea Regulamentului de avizare, 
recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, aprobat prin Ordinul 
directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 
a fost publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 346 din 29 aprilie 2020 și este aplicabil 
începând cu aceeași dată. Printre cele mai importante modificări introduse prin acest Ordin se numără eliminarea 

obligativității depunerii la documentația cadastrală a extrasului de carte funciară, pe de-o parte și a procesului-verbal 
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de vecinătate pe de altă parte, dacă suprafața măsurată este mai mare cu până la 2% față de suprafața din acte sau cea 
înscrisă în cartea funciară. Mai mult, nesemnarea procesului-verbal de vecinătate nu împiedică înscrierea imobilului în 
sistemul integrat de cadastru și carte funciară sau actualizarea datelor acestuia, aceste operațiuni urmând a fi efectuate 
pe baza unei declarații notariale a proprietarului care va înlocui procesul verbal. 

Ipoteca asupra unei construcții viitoare se înscrie provizoriu în cartea funciară, cu excepția celei constituite în baza Legii 
nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, caz în care 
aceasta se intabulează făcându-se trimitere la teren și completând cu mențiunea că privește și construcția viitoare. În 
ambele situații, înscrierea în cartea funciară a dreptului de ipotecă este condiționată de notarea autorizației de 
construire. 
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