
 

 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
 Mai 2020 

www.vf.ro
 
  

Timpuri extraordinare, măsuri 
extraordinare, oameni extraordinari   

de Mariana Popa, Partener VF Insolvență 

 
Există o serie de teorii care promovează latura pozitivă a 
eliminării, prin forțele de piață competitive, a companiilor 
mai puțin performante. Acestea vor fi înlocuite de firme 
noi, mai performante, ceea ce înseamnă că mediul privat 
este într-o dinamică continuă de regenerare, proces 
denumit și “distrugere creativă”. 
 
 

Modificări legislative publicate în luna 
aprilie 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: 

 
•   Protecția datelor cu caracter personal 
•   Dreptul muncii  
•   Litigii și arbitraje 
•   Achiziții publice 

 
 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 

 

 

VF News 
 

  
 

https://www.vf.ro/alerta-vf-a-lansat-grupul-dedicat-de-practica-in-contextul-coronavirus-covid-19-solutii-legale-si-strategii-in-beneficiul-companiilor/
http://www.vf.ro/ma-deals-assisted-by-voicu-filipescu-included-in-ziarul-financiars-2019-top-deals/
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Timpuri extraordinare, măsuri extraordinare, oameni extraordinari 

de Mariana Popa, Partener VF Insolvență 

 

“În sport se spune că esențialul este să participi.  

În procedura insolvenței, dimpotrivă, esențialul este să nu participi!” 

Bernard Soinne 

 

Există o serie de teorii care promovează latura pozitivă a eliminării, prin forțele de piață competitive, a companiilor mai 
puțin performante. Acestea vor fi înlocuite de firme noi, mai performante, ceea ce înseamnă că mediul privat este într-
o dinamică continuă de regenerare, proces denumit și “distrugere creativă”. 

Pandemia de Covid-19 a zguduit din temelii omenirea aducând nu doar o schimbare profundă a modului de viață, ci și 
o deteriorare economică, ce va fi marcată în mod cert de insolvențe cu un înalt impact social, cu consecința unor pierderi 
masive a locurilor de muncă, dar și realocarea activelor companiilor ce vor fi lichidate. 

Forumul Economic Mondial anunță sumbru că pandemia va costa economia globală 1 trilion de dolari anul acesta, 
comunitățile vulnerabile fiind cele mai afectate. Impactul economic al coronavirusului a variat de la un sector industrial 
la altul și de la o întreprindere la alta, în funcție de o serie de factori, cum ar fi expunerea față de China ca sursă de intrări 
intermediare, posibilitatea de a apela la furnizori alternativi, existența stocurilor sau dependența de procesele de 
producție „exact la timp”. 

Într-un astfel de climat, o companie administrată cu integritate şi dotată cu un program de management corect este 
mai bine plasată pentru a depăşi criza şi a se confrunta cu viitorul mediu economic. Fenomentul insolvenței este unul 
complex și dificil de gestionat fără expertiză de specialitate, fără profesioniști. Doi reputați autori americani, James 
T.White și Raymond T. Nimmer spuneau că “prea adesea novicele crede că legea este totul, dar veteranul știe foarte bine 
că legea nu este nimic, faptele sunt totul”.  

Comerțul modern se bazează pe credit, pe încrederea acordată partenerului de afaceri că își va plăti, la scadență, datoria. 
Neplata având ca motiv insuficiența fondurilor bănești disponibile constituie un incident grav, care poate degenera într-
un lanț de incapacități de plată, fenomen care trebuie evitat. Din amplul proces pe care îl constituie insolvența, 
componenta sa economică este cea care îi interesează, în primul rând, pe creditori. Expertul în gestionarea acestor 
situații de criză este practicianul în insolvență, care, prin renumele și experiența îndelungată pe care o deține în piață, 
reprezintă pentru creditori o garanție că măsurile implementate vor urmări principiul maximizării masei credale și că 
resursele debitorului pot și vor fi gestionate corect și în limitele legalității.  

Debitorul trebuie să știe că dreptul insolvenței este singura sa “umbrelă pentru vreme rea”, pentru că impune tuturor 
partenerilor contractuali ai acestuia disciplină, ordine și sacrificii în schimbul speranței într-o plată ulterioară. Totalitatea 
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bunurilor și relațiilor financiare ale debitorului sunt aservite redresării în două modalitați: înghețarea creanțelor 
anterioare deschiderii procedurii de insolvență și stimularea partenerilor contractuali să participe la eforturile redresării 
și chiar să accepte sacrificarea unora dintre pretenții. Dar eficiența procedurii de insolvență este condiționtă sine qua 
non de rapiditatea derulării fazelor procedurale, de rapiditatea cu care judecătorul sindic este învestit să decidă 
“protejarea” debitorului. Odata deschisă procedura insolvenței, debitorul și creditorii vor fi orchestrați, în limitele legii, 
de administratorul judiciar, care, împreună cu aceștia, poate dezvolta nenumărate strategii pentru traversarea cu bine 
a acestui fenomen nedorit și chiar de neconceput pentru unii. 

La sfarșitul perioadei declarate de urgență și începutul perioadei de alertă, legiuitorii au înțeles să vină cu propuneri 
legislative în sprijinul participanților la economia țării aflați în dificultate, lasând la aprecierea acestora dacă să își 
deschidă sau nu procedura de insolvență până la trecerea unui termen de 30 de zile de la încetarea stării de alertă. În 
susținerea cererii de deschidere a insolvenței a fost ridicat pragul minim al creanțelor scadente pentru care nu există 
lichidități, iar creditorii pot formula cerere de deschidere a procedurii insolvenței numai după încercarea rezonabilă, 
dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de încheiere a unei 
convenții de plată cu debitorul. În mod evident și subiecții care deja se aflau sub guvernarea procedurilor de insolvență 
sau de prevenire a insolvenței beneficiază de atenția legiuitorului care prorogă termene de decădere și prelungește 
perioada de observație sau de reorganizare chiar până la 5 ani.  

De subliniat însă, că, sub protecția tribunalului oferită de procedura de insolvență, un business bine conturat înainte de 
pandemie va fi protejat de acumularea de noi penalități, dobânzi şi majorări de întârziere, va putea denunța contracte 
păguboase sau nerentabile, sau va putea renegocia anumite clauze, va recupera creanțele fără plata taxelor de timbru 
și va adopta măsuri eficiente care să ducă la echilibrarea rapidă a fluxului de numerar, fără eforturi şi costuri nejustificate, 
doar apelând la echipa de practicieni în insolvență multidisciplinară cu expertiză potrivită. Astfel, citându-l pe regretatul 
Prof. Univ. Dr. Ion Turcu, procedura insolvenței își redescoperă vocația de infirmieră la căpătâiul debitorului în suferință, 
imaginând, instituind și testând mijloace terapeutice, menite să evite tulburările economice inerente falimentului. 
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protecția datelor cu caracter personal - modificări legislative 
publicate în aprilie 2020 

1 NOI GHIDURI ADOPTATE DE EDPB REFERITOR LA PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ÎN 

CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19 

1.1 În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor, desfășurată online pe 21 aprilie 
2020, s-au adoptat 2 ghiduri privind prelucrare datelor cu caracter personal în contextul COVID-19 

În cadrul Plenarei Comitetului European pentru Protecția Datelor, desfășurată online pe 21 aprilie 2020, 
s-au adoptat, în principal, următoarele documente: 

 Ghidul nr. 3/2020 privind prelucrarea datelor de sănătate în scop de cercetare științifică în 
contextul pandemiei Covid-19 

Prin acest Ghid s-a urmărit clarificarea aspectelor privind utilizarea datelor de sănătate, în special 
temeiul legal al prelucrării, utilizarea ulterioară a datelor în scop de cercetare științifică, inclusiv 
sub aspect transfrontalier, precum și asigurarea drepturilor persoanelor vizate. 

 Ghidul nr. 4/2020 privind utilizarea datelor de localizare și a instrumentelor de depistare în 
contextul pandemiei Covid-19 

Documentul urmărește evidențierea condițiilor și principiilor de utilizare proporțională a datelor 
de localizare în scopul monitorizării răspândirii virusului, respectiv a instrumentelor de depistare 
pentru a anunța persoanele aflate în apropierea altor persoane depistate ca infectate. Cu acest 
prilej, Comitetul subliniază că utilizarea acestor date trebuie să se facă voluntar de fiecare 
persoană și să nu se ajungă la monitorizarea deplasărilor persoanei respective, iar principiile 
necesității și proporționalității trebuie să fie respectate în stabilirea măsurilor din această 
perioadă. 

1.2 În data de 28 aprilie 2020 a avut loc Plenara Comitetului European pentru Protecția Datelor 

În cadrul celei de-a 24-a Plenare a Comitetului European pentru Protecția Datelor, au fost adoptate trei 
scrisori, întărind mai multe elemente din orientările sale anterioare privind protecția datelor în contextul 
luptei împotriva focarului de COVID-19. 

Ca răspuns la o scrisoare a misiunii Statelor Unite ale Americii în Uniunea Europeană, EDPB analizează 
transferurile de date privind sănătatea în scopuri de cercetare, permițând cooperarea internațională 
pentru dezvoltarea unui vaccin.  

  

https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1877
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1877
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1878
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1878
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2 AMENZI APLICATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ 

2.1 Polonia. O companie a fost amendată pentru împiedicarea desfășurării unei inspecții de către 
Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 

În data de 3 aprilie 2020, președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Polonia 
a aplicat o amendă administrativă în valoare de 20.000 PLN companiei Vis Consulting, o companie din 
domeniul tele-marketingului, pentru încălcarea GDPR. 

Inspectorii Oficiului, după notificarea prealabilă cu privire la inspecția planificată, nu au găsit pe nimeni la 
adresa înregistrată. Totuși, inspectorii au reușit să contacteze telefonic compania, iar reprezentantul 
acesteia a informat că inspecția nu va avea loc. Prin urmare, președintele UODO a concluzionat că Vis 
Consulting nu dorește să coopereze cu autoritatea de protecție a datelor cu caracter personal. 

Astfel, societatea a încălcat dispozițiile articolului 31 din GDPR, în coroborare cu articolul 58 alineatul (1) 
literele (e) și (f) din GDPR, care se referă la cooperarea cu autoritatea de supraveghere. 

În plus, o anchetă penală este în desfășurare cu privire la acest subiect. 

2.2 Suedia. Centrul Național de Servicii Guvernamentale, amendat pentru încălcarea GDPR 

În data de 29 aprilie 2020, Autoritatea suedeză pentru protecția datelor a impus o amendă administrativă 
de aproximativ 18.700 de euro Centrului Național de Servicii Guvernamentale pentru că nu a notificat la 
timp părțile afectate, precum și autoritatea pentru protecția datelor despre o încălcare a datelor cu 
caracter personal. 

Autoritatea a inițiat o anchetă după ce a primit o serie de notificări privind încălcarea protecției datelor 
cu caracter personal referitoare la o eroare în sistemul IT pentru administrarea salariilor. Eroarea a implicat 
posibilitatea accesului neautorizat la datele cu caracter personal atât ale personalului autorităților care 
utilizau sistemul, cât și ale personalului Centrului. 

Autoritatea pentru protecția datelor a menționat că a durat aproape cinci luni până când Centrul Național 
de Servicii Guvernamentale a notificat părțile interesate cu privire la încălcarea care a avut loc. 
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dreptul muncii - modificări legislative publicate în aprilie 2020 

Legea nr. 37/2020 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și a 
art. 94 din Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 280 din data de 03 aprilie 2020, intrând în vigoare începând cu data de 06 aprilie 2020. 

Noile modificări se referă la includerea următoarelor prevederi în cadrul art. 139 din Codul muncii: 

 pentru salariații care aparțin unui cult religios legal creștin, zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a 
doua zi de Paști, prima și a doua zi de Rusalii se acordă în funcție de data la care sunt celebrate de acel 
cult (alin. 21 al art. 139 din Codul muncii); 

 salariații care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare, prima și a doua zi de Paști, prima și a doua 
zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios legal creștin de care aparțin, cât și pentru alt cult 
creștin, vor recupera zilele suplimentare pe baza unui program stabilit de angajator (alin. 31 al art. 139 din 
Codul muncii). 

Pentru mai multe detalii referitoare la acest subiect, vă rugăm să accesați următorul link: 
https://www.vf.ro/modificarea-codului-muncii-noi-clarificari-privind-zilele-libere-platite-acordate-salariatilor-
care-apartin-unui-cult-religios-legal-crestin/. 

Ordinul Ministrului finanțelor publice și Ministrului culturii nr. 1780/2805/2020 pentru 
stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru 
intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 și data de 31 iulie 2020 a fost 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din data de 06 aprilie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Potrivit Ordinului, pentru intervalul calendaristic cuprins între data de 1 aprilie 2020 și data de 31 iulie 2020, 
valoarea sumei care se acordă lunar, respectiv ocazional, sub formă de tichete culturale, 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 maximum 160 lei/lună, respectiv de maximum 
320 lei/eveniment. 

Valoarea nominală mai sus menționată se aplică și pentru lunile august și septembrie ale anului 2020. 

Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe 
teritoriul României a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din data de 14 aprilie 

2020, intrând în vigoare începând cu 15 aprilie 2020. 

Decretul conține o serie de măsuri aplicabile domeniului muncii și protecției sociale, și anume: 

  

https://www.vf.ro/modificarea-codului-muncii-noi-clarificari-privind-zilele-libere-platite-acordate-salariatilor-care-apartin-unui-cult-religios-legal-crestin/
https://www.vf.ro/modificarea-codului-muncii-noi-clarificari-privind-zilele-libere-platite-acordate-salariatilor-care-apartin-unui-cult-religios-legal-crestin/
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 pe durata stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților 
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică 
angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare 
publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului 
afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului transporturilor, 
infrastructurii și comunicațiilor, după caz; 

 instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, 
societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este 
acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe durata stării 
de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului; 

 pe durata stării de urgență se suspendă efectuarea controalelor la angajatori de către inspectoratele 
teritoriale de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către Ministrul muncii și protecției sociale, a 
celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor Comitetului Național pentru 
Situații Speciale de Urgență, a ordonanțelor militare, a celor necesare pentru a da curs sesizărilor prin care 
se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de pericol social și pentru cercetarea accidentelor de 
muncă; 

 se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe durata stării de 
urgență; 

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

 prin excepție de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și 
indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție 
în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19; 

 decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 și pacienților 
diagnosticați cu infecția COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în 
bugetul FNUASS la nivelul necesar; 

 termenele de preaviz prevăzute la art. 81 alin. (4) din Codul muncii nu încep să curgă, iar, dacă au început 
să curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de urgență, în cazul personalului încadrat în unități 
sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării, ordinii 
publice și securității naționale; 
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 certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de 
funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până 
la încetarea stării de urgență. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 
asigurări sociale de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție 
socială a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din data de 16 aprilie 2020, intrând în 

vigoare la aceeași dată. 

Ordonanța de urgență aduce următoarele modificări Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate: 

 se stabilește că modul și durata de acordare a concediilor și a indemnizațiilor pentru incapacitate 
temporară de muncă determinată de infecția cu COVID-19 vor fi prevăzute în normele de aplicare 
aprobate prin ordin al Ministrului sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate; 

 se introduce prevederea conform căreia, în perioada situației de urgență instituite în condițiile 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de 
urgență, persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul 
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, respectiv instituționalizată, 
la o locație declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, care se acordă pentru perioada și pe 
baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătății, în funcție de evoluția situației 
epidemiologice; pentru aceste persoane, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii 
de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data 
încetării perioadei stării de urgență; 

 cu titlu de noutate, în cazul concediului medical pentru îngrijirea copilului bolnav tratat pe teritoriul altui 
stat, se stabilește că certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate 
la care angajatorul persoanei asigurate depune declarația prevăzută la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal 
(Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a 
persoanelor asigurate) sau de către cea cu care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru 
concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, după caz (vechea reglementare stabilea că 
medicul curant din România trebuia să elibereze certificatul de concediu medical); 

 se prevede că indemnizațiile aferente certificatelor de concediu medical acordate în perioada stării de 
urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, pot fi solicitate pe baza 
actelor justificative de către persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de 
sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), art. 32 alin. (1), 
precum și de plătitorii prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b) (și anume, angajatorii, respectiv instituția care 



 

 

 

News in Laws – Buletin Legislativ Lunar 
 Mai 2020 

www.vf.ro
 
  

administrează bugetul asigurărilor pentru șomaj) din O.U.G. nr. 158/2005, în termen de 180 de zile de la 
data încetării perioadei stării de urgență. 

În plus, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2020 menționează că personalul din sistemul sanitar și 
personalul din unitățile de asistență socială implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare și tratare a 
cazurilor COVID-19 beneficiază, pe durata situației de urgență, de indemnizație de hrană, potrivit art. 18 alin. (1) 
din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Ordinul Ministrului sănătății și al Președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate 
nr. 633/470/2020 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. 321 din data de 16 aprilie 2020, intrând în vigoare la aceeași 
dată. 

Sunt aduse următoarele modificări Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate: 

 se precizează că certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant 
asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită 
în documentul eliberat de către direcția de sănătate publică în acest sens; dacă durata perioadei de 
carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, 
pentru aceste certificate de concediu medical, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor 
sociale; 

 se prevede că certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituite la nivel 
național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, se pot transmite de către medicii 
curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță; 

 se stabilește că, pe perioada stării de urgență instituite la nivel național în condițiile Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 1/1999, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital, 
pentru alte situații decât cele prevăzute la art. 781 alin. (15), starea sănătății pacientului nu permite 
reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, 
poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în duratele maxime prevăzute 
de lege. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea și completarea unor 
acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 325 din data de 

21 aprilie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 
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Ordonanța 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 (“O.U.G. 30/2020”) este modificată după cum urmează: 

 sunt aduse o serie de clarificări din punct de vedere fiscal, respectiv: 

(i) pentru indemnizația reglementată de art. XV alin. (1), (11), (2) și (4) din O.U.G. 30/2020 (de care 
pot beneficia alți profesioniști, persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în 
baza Legii nr. 1/2005, avocații, sportivii și persoanele care au un contract de activitate sportivă, 
persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe) se 
datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de 
sănătate, în cotele prevăzute de Codul fiscal; în schimb, nu se datorează contribuția asigurătorie 
pentru muncă reglementată de Codul fiscal; 

(ii) calculul obligațiilor fiscale menționate la lit. i) mai sus, în cazul indemnizației lunare prevăzută la 
alin. (1), (11) și (4) din O.U.G. 30/2020, cu excepția celei de care beneficiază persoanele care au 
încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005, se efectuează de către 
persoanele fizice beneficiare prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) și, 
respectiv, art. 156 din Codul fiscal, asupra indemnizației brute încasate de la agențiile pentru plăți 
și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București; pentru calculul impozitului pe 
venit se aplică regulile prevăzute la art. 78 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal; 

(iii) obligațiile fiscale menționate la lit. i) de mai sus se declară prin Declarația unică privind impozitul 
pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și se plătesc de către persoanele 
fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din Codul fiscal, pentru veniturile 
realizate în anul 2020; 

(iv) în cazul indemnizației de care beneficiază persoanele care au încheiate convenții individuale de 
muncă în baza Legii nr. 1/2005 și a celei de care beneficiază sportivii și persoanele care au un 
contract de activitate sportivă, calculul, reținerea și plata impozitului pe venit, a contribuției de 
asigurări sociale și a contribuției de asigurări sociale de sănătate se realizează de către cooperația 
cu care persoanele au încheiate convenții individuale, respectiv de structura sportivă, în calitate 
de plătitori, din indemnizația brută încasată de la agențiile pentru plăți și inspecție socială 
județene, respectiv a municipiului București; 

 se clarifică faptul că dispozițiile art. XV alin. (1) din O.U.G. 30/2020 [care reglementează indemnizația de 
care pot beneficia alți profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Codul civil, precum 
și persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005] nu se aplică 
societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990 și nici grupurilor de interese economice 
reglementate de Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea 
demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu 
modificările și completările ulterioare; 
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 se subliniază că persoanele care beneficiază de un drept de pensie și persoanele încadrate în grad de 
handicap pot beneficia de drepturile prevăzute la art. XI alin. (1) sau art. XV alin. (1), (11), (2) și (4) din O.U.G. 
30/2020. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea și completarea 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 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (“O.U.G. 32/2020”) 
este modificată după cum urmează: 

 se stipulează că pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 
1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, în vederea acordării sumelor necesare plății 
indemnizației, cooperația cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă depune, prin 
poșta electronică, la agențiile teritoriale în raza cărora își au sediul social o cerere semnată și datată de 
reprezentantul legal, însoțită de o declarație pe propria răspundere, la care se atașează lista cu persoanele 
beneficiare; plata indemnizației prevăzute la alin. (31) se realizează către cooperație, care va face plata, în 
termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea sumelor, către persoanele cu care are încheiate 
convenții individuale de muncă; 

 se stabilește că pe perioada instituirii stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării 
de urgență pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, se suspendă sau nu încep 
măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, fiscale, financiare și comerciale care se 
aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale sau sectoriale de pensii; măsurile de 
suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale sau sectoriale de 
pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituții fără alte formalități din partea beneficiarilor 
acestor drepturi. 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2020 privind instituirea unor măsuri de 
protecție socială în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din data de 

27 aprilie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Dintre măsurile introduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2020, menționăm ca fiind de mai mare 
interes următoarele: 

 certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență aferente cazurilor de accident de 
muncă sau boală profesională se transmit caselor teritoriale de pensii prin poștă sau mijloace electronice 
de transmitere la distanță de către beneficiarii de indemnizații sau de către persoanele juridice care au 
calitatea de angajatori; 

 în termen de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, beneficiarii de indemnizații sau persoanele 
juridice care au calitatea de angajatori vor depune la casa teritorială de pensii din raza administrativ-
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teritorială certificatele de concediu medical însoțite de documentele justificative, în original, avizate de 
către direcțiile de sănătate publică, casele teritoriale de pensii, respectiv medicii de medicina muncii, 
după caz; 

 în perioada stării de urgență despăgubirea în caz de deces reglementată de art. 45 din Legea nr. 346/2002, 
se acordă la cererea solicitantului, persoană fizică sau juridică, în baza documentelor transmise casei 
teritoriale de pensii, prin poștă sau mijloace electronice de transmitere la distanță. 

Ordinul Președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 
389/2020 pentru modificarea anexei la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru 
Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea modelului 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 privind acordarea unor zile 
libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a 
unităților de învățământ a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din data de 30 

aprilie 2020, intrând în vigoare la aceeași dată. 

Se prevede că Anexa la Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 346/2020 
privind aprobarea modelului 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 privind acordarea unor zile libere 
părinților pentru supravegherea copiilor (declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al 
angajatorului prin care se atestă că lista angajaților care au beneficiat de zile libere conține persoanele care 
îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 19/2020), în situația închiderii temporare a unităților de 
învățământ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 31 martie 2020, se modifică și se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din Ordinul nr. 389/2020. 
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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în aprilie 2020 

Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe 
teritoriul României a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 14 aprilie 2020 
și este aplicabil de la 15 aprilie 2020. Măsurile dispuse prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea 

stării de urgență în domeniul justiției se regăsesc în art. 60-72 din Anexa 1 – Măsuri de primă urgență cu 
aplicabilitate directă și privesc, în principal, următoarele:  

 Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în 
condițiile în care din motive generate de pandemia de COVID-19, numărul de judecători necesar formării 
completului de judecată în cadrul unei secții nu se poate asigura, președintele instanței sau înlocuitorul 
acestuia dispune participarea unor judecători de la alte secții ale instanței, desemnați prin tragere la sorți; 

 Pe durata stării de urgență continuă activitatea de redactare și comunicare a hotărârilor judecătorești, de 
înregistrare a cererilor de chemare în judecată introduse pe durata stării de urgență, precum și efectuarea 
oricăror alte activități; 

 Prescripțiile, uzucapiunile și termenele de decădere de orice fel, altele decât cele prevăzute la art. 63 alin. 
(12) din Decret, nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de 
urgență; 

 Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită. Pentru 
acestea, când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței 
de judecată prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă 
electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia; 

 Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum și orice alte acte de procedură 
adresate instanței, pentru care legea prevede condiția formei scrise și care nu se depun direct în ședință, 
se transmit prin mijloace electronice; 

 Judecarea proceselor civile ce nu sunt de o urgență deosebită se suspendă de plin drept pe durata stării 
de urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop; 

 Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, 
contestațiilor și căilor de atac de orice fel în cauzele prevăzute la art. 63 alin. (11) din Decret, aflate în curs 
la data prelungirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data 
încetării stării de urgență; 

 După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la 
încetarea stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și 
citarea părților. 
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achiziții publice - modificări legislative publicate în aprilie 2020 

Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe 
teritoriul României a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din data de 14 aprilie 

2020, intrând în vigoare începând cu 15 aprilie 2020. 

Decretul conține o serie de măsuri aplicabile domeniului achizițiilor publice, și anume: 

 autoritățile contractante, inclusiv entitățile juridice în care statul este acționar majoritar, deci nu doar 
autoritățile publice centrale, cum se preciza în Decretul Președintelui României nr. 195/2020, au dreptul 
de a achiziționa direct materiale și echipamente necesare prevenirii și combaterii COVID-19, cu depășirea 
pragului valoric stabilit de art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în limita 
fondurilor bugetare repartizate cu această destinație (art. 15 din Decret); 

 în cazul achiziției de medicamente de către unitățile sanitare pentru tratarea pacienților cu COVID-19, 
prețurile medicamentelor pot depăși prețurile maximale aprobate de Ministerul Sănătății; 

 asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către direcțiile de sănătate publică de materiale și 
echipamente de protecție necesare în perioada pandemiei se realizează prin alocarea de către Ministerul 
Sănătății, în bugetul direcțiilor de sănătate publică, a sumelor cu această destinație, urmând ca achiziția 
să se realizeze de către direcțiile de sănătate publică prin achiziții directe, în condițiile art. 15 din Decret; 

 asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către unitățile sanitare de materiale, echipamente 
de protecție și medicamente necesare în perioada pandemiei se realizează prin alocarea de către 
Ministerul Sănătății în bugetul unităților sanitare din subordine a sumelor cu această destinație, urmând 
ca achiziția să se realizeze prin procedură de achiziție directă, în condițiile art. 15 din Decret; 

 asigurarea sumelor necesare pentru achiziționarea de către unitățile sanitare care nu sunt în subordinea 
Ministerului Sănătății de materiale, echipamente de protecție și medicamente necesare în perioada 
pandemiei se realizează prin alocarea de către ordonatorul principal de credite în bugetul acestor unități 
a sumelor cu această destinație, urmând ca achiziția să se realizeze prin procedură de achiziție directă, în 
condițiile art. 15 din Decret; 

 ministerele cu sistem de sănătate propriu pot face achiziții directe de produse și servicii, în condițiile art. 
15 din Decret, pentru unitățile sanitare proprii, atât din bugetele ministerelor de resort, cât și din cele ale 
unităților sanitare; 

 pe durata stării de urgență pentru asigurarea continuității hrănirii deținuților și igienei individuale 
corespunzătoare, unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor pot achiziționa direct, 
în condițiile art. 15 din Decret, alimente, articole de curățenie și igienă individuală destinate persoanelor 
private de libertate, cu autorizarea prealabilă a directorului general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor; 
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 pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în rândul efectivelor de deținuți și al personalului din unitățile 
sistemului penitenciar, pe durata stării de urgență, penitenciarele-spital pot achiziționa direct, pentru 
unitățile arondate, în condițiile art. 15 din Decret, materiale și echipamente necesare prevenirii și 
combaterii COVID-19, din fondurile încasate în baza contractelor de prestări de servicii medicale, cu 
autorizarea prealabilă a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. 
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