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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In July 2020, several legislative acts were published in the Official Gazette, including the Order
of the President of the National Agency for Fiscal Administration no. 2778/2020 regarding the
competence to carry out the verification of the personal fiscal situation and of the preliminary
activities and the Government Emergency Ordinance no. 120/2020 establishing support measures
for employees and employers in the context of the epidemiological situation caused by the spread of
the SARS-CoV-2 coronavirus.
Moreover, in July, several legislative acts were amended, among which: Law no. 51/1995 for the
organization and practice of the lawyer’s profession; Company Law no. 31/1990; Law no. 129/2019
for preventing and fighting money laundering and the financing of terrorism, and for amending and
supplementing some legislative acts; Law no. 263/2010 on the unitary public pension system;
Decree-Law no. 118/1990 on granting rights to persons persecuted for political reasons by the
dictatorship established on 6 March 1945, and to those deported abroad or imprisoned; the
Government Emergency Ordinance no. 80/2013 on judicial stamp duties; Law no. 50/1991 on
authorizing the execution of construction works; Law no. 53/2003 on the Labour Code.
Furthermore, the Government Decision no. 553/2020 regarding the extension of the state of
alert on the Romanian territory starting with 17 July 2020, and establishing the measures to be
applied during this state for preventing and fighting against the effects of the COVID-19 pandemic,
was published in the Official Journal of July.

COMPLETAREA LEGII NR. 51/1995 PENTRU ORGANIZAREA
ŞI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT
(LEGEA NR. 100/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actele modificate
Legea nr. 51/1995 pentru
organizarea şi
exercitarea profesiei de
avocat

Actul modificator
Legea nr. 100/2020
privind completarea
Legii nr. 51/1995 pentru
organizarea şi
exercitarea profesiei de

Sumar
– introduce: art. 54^1
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(M. Of. nr. 440 din 24 mai
2018, cu modif. şi compl.
ult.)

Actualitate legislativă
avocat
(M. Of. nr. 579 din 1 iulie
2020)

În M. Of. nr. 579 din 1 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 100/2020 privind
completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de
avocat.
Astfel, în cele ce urmează, vă prezentăm completarea adusă respectivului act
normativ.
Art. 54^1 din Legea nr. 51/1995
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după articolul 54, se introduce un nou articol,
articolul 54^1, cu următorul cuprins:
„(1) Atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât şi în cazul
adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate
hotărî ca votul să se desfăşoare prin mijloace electronice.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), cvorumul va fi stabilit în raport cu numărul total
al membrilor baroului care şi-au exprimat opţiunea de vot, cu respectarea dispoziţiilor art.
53 şi art. 54 alin. (2), (21) şi (22), după caz.
(3) Consiliul baroului va face public, pe site-ul web al baroului, cu cel puţin 30 de zile
înaintea datei adunării generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic,
regulamentul privind utilizarea sistemului electronic de votare, care va conţine garanţii cu
privire la securitatea şi corectitudinea procesului de vot şi de respectare a secretului votului
în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului.”
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OPANAF NR. 2778/2020 PRIVIND COMPETENŢA
DE EXERCITARE A VERIFICĂRII SITUAŢIEI FISCALE
PERSONALE ŞI A ACTIVITĂŢILOR PRELIMINARE ACESTEIA
– PUBLICARE (M. OF. NR. 565/29.06.2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitor
Ordinul Preşedintelui Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală
(OPANAF) nr. 2778/2020 privind
competenţa de exercitare a
verificării situaţiei fiscale
personale şi a activităţilor
preliminare acesteia
(M. Of. nr. 565 din 29 iunie 2020)

Sumar
Respectivul act normativ reglementează
competenţa de exercitare a verificării
situaţiei fiscale personale şi a
activităţilor preliminare acesteia.

În M. Of. nr. 565 din 29 iunie 2020 s-a publicat OPANAF nr. 2778/2020 privind
competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor
preliminare acesteia.
Astfel, prin respectivul act normativ se stabileşte competenţa de exercitare a
verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale OPANAF
nr. 2778/2020 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia.
Prezentare generală
Potrivit art. 1, pe întregul teritoriu al ţării, activităţile preliminare verificării
situaţiei fiscale personale sunt exercitate de către Direcţia generală control venituri
persoane fizice. De asemenea, verificarea situaţiei fiscale personale se exercită de
către Direcţia generală control venituri persoane fizice şi de către serviciile de
verificări fiscale din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice. Pe
de altă parte, Direcţia generală control venituri persoane fizice şi de serviciile de
verificări fiscale din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice au
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competenţă de exercitare a verificării situaţiei fiscale personale pe întregul teritoriu
al ţării.
Conform prevederilor art. 4, coordonarea metodologică a activităţii de verificare a situaţiei fiscale personale, efectuată pe întregul teritoriu al ţării, se realizează de către Direcţia generală control venituri persoane fizice.
Acţiunile de verificare a situaţiei fiscale personale cuprinse în programul de
activitate al Direcţiei generale control venituri persoane fizice – Direcţia persoane
fizice cu risc fiscal se încheie de către serviciile de verificări fiscale din cadrul
direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice care au preluat activitatea şi
personalul. Totodată, Direcţia generală control venituri persoane fizice şidirecţiile
generale regionale ale finanţelor publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Potrivit art. 5, la data intrării în vigoare a respectivului ordin se abrogă
OPANAF nr. 3.695/2015 privind competenţa de exercitare a verificării situaţiei
fiscale personale şi a activităţilor preliminare acesteia.
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LEGEA SOCIETĂŢILOR NR. 31/1990 – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 102/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea societăţilor nr.
31/1990
(M. Of. nr. 1066 din 17
noiembrie 2004 cu modif.
şi compl. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 102/2020
pentru modificarea şi
completarea Legii
societăţilor nr. 31/1990
(M. Of. nr. 583 din 2 iulie
2020)

Sumar
– modifică: art. 17 alin.
(1), (3);
– abrogă: art. 14, art. 17
alin. (4);
– introduce: art 17 alin.
(6).

În M. Of. nr. 583 din 2 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 102/2020 pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990.
În continuare, vă prezentăm modificările şi completările aduse respectivei legi.
Art. 14
Vechea reglementare
„(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o
singură societate cu răspundere limitată.
(2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu
răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.
(3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul Finanţelor
Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a
unei societăţi astfel constituită.
(4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile prevăzute de
prezenta lege pentru societăţile cu răspundere limitată”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 14 se abrogă.
Art. 17 alin. (1), (3)
Vechea reglementare
„(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz,
la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului
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comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei şi declaraţia pe propria răspundere
privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată.
(…)
(3) La înmatricularea societăţii comerciale şi la schimbarea sediului social se va
prezenta la sediul oficiului registrului comerţului:
a) documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu
social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în
a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu social;
b) un certificat emis de organul fiscal prevăzut la lit. a), care certifică faptul că pentru
imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea
dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existenţa altor
contracte prin care s-a cedat dreptul de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, după caz;
c) în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate
la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi
imobil cu destinaţie de sediu social, o declaraţie pe propria răspundere în formă autentică
privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, prevăzute la alin. (4)”.
Noua reglementare
„(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz,
la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului
comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei.
(…)
(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul
oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu
destinaţie de sediu social”.
Art. 17 alin. (4)
Vechea reglementare
„(4) La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin
structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi
diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor comerciale ce funcţionează
într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin
partajare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări art. 17 alin. (4) se abrogă.
Art. 17 alin. (6)
Noua reglementare
La art. 17, după alin. (5) se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul
cuprins:
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„(6) Avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă,
prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor
de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar
atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere
faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate”.
Art. II din Legea nr. 102/2020
„Guvernul va revizui normele metodologice de aplicare a prezentelor modificări în
termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.
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LEGEA NR. 129/2019 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI,
PRECUM ŞI PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA
UNOR ACTE NORMATIVE – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 108/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 129/2019
pentru prevenirea şi
combaterea spălării
banilor şi finanţării
terorismului, precum şi
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 589 din 18
iulie 2019; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 108/2020
privind modificarea şi
completarea Legii nr.
129/2019 pentru
prevenirea şi
combaterea spălării
banilor şi finanţării
terorismului, precum şi
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative
(M. Of. nr. 588 din 6 iulie
2020)

Sumar
– modifică: art. 56 alin. (1)
şi alin. (4), art. 62 alin. (1);
– introduce: art. 56 alin.
(1^1)-(1^2).

În M. Of. nr. 588 din 6 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 108/2020 privind
modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative.
Astfel, respectivul act normativ aduc unele modificări, dar şi completări Legii
nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse Legii
nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
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Art. 56 alin. (1) şi alin. (4) din Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (modificat prin Legea nr. 108/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 56, alin. (1) şi alin. (4) prevedeau:
„(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat, depun la înmatriculare, anual sau ori
de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei
juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor.
(…)
(4) Declaraţia anuală se depune la oficiul registrului comerţului în care este
înmatriculă persoana juridică în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor
financiare anuale, iar dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale
beneficiarului real, declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care
aceasta a intervenit”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56, alin. (1) şi alin. (4) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„(1) Persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului depun
la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real
al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor.
(…)
(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real,
declaraţia se depune în termen de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit”.
Art. 56 alin. (1^1)-(1^2) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice (introdus prin Legea nr. 106/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 56, după alin. (1) se introduc două noi
alineate, alin. (1^1)-(1^2), cu următorul conţinut:
„(1^1) Sunt exceptate de la obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (1):
a) regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale şi societăţile deţinute integral
sau majoritar de stat;
b) persoanele juridice constituite doar din asociaţi persoane fizice, atunci când aceştia
sunt singurii beneficiari reali.
(1^2) În cazul persoanelor exceptate conform alin. (11) lit. b), în lipsa depunerii
declaraţiei privind beneficiarul real, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este obligat
să completeze din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor pe baza documentelor
care însoţesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidenţelor deţinute în cazul societăţilor
deja înmatriculate”.
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Art. 62 alin. (1) din Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării terorismului (modificat prin Legea nr. 108/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 62, alin. (1) prevedea:
„(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societăţile
înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului,
cu excepţia companiilor şi societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor deţinute
integral sau majoritar de stat, depun, prin grija reprezentantului legal, spre înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor
reali”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 62, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) În termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, societăţile
înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi în registrul comerţului, cu
excepţia celor prevăzute la art. 56 alin. (11), depun, prin grija reprezentantului legal, spre
înregistrare în Registrul beneficiarilor reali ai societăţilor, ţinut de Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului, o declaraţie privind datele de identificare ale beneficiarilor reali”.
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LEGEA NR. 263/2010 PRIVIND SISTEMUL UNITAR
DE PENSII PUBLICE – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 108/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice
(M. Of. nr. 852 din 20
decembrie 2010)

Actul modificator
O.U.G. nr. 108/2020
pentru completarea
Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar
de pensii publice
(M. Of. nr. 595 din 7 iulie
2020)

Sumar
– introduce: art. 30 alin.
(1) lit. g), art. 30 alin.
(4^2), art. 56^2.

În M. Of. nr. 595 din 7 iulie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 108/2020 pentru
completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
În continuare, vă prezentăm completările aduse respectivei legi.
Art. 30 alin. (1) lit. g)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 30 alin. (1), după lit. f) se introduce o nouă
literă, lit. g), cu următorul cuprins:
„g) activităţile referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice
în unităţile de producţie a explozivilor, precum şi fabricarea nitrocelulozelor şi a
celuloidului în aceleaşi unităţi de producţie a explozivilor; fabricarea muniţiilor şi a
elementelor de muniţii, locurile de muncă în care se execută operaţii cu exploziv de
iniţiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum şi locurile de
muncă în care se execută operaţii cu explozivi aromatici, la care angajaţii vin în
contact direct cu aceştia; operaţii de distrugere a muniţiilor încărcate şi a elementelor de muniţii încărcate, a pulberilor, a explozivilor şi a produselor pirotehnice; delaborarea muniţiilor şi a elementelor pirotehnice încărcate cu substanţe
explozive sau incendiare.”
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Art. 30 alin. (4^2)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 30, după alin. (4^1) se introduce un nou
alineat, alin. (4^2), cu următorul cuprins:
„(4^2) Este asimilată stagiului de cotizare în condiţii speciale de muncă perioada
anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţile dintre cele
prevăzute la alin. (1) lit. g), în locurile de muncă încadrate conform legislaţiei anterioare în
grupa I de muncă.”
Art. 56^2
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 56^1 se introduce un nou articol, art. 56^2,
cu următorul cuprins:
„Art. 56^2
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 55 alin. (1) lit. b), persoanele care au desfăşurat
activităţi dintre cele prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. g) beneficiază de pensie pentru limită
de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de
cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.
(2) Pentru persoanele care au desfăşurat activităţile prevăzute la alin. (1), stagiul
complet de cotizare este de 25 de ani.”
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DECRETUL-LEGE NR. 118/1990 PRIVIND ACORDAREA
UNOR DREPTURI PERSOANELOR PERSECUTATE
DIN MOTIVE POLITICE – MODIFICĂRI (LEGEA NR. 117/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Decretul-lege nr.
118/1990 privind
acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate
din motive politice de
dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie
1945, precum şi celor
deportate în străinătate
ori constituite în
prizonieri
(M. Of. nr. 631 din 23
septembrie 2009, cu
modif. şi compl. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 117/2020
pentru modificarea alin.
(2) al art. 4 din
Decretul-lege nr.
118/1990 privind
acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate
din motive politice de
dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie
1945, precum şi celor
deportate în străinătate
ori constituite în
prizonieri

Sumar
– modifică: art. 4 alin. (2);

(M. Of. nr. 605 din 9 iulie
2020)

În M. Of. nr. 605 din 9 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 117/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.
Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Decretului-lege nr. 118/1990
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în prizonieri.
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Art. 4 alin. (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 (modificat prin Legea
nr. 117/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 4 alin. (2) prevedea:
„(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1)
lit. c) şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 200 lei pentru fiecare an de
internare abuzivă în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent
dacă sunt sau nu sunt pensionate.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 4, alin. (2) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Persoanele care s-au aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c)
şi d) au dreptul la o indemnizaţie lunară de 350 lei pentru fiecare an de internare abuzivă
în spitalele de psihiatrie sau de domiciliu obligatoriu, indiferent dacă sunt sau nu sunt
pensionate.”
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LEGEA NR. 50/1991 PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 121/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 50/1991
privind autorizarea
executării lucrărilor de
construcţii
(rep. M. Of. nr. 933 din
13 octombrie 2004, cu
modif. şi compl. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 121/2020
pentru modificarea art.
11 alin. (3) din Legea nr.
50/1991 privind
autorizarea executării
lucrărilor de construcţii
(M. Of. nr. 610 din 10
iulie 2020)

Sumar
– modifică: art. 11
alin. (3).

În M. Of. nr. 610 din 10 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 121/2020 pentru
modificarea art. 11 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii.
În continuare, vă prezentăm modificarea adusă respectivului act normativ.
Art. 11 alin. (3)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 11 alin. (3) prezenta următoarele aspecte:
„(3) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare care
sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în
zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de
construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de
tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor
şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se
schimbă forma acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri
la pardoseli şi la instalaţiile interioare.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 11 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) La construcţiile cu caracter special având destinaţia de unităţi sanitare sau unităţi
de învăţământ care sunt monumente istorice, amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, se pot executa fără autorizaţie de construire lucrări care nu modifică structura de rezistenţă şi/sau aspectul
arhitectural al construcţiilor de finisaje interioare şi exterioare, reparaţii şi înlocuiri de
tâmplărie interioară şi exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor şi tâmplăriei, reparaţii la acoperişuri, învelitori sau terase, atunci când nu se schimbă forma
acestora şi materialele din care sunt executate, reparaţii şi înlocuiri la pardoseli şi la
instalaţiile interioare.”
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O.U.G. NR. 80/2013 PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU
– MODIFICĂRI (LEGEA NR. 132/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actele modificate
O.U.G. nr. 80/2013
privind taxele judiciare
de timbru
(M. Of. nr. 392 din 29
iunie 2013)

Actul modificator
Legea nr. 132/2020
pentru completarea
O.U.G. nr. 119/2006
privind unele măsuri
necesare pentru
aplicarea unor
regulamente comunitare
de la data aderării
României la Uniunea
Europeană, precum şi
pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr.
80/2013 privind taxele
judiciare de timbru
(M. Of. nr. 623 din 15
iulie 2020)

Sumar
– introduce: art. 6 alin.
(2^1);
– modifică: art. 6 alin. (1)
şi (2).

În M. Of. nr. 623 din 15 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 132/2020 pentru
completarea O.U.G. nr. 119/2006 privind unele măsuri necesare pentru aplicarea
unor regulamente comunitare de la data aderării României la Uniunea
Europeană, precum şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru.
În continuare, vă prezentăm modificările, dar şi completările aduse respectivului act normativ.
Art. 6 alin. (2^1)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 6, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu următorul cuprins:
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„(2^1 )Opoziţia la somaţia europeană de plată formulată potrivit art. 16 din
Regulamentul (CE) nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12
decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi cererea de reexaminare formulată potrivit art. 18 din
Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie
2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă se
taxează cu 100 lei.”
Art. 6 alin. (1) şi (2)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) şi (2) se prezentau sub următoarea
formă:
„Art. 6
(1) Cererile de valoare redusă, soluţionate potrivit procedurii speciale prevăzute de titlul X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, se taxează cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu
depăşeşte 2.000 lei, şi cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 2.000 lei.
(2) Cererile privind ordonanţa de plată, prevăzută de titlul IX al cărţii a VI-a
din Codul de procedură civilă, se taxează cu 200 lei.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 6 alin. (1) şi (2) se modifică şi vor avea
următorul conţinut:
„Art. 6
(1) Cererile de valoare redusă, formulate potrivit procedurii speciale prevăzute la titlul
X al cărţii a VI-a din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură civilă, sau,
după caz, potrivit Regulamentului (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu
valoare redusă, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează cu 50 lei, dacă valoarea
cererii nu depăşeşte 2.000 lei sau valoarea în euro nu depăşeşte echivalentul sumei de 2.000
lei, şi cu 200 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 2.000 lei sau a căror valoare în
euro depăşeşte echivalentul sumei de 2.000 lei.
(2) Cererile privind ordonanţa de plată, formulate potrivit procedurii speciale
prevăzute la titlul IX al cărţii a VI-a din Codul de procedură civilă, precum şi cererile
privind emiterea somaţiei europene de plată formulate potrivit Regulamentului (CE)
nr. 1.896/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 de
instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată, cu modificările şi completările
ulterioare, se taxează cu 200 lei.”
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H.G. NR. 553/2020 PRIVIND PRELUNGIREA STĂRII
DE ALERTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI ŞI MĂSURILE
CARE SE APLICĂ PE DURATA ACESTEIA
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EFECTELOR
PANDEMIEI DE COVID-19

De Redacţia Pro Lege
[UPDATE: M. Of. nr. 627/16.07.2020] H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Update: Publicarea în M. Of. nr. 627 din data de 16 iulie 2020
În Monitorul Oficial nr. 627 din 16 iulie 2020 a fost publicată H.G. nr. 553/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17
iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Pe site-ul oficial al Guvernului României (www.gov.ro), a fost publicată H.G.
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.
Vă prezentăm, în continuare, dispoziţiile Hotărârii.
Art. 1
„Începând cu data de 17 iulie 2020, se prelungeşte cu 30 de zile starea de alertă
pe întreg teritoriul ţării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind
declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu
modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, şi prelungită prin Hotărârea Guvernului
nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I
nr. 515 din 16 iunie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.”
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Art. 2
„Pe durata prevăzută la art. 1 măsurile de prevenire şi control al infecţiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, condiţiile concrete de aplicare şi destinatarii acestor
măsuri, precum şi instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 -«Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns»;
b) anexa nr. 2 -«Măsură pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor»;
c) anexa nr. 3 -«Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc».”
Art. 3
„În aplicarea dispoziţiilor art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente
instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul
tipurilor de risc, cu modificările ulterioare, secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, prin ordin al comandantului acţiunii,
măsurile necesare prevenirii şi combaterii infecţiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2,
în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional.”
Art. 4
„Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute
în anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările ulterioare.”
Art. 5
„Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Art. 6
„Actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului
nr. 394/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului
României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii
Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, îşi
menţin aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin
măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.”
Anexa nr. 1 – Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns;
Anexa nr. 2 – Măsură pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor;
Anexa nr. 3 – Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.
Nota de fundamentare
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O.U.G. NR. 120/2020 PRIVIND INSTITUIREA UNOR MĂSURI
DE SPRIJIN DESTINATE SALARIAŢILOR
ŞI ANGAJATORILOR ÎN CONTEXTUL SITUAŢIEI
EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA
CORONAVIRUSULUI SARS-COV-2 – PUBLICARE

De Redacţia Pro Lege
Actul normativ
O.U.G. nr. 120/2020 privind instituirea
unor măsuri de sprijin destinate
salariaţilor şi angajatorilor în contextul
situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2
(M. Of. nr. 658 din 24 iulie 2020)

Sumar
Se stabilesc unele măsuri de sprijin
destinate salariaţilor şi angajatorilor
în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.

În M. Of. nr. 658 din 24 iulie 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 120/2020 privind
instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2.
Astfel, prin respectivul act normativ se stabilesc unele măsuri de sprijin
destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
În continuare, vă prezentăm cele mai importante dispoziţii ale O.U.G.
nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi
angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.
Prezentare generală
Conform articolului unic alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 24 din
Legea nr. 55/2020, salariaţii angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca
urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică
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judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti beneficiază de acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. XI din O.U.G. nr. 30/2020. Respectiva indemnizaţie se
calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată.
De asemenea, măsura se va aplica pe toată perioada în care activitatea este
suspendată, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2020. Pe de altă parte, de
respectiva măsură nu beneficiază salariaţii aflaţi în concediu medical şi care
primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă, iar regimul fiscal aplicabil
indemnizaţiilor este cel reglementat la art. XI din O.U.G. nr. 30/2020 şi la art. II din
O.U.G. nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale.
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LEGEA NR. 53/2003 PRIVIND CODUL MUNCII – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 151/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actele modificate
Legea nr.
53/2003 privind Codul
muncii
(rep. M. Of. nr. 345 din 18
mai 2011; cu modif. şi
compl. ult.)

Actul modificator
Legea nr. 151/2020
pentru modificarea şi
completarea Legii nr.
53/2003 privind Codul
muncii
(M. Of. nr. 658 din 24
iulie 2020)

Sumar
– modifică: art. 5 alin. (2)
– (4), art. 59 lit. a);
– introduce: art. 5 alin. (5)
– (9), art. 260 alin. (1) lit.
r).

În M. Of. nr. 658 din 24 iulie 2020 s-a publicat Legea nr. 151/2020 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.
În continuare, vă prezentăm modificările, dar şi completările aduse respectivului act normativ.
Art. 5 alin. (2) – (4)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 5 alin. (2)-(4) se prezentau sub următoarea formă:
„(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe
criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie
sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă actele şi faptele de excludere, deosebire,
restricţie sau preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia
muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă actele şi faptele întemeiate în mod aparent
pe alte criterii decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei
discriminări directe.”
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 5 alin. (2) – (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, discriminare prin
asociere, hărţuire sau faptă de victimizare, bazată pe criteriul de rasă, cetăţenie, etnie,
culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare cu HIV, opţiune politică, situaţie sau
responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală, apartenenţă la o categorie
defavorizată, este interzisă.
(3) Constituie discriminare directă orice act sau faptă de deosebire, excludere, restricţie
sau preferinţă, întemeiat(ă) pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2),
care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor prevăzute în legislaţia muncii.
(4) Constituie discriminare indirectă orice prevedere, acţiune, criteriu sau practică
aparent neutră care are ca efect dezavantajarea unei persoane faţă de o altă persoană în baza
unuia dintre criteriile prevăzute la alin. (2), în afară de cazul în care acea prevedere,
acţiune, criteriu sau practică se justifică în mod obiectiv, printr-un scop legitim, şi dacă
mijloacele de atingere a acelui scop sunt proporţionale, adecvate şi necesare.”
Art. 59 lit. a)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 59 lit. a) reglementa următoarele aspecte:
„Art. 59
Este interzisă concedierea salariaţilor:
a) pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială,
handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate
sindicală;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 59 lit. a) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„a) pe criterii de rasă, cetăţenie, etnie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături
genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare
HIV, opţiune politică, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate
sindicală, apartenenţă la o categorie defavorizată;”
Art. 5 alin. (5)-(9)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 5, după alin. (4) se introduc cinci noi alineate,
alin. (5)-(9), cu următorul cuprins:
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„(5) Hărţuirea constă în orice tip de comportament care are la bază unul dintre
criteriile prevăzute la alin. (2) care are ca scop sau ca efect lezarea demnităţii unei persoane
şi duce la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator.
(6) Discriminarea prin asociere constă din orice act sau faptă de discriminare
săvârşit(ă) împotriva unei persoane care, deşi nu face parte dintr-o categorie de persoane
identificată potrivit criteriilor prevăzute la alin. (2), este asociată sau prezumată a fi
asociată cu una sau mai multe persoane aparţinând unei astfel de categorii de persoane.
(7) Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau
acţiune în justiţie cu privire la încălcarea principiului tratamentului egal şi al nediscriminării.
(8) Orice comportament care constă în a dispune, scris sau verbal, unei persoane să
utilizeze o formă de discriminare, care are la bază unul dintre criteriile prevăzute la
alin. (2), împotriva uneia sau mai multor persoane este considerat discriminare.
(9) Nu constituie discriminare excluderea, deosebirea, restricţia sau preferinţa în
privinţa unui anumit loc de muncă în cazul în care, prin natura specifică a activităţii în
cauză sau a condiţiilor în care activitatea respectivă este realizată, există anumite cerinţe
profesionale esenţiale şi determinante, cu condiţia ca scopul să fie legitim şi cerinţele
proporţionale.”
Art. 260 alin. (1) lit. r)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 260 alin. (1), după lit. q) se introduce o nouă
literă, lit. r), cu următorul cuprins:
„r) nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2)-(9) şi ale art. 59 lit. a), cu amendă de la
1.000 lei la 20.000 lei.”

