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Actualitate legislativă

III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In March 2021, several legislative acts were published in the Official Journal, among which we
mention: Law no. 15/2021 of the state budget for the year 2021; Law no. 16/2021 of the social insurance
budget for the year 2021; Order of the president of the National Office for Prevention and Control of
Money Laundering no. 37/2021 for the approval of the Rules for implementing the provisions of Law
no. 129/2019 for preventing and fighting money laundering and the financing of terrorism, as well as
for the amendment and supplement of certain regulations, for the reporting entities supervised and
controlled by the National Office for Prevention and Control of Money Laundering; G.E.O. no.
19/2021 regarding certain fiscal measures, as well as for the amendment and supplement of certain
regulations in tax matter.
Moreover, in March, several legislative acts were amended, among which: Government Decision
no. 906/2020 on the approval of implementing of certain provisions of the G.E.O. no. 57/2019
regarding the Administrative Code; Regulation on the organization and conduct of the admission
contest to the National School of Clerks, approved under the Decision of the Plenary of the Superior
Council of Magistracy no. 173/2007, G.E.O. no. 36/2020 for the amendment and supplement of certain
legal acts, as well as for adopting some measures during the state of emergency established under
Decree no. 195/2020 regarding the establishment of the state of emergency on the territory of Romania,
G.E.O. no. 80/2013 regarding the judicial stamp duties.
Furthermore, the Government Decision no. 293/2021 regarding the extension of the state of alert
on the Romanian territory starting with 14 March 2021, 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 March.

PUNEREA ÎN APLICARE A UNOR PREVEDERI ALE CODULUI
ADMINISTRATIV – MODIFICĂRI (H.G. NR. 66/2021)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
H.G. nr. 906/2020
pentru punerea în
aplicare a unor
prevederi ale O.U.G.

Actul modificator
H.G. nr. 66/2021 privind
modificarea şi completarea
H.G. nr. 906/2020 pentru
punerea în aplicare a unor

Modificări
– modifică: art. 3,
anexa nr. 1;
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nr. 57/2019 privind
Codul administrativ
(M. Of. nr. 994 din 28
octombrie 2020; cu
modif. ult.)

prevederi ale O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul
administrativ
(M. Of. nr. 202 din 1 martie
2021)

– introduce: art. 2 alin.
(1) pct. 2 lit. r), art.
3^1;
– abrogă: art. 2 alin.
(1) pct. 2 lit. b), lit.
d-k), lit. n) şi lit. o), art.
2 alin. (2).

În M. Of. nr. 202 din 1 martie 2021 s-a publicat H.G. nr. 66/2021 privind modificarea şi completarea H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor
prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Astfel, prin respectivul act normativ se aduc unele modificări şi completări H.G.
nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse H.G.
nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. b), d)-k), lit. n) şi lit. o) din H.G. nr. 906/2020 pentru
punerea în aplicare a unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ (abrogat prin H.G. nr. 66/2021)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la 2 alin. (1) pct. 2, lit. b), d)-k), lit. n) şi lit. o) prevedeau:
„(1) Subprefecţii au următoarele atribuţii principale
(…)
2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:
(…)
b) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a
instituţiei prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
(…)
d) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu
caracter individual;
e) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenţei şi urmărirea soluţionării
acesteia în termenul legal;
f) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în
vigoare, pe care le prezintă prefectului;
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g) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către
ministerul care coordonează instituţia prefectului, publicarea în monitorul oficial
local al judeţului ori al municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a
instituţiei prefectului;
h) îndrumarea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai
subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
i) gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu
privire la realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
j) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în
domeniile de activitate specifice instituţiei prefectului;
k) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor, precum şi la arhivarea documentelor;
(…)
n) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei
prefectului, cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate;
o) asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la 2 alin. (1) pct. 2, lit. b), d)-k), lit. n) şi lit. o) se
abrogă.
Art. 2 alin. (1) pct. 2 lit. r) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a
unor prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (introdus prin
H.G. nr. 66/2021)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2 alin. (1) pct. 2, după lit. p) se introduce o nouă
literă, lit. r) cu următorul conţinut:
„(1) Subprefecţii au următoarele atribuţii principale
(…)
2. cu privire la conducerea operativă a instituţiei prefectului:
(…)
r) alte atribuţii sau sarcini date de către prefect în legătură cu activitatea instituţiei
prefectului”.
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Art. 2 alin. (2) din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor
prevederi ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (abrogat prin H.G.
nr. 66/2021)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 2, alin. (2) prevedea:
„(2) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către subprefectul care are
sarcina de a le pune în aplicare”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 2, alin. (2) se abrogă.
Art. 3 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin H.G. nr. 66/2021)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 3 prevedea:
„Art. 3
(1) Atribuţiile prevăzute la art. 2 pentru subprefect se stabilesc de către prefect,
prin fişa postului.
(2) La întocmirea fişei postului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere şi
atribuţiile pe linie de informaţii clasificate pentru subprefectul care îndeplineşte
atribuţii de funcţionar de securitate, respectiv de şef al structurii de securitate, după
caz, conform prevederilor legale incidente.
(3) Fişa postului subprefectului care îndeplineşte atribuţii de funcţionar de
securitate sau, după caz, de şef al structurii de securitate va fi transmisă spre avizare
autorităţii desemnate de securitate, conform prevederilor legale incidente”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 3 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„Art. 3
(1) Atribuţiile prevăzute la art. 2 se stabilesc de către prefect, prin ordin.
(2) La întocmirea ordinului pentru fiecare subprefect se vor avea în vedere şi atribuţiile
pe linia protecţiei informaţiilor clasificate pentru subprefectul desemnat şef al structurii de
securitate, conform prevederilor legale în vigoare. Şeful structurii de securitate este desemnat
subprefectul care coordonează activitatea serviciilor publice deconcentrate.
(3) Ordinul prefectului prin care se stabilesc în sarcina subprefectului atribuţii de şef al
structurii de securitate se transmite spre avizare structurii responsabile pentru îndrumarea,
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coordonarea şi controlul activităţilor referitoare la protecţia informaţiilor clasificate, conform
prevederilor legale în vigoare.
(4) Atribuţiile pe linia protecţiei informaţiilor clasificate, stabilite pentru subprefectul
desemnat şef al structurii de securitate, nu pot fi delegate altor persoane”.
Art. 3^1 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (introdus prin H.G. nr. 66/2021)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, după art. 3 se introduce un nou articol, art. 3^1 cu
următorul conţinut:
„Art. 3^1
(1) Secretarul general al instituţiei prefectului are următoarele atribuţii principale:
a) asigurarea stabilităţii funcţionării instituţiei prefectului, continuitatea conducerii şi
realizarea legăturilor funcţionale între compartimentele instituţiei prefectului;
b) sprijinirea activităţii prefectului în exercitarea atribuţiilor privind verificarea legalităţii, prevăzute la art. 255 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
c) coordonarea structurii/structurilor de specialitate prin care se realizează atribuţiile
privind verificarea legalităţii de către prefect;
d) elaborarea proiectului regulamentului de organizare şi funcţionare a instituţiei
prefectului, pe care îl supune spre aprobare prefectului;
e) asigurarea transmiterii către persoanele interesate a ordinelor prefectului cu caracter
individual;
f) monitorizarea primirii, distribuirii corespondenţei şi urmărirea soluţionării acesteia
în termenul legal;
g) elaborarea de studii şi rapoarte cu privire la aplicarea actelor normative în vigoare, pe
care le prezintă prefectului;
h) asigurarea transmiterii ordinelor prefectului cu caracter normativ către ministerul
care coordonează instituţia prefectului şi publicării în monitorul oficial local al judeţului ori
al municipiului Bucureşti, precum şi pe pagina de internet a instituţiei prefectului;
i) îndrumarea secretarilor generali ai unităţilor administrativ-teritoriale şi ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
j) gestionarea şi urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de către prefect cu privire la
realizarea sarcinilor rezultate din actele normative în vigoare;
k) urmărirea modului de realizare a fluxului de informare-documentare în domeniile de
activitate specifice instituţiei prefectului;
l) înaintarea către prefect a propunerilor cu privire la organizarea şi desfăşurarea
circuitului legal al lucrărilor, informarea documentară, primirea şi soluţionarea petiţiilor,
precum şi la arhivarea documentelor;
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m) aprobarea eliberării de extrase sau copii de pe acte din arhiva instituţiei prefectului,
cu excepţia celor care conţin informaţii clasificate;
n) asigurarea secretariatului comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor, în calitate de secretar al comisiei judeţene;
o) urmărirea îndeplinirii măsurilor dispuse de prefect;
p) îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege sau sarcini date de către prefect.
(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către prefect, prin fişa postului.
(3) Ordinele prefectului sunt contrasemnate de către secretarul general al instituţiei
prefectului, care are sarcina de a le pune în aplicare”.
Anexa nr. 1 din H.G. nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi
ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin H.G.
nr. 66/2021)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, anexa nr. 1 se modifică şi va avea următorul conţinut:
„ANEXĂ: ORGANIGRAMA-CADRU de organizare a instituţiei prefectului
(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 906/2020)
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Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 202 din data de 1 martie 2021”.
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REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA
ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE
LA ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI – MODIFICARE
(HOTĂRÂREA PLENULUI CSM NR. 41/2021)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Regulamentul privind
organizarea şi
desfăşurarea
concursului de
admitere la Şcoala
Naţională de Grefieri,
aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului
Superior al
Magistraturii nr.
173/2007
(M. Of. nr. 246 din 12
aprilie 2007; cu
modif.ult.)

Actul modificator
Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al
Magistraturii (CSM) nr.
41/2021 pentru modificarea
Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la
Şcoala Naţională de
Grefieri, aprobat prin
Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 173/2007
(M. Of. nr. 232 din 8 martie
2021)

Modificări
– modifică: art. 29
alin. (3).

În M. Of. nr. 232 din 8 martie 2021 s-a publicat Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii (CSM) nr. 41/2021 pentru modificarea Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională
de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 173/2007.
Astfel, prin respectivul act normativ se aduce o modificare Regulamentului
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională
de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 173/2007.
Vă prezentăm, în continuare, modificarea adusă Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007.
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Art. 29 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri (modificat prin Hotărârea
Plenului CSM nr. 41/2021)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 29, alin. (3) prevedea:
„(3) În cazul renunţării unor candidaţi declaraţi admişi până la data validării
concursului de către Consiliul Superior al Magistraturii, vor fi declaraţi admişi
următorii candidaţi din tabelul de clasificare, în ordinea mediilor, cu respectarea
cerinţelor prevăzute la art. 29”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 29, alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3)În cazul în care unul sau mai multe locuri scoase la concurs devin vacante în termen
de 30 de zile de la începerea anului şcolar, Consiliul Superior al Magistraturii îi va declara
admişi pe următorii candidaţi din tabelul de clasificare, în ordinea mediilor, cu respectarea
cerinţelor prevăzute la art. 29. Aceştia vor urma specializarea pentru care au optat candidaţii
care au ocupat locurile devenite vacante şi vor participa la cursurile de formare iniţială de
îndată, urmând a beneficia de toate drepturile specifice calităţii de cursant, sub condiţia
declarării ca admişi de către Consiliul Superior al Magistraturii”.
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LEGEA NR. 16/2021 A BUGETULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE
DE STAT PE ANUL 2021 – PUBLICARE
(M. OF. NR. 238/9.03.2021)

De Redacţia Pro Lege
Actul normativ
Legea nr. 16/2021 a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul
2021
(M. Of. nr. 238 din 9 martie 2021)

Sumar
S-a publicat Legea nr. 16/2021 bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.

În M. Of. nr. 238 din 9 martie 2021 s-a publicat Legea nr. 16/2021 a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.
Astfel, prin respectivul act normativ se reglementează bugetul asigurărilor
sociale de stat pe anul 2021.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale Legii nr. 16/2021
a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021.
Structura
– Cap. I („Dispoziţii generale”);
– Secţ. 1 („Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi
bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2021”);
– Secţ. 2 („Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul
2021”);
– Secţ. 3 („Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul
2021”);
– Cap. II („Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea
proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile”);
– Secţ. 1 („Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi”);
– Secţ. 2 („Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”);
– Cap. III („Dispoziţii finale”);
– Anexele nr. 1/03-6/03 şi nr. 1/04-7/04.
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Prezentare generală

Conform art. 1, actul normativ prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2021
veniturile pe capitole şi subcapitole, iar cheltuielile pe destinaţii pentru bugetul
asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetele fondurilor
externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din
venituri proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2021.
Aşadar, bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de
pensii se stabileşte la venituri în sumă de 90.079.743 mii lei, iar la cheltuieli în sumă
de 90.079.743 mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare. Pe de
altă parte, sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se
stabileşte la venituri în sumă de 283.325 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 140.395
mii lei, atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de
142.930 mii lei.
În ceea ce priveşte bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului
asigurărilor pentru şomaj, acesta se stabileşte la venituri în sumă de 3.375.525 mii
lei, iar la cheltuieli în sumă de 3.375.525 mii lei atât la credite de angajament, cât şi
la credite bugetare. Totodată, fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale,
instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanţelor salariale, se stabileşte la venituri în sumă de
1.303.196 mii lei, iar la cheltuieli în sumă de 110.340 mii lei, atât la credite de
angajament, cât şi la credite bugetare, cu un excedent de 1.192.856 mii lei.
Potrivit art. 7, sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare
între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii şi cele
pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. De
asemenea, sunt interzise virările de credite de angajament şi credite bugetare între
subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru şomaj şi
cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
Conform art. 13, se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze
virări de credite de angajament şi credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”
la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole
bugetare, cu excepţia virărilor de credite de angajament şi credite bugetare care pot
fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020” la titlul
51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, în vederea asigurării
sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă
proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice
finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
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Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat pe anul 2021 este de 5.380 lei, iar cuantumul ajutorului de deces se
stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
– asiguratului sau pensionarului, la 5.380 lei;
– unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.690 lei.
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LEGEA NR. 15/2021 A BUGETULUI DE STAT PE ANUL 2021 –
PUBLICARE (M. OF. NR. 236/9.03.2021)

De Redacţia Pro Lege
Actul normativ
Legea nr. 15/2021 a bugetului de
stat pe anul 2021
(M. Of. nr. 236 din 9 martie 2021)

Sumar
S-a publicat Legea nr. 15/2021 a
bugetului de stat pe anul 2021.

În M. Of. nr. 236 din 9 martie 2021 s-a publicat Legea nr. 15/2021 a bugetului de
stat pe anul 2021.
Astfel, prin respectivul act normativ se reglementează bugetul de stat pe anul
2021.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale Legii nr. 15/2021
a bugetului de stat pe anul 2021.
Structura
– Cap. I („Dispoziţii generale”);
– Secţ. 1 („Dispoziţii referitoare la bugetul de stat pe anul 2021”);
– Secţ. 2 („Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2021”);
– Secţ. 3 („Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate pe anul 2021”);
– Secţ. 4 („Dispoziţii referitoare la proiectele cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2021”);
– Secţ. 5 („Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020,
pe anul 2021”);
– Secţ. 6 („Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2021-2027”);
– Secţ. 7 („Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri rambursabile pe anul 2021”);
– Cap. II („Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi”);
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– Cap. III („Dispoziţii finale”);
– Anexa nr. 1 („Bugetul de stat pe anii 2021-2024 – Sinteză”);
– Anexa nr. 2 („Sinteza cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole,
paragrafe, alienate după caz, pe anii 2021-2024”);
– Anexele nr. 3-11^02.
Prezentare generală
Conform art. 1, actul normativ prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2021
veniturile pe capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori
principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile
şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii.
Astfel, bugetul de stat se stabileşte la venituri în sumă de 173.700,8 milioane
lei, iar la cheltuieli în sumă de 326.407,2 milioane lei credite de angajament şi în
sumă de 261.050,5 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 87.349,7 milioane
lei.
De asemenea, din taxa pe valoarea adăugată se alocă 18.496,0 milioane lei sume
defalcate pentru bugetele locale, din care:
– 2.979,1 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţelor, potrivit anexei nr. 4;
– 7.648,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit
anexei nr. 5;
– 420,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene
şi comunale, sumă repartizată pe judeţe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unităţi
administrativ-teritoriale se face de către consiliul judeţean prin hotărâre, după
consultarea primarilor, în funcţie de lungimea şi starea tehnică a drumurilor;
– 7.097,2 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor, pentru finanţarea cheltuielilor aferente funcţionării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar şi a posturilor de prim ajutor
pe plajele cu destinaţie turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (21) din O.G.
nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate
pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, pentru
aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) şi art. 8 alin. (3) din O.G. nr. 27/1996 privind
acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi
din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor determinate
de achitarea obligaţiilor de plată ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul
Suceava, aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului
„Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava”, potrivit prevederilor
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art. XII alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, cu modificările ulterioare, reprezentând
rate de capital şi dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta gaz, rate de
capital şi dobânzi scadente în anul 2021 pentru componenta termie, precum şi debite
restante la fondul de risc, precum şi pentru finanţarea unor proiecte de investiţii şi a
altor cheltuieli, potrivit anexelor nr. 7, 7/01, 7/02 şi 7/03;
– 351,3 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor învăţământului particular şi
cel confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.
Totodată, începând cu data intrării în vigoare a legii, prin derogare de la
prevederile art. 32 şi 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, din
impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale se repartizează, prin decizie a directorului direcţiei generale
regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice,
următoarele cote:
– 15% la bugetul local al judeţului;
– 63% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror
teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
– 6% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, ce se repartizează bugetelor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor prin hotărâre a consiliului
judeţean;
– 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei generale regionale a
finanţelor publice/administraţiei judeţene a finanţelor publice, pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
– 2% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiilor generale regionale ale
finanţelor publice/administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, pentru finanţarea
instituţiilor publice de spectacole din subordinea autorităţilor administraţiei publice
locale ale unităţilor administrative-teritoriale din judeţe, respectiv teatre şi opere.
Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate
din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/administraţiilor
judeţene/de sector ale finanţelor publice.
Pe de altă parte, în anul 2021 se autorizează Casa Naţională de Asigurări de
Sănătate să negocieze şi să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în
limita sumei de 4.180.000 mii lei.
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NORMELE DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII
NR. 129/2019 PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA
SPĂLĂRII BANILOR ŞI FINANŢĂRII TERORISMULUI –
APROBARE (ORDINUL NR. 37/2021)

De Redacţia Pro Lege
Actul normativ
Ordinul preşedintelui Oficiului
Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor nr.
37/2021 privind aprobarea
Normelor de aplicare a
prevederilor Legii nr. 129/2019
pentru prevenirea şi combaterea
spălării banilor şi finanţării
terorismului, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor
acte normative, pentru entităţile
raportoare supravegheate şi
controlate de Oficiul Naţional de
Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor
(M. Of. nr. 240 din 9 martie 2021)

Sumar
Se aprobă Normele de aplicare a
prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru
prevenirea şi combaterea spălării banilor
şi finanţării terorismului, precum şi
pentru modificarea şi completarea unor
acte normative, pentru entităţile
raportoare supravegheate şi controlate
de Oficiul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor.

În M. Of. nr. 240 din 9 martie 2021 s-a publicat Ordinul preşedintelui Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 37/2021 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi
combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor.
Astfel, prin respectivul act normativ se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi
finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
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normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale Ordinului
preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
(OPFNPCSB) nr. 37/2021.
Prezentare generală
Conform art. 1, se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019
pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor.
Astfel, Normele se vor aplica tuturor entităţilor raportoare supravegheate şi
controlate de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în
conformitate cu prevederile art. 26 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea
şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. În acest sens, prin „entităţi
reglementate” se desemnează entităţile raportoare supravegheate şi controlate de
către Oficiu conform prevederilor art. 26 alin. (1) lit. d), respectiv cele prevăzute la
art. 5 din Lege, care nu sunt supuse supravegherii Băncii Naţionale a României şi
Autorităţii de Supraveghere Financiară, indiferent de forma şi modul de organizare
a acestora.
În categoria entităţilor mai sus menţionate se încadrează următoarele:
Entităţile reglementate sunt:
– instituţiile financiare nebancare înscrise exclusiv în Registrul general al Băncii
Naţionale a României şi care nu au şi statut de instituţie de plată sau instituţie
emitentă de monedă electronică; instituţiile financiare nebancare înscrise în
Registrul de evidenţă al Băncii Naţionale a României, respectiv casele de amanet,
casele de ajutor reciproc şi entităţile fără scop patrimonial; furnizorii specializaţi în
servicii de informare cu privire la conturi înscrişi în Registrul instituţiilor de plată şi
al furnizorilor specializaţi în servicii de informare cu privire la conturi al Băncii
Naţionale a României; casele de schimb valutar autorizate de Ministerul Finanţelor;
furnizorii de servicii poştale autorizaţi de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, care prestează servicii de plată – entităţi
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Lege;
– furnizorii de servicii de jocuri de noroc licenţiaţi de Oficiul Naţional pentru
Jocuri de Noroc – entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. d) din Lege;
– auditorii financiari înregistraţi la Camera Auditorilor Financiari din România,
experţii contabili şi contabilii autorizaţi înregistraţi la Corpul Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România, evaluatorii autorizaţi înregistraţi la Asociaţia
Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România, consultanţii fiscali înregistraţi la
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Camera Consultanţilor Fiscali, entităţi care se angajează să furnizeze, direct sau prin
intermediul altor persoane cu care persoana respectivă este afiliată, ajutor material,
asistenţă sau consiliere cu privire la aspectele fiscale, financiare, ca activitate economică sau profesională principală – entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege.
Sunt incluse şi entităţile care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5
alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022;
– notarii publici înregistraţi la Uniunea Naţională a Notarilor Publici din
România, avocaţii înregistraţi în barourile Uniunii Naţionale a Barourilor din
România, executorii judecătoreşti înregistraţi la Uniunea Naţională a Executorilor
Judecătoreşti din România, practicienii în insolvenţă înregistraţi la Uniunea
Naţională a Practicienilor în Insolvenţă, inclusiv alte persoane care exercită profesii
juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea
de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile,
acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare, valorilor mobiliare sau a altor bunuri ale clienţilor, operaţiuni
sau tranzacţii care implică o sumă de bani sau un transfer de proprietate, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii,
funcţionării sau administrării unei societăţi; constituirea, administrarea ori conducerea unor astfel de societăţi, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare
sau a altor structuri similare, precum şi în cazul în care participă în numele sau
pentru clienţii lor în orice operaţiune cu caracter financiar ori vizând bunuri imobile,
crearea, funcţionarea sau administrarea de fiducii, societăţi, fundaţii sau structuri –
entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Lege;
– furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la
art. 5 alin. (1) lit. e) şi f) din Lege, aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. l) din Lege, inclusiv
entităţi ce desfăşoară efectiv activităţile menţionate în definiţia din Lege conform
codurilor CAEN 6420, CAEN 6910 şi CAEN 6820 – entităţi prevăzute la art. 5
alin. (1) lit. g) din Lege;
– furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare
autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor – entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1)
lit. g^1) din Lege;
– furnizorii de portofele digitale, autorizaţi/înregistraţi de Ministerul Finanţelor
– entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g^2) din Lege;
– agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de
intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte
tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000
euro sau mai mult, inclusiv entităţile care desfăşoară efectiv activităţile menţionate
la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege conform codurilor CAEN 6831 şi CAEN 4110 – entităţi
prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. h) din Lege;
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– alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, numai
în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă
echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o
singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele – entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. i) din Lege;
– persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este
desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei
sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000
euro sau mai mult – entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege. Sunt incluse şi
entităţile care desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. j) din Lege
conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 şi CAEN 9003;
– persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este
desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de
tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult –
entităţi prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege. Sunt incluse şi entităţile care
desfăşoară efectiv activităţile menţionate la art. 5 alin. (1) lit. k) din Lege în zone
libere, conform codurilor CAEN 4778, CAEN 4779, CAEN 4791, CAEN 4799 şi
CAEN 9003.
Entităţile reglementate au obligaţia de a desemna una sau mai multe persoane
cu responsabilităţi în aplicarea Legii, cu detalierea concretă a atribuţiilor şi
responsabilităţilor încredinţate în acest scop, cu aprobarea conducerii. Documentele
întocmite în acest sens se înregistrează în evidenţele proprii şi se păstrează la sediul
entităţii.
Totodată, în scopul atenuării şi gestionării cu eficacitate a riscurilor de spălare
a banilor sau de finanţare a terorismului, entităţile reglementate emit documente
aprobate la nivelul conducerii de rang superior, astfel:
– norme interne ce conţin cel puţin: măsuri aplicabile în materie de raportare,
inclusiv de semnalare în nume propriu, de către persoanele desemnate prevăzute la
art. 5 alin. (1)-(3) din Lege către autorităţile statului a încălcărilor de orice natură a
reglementărilor legale în domeniu din cadrul entităţii reglementate şi de furnizare
promptă a datelor la solicitarea autorităţilor competente; măsuri de păstrare a evidenţelor şi a tuturor documentelor, conform cerinţelor din Lege;
– norme interne ce conţin măsuri aplicabile în materie de cunoaştere a clientelei;
– proceduri de administrare a riscurilor care conţin cel puţin: măsuri de
identificare, evaluare, gestionare şi diminuare a riscurilor, criteriile şi elementele în
baza cărora s-au stabilit riscurile, inclusiv scenariile şi intervalele de timp relevante
în funcţie de care se identifică tranzacţiile legate între ele, determinate proporţional
cu riscurile asociate;
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– proceduri care stabilesc mecanismele de control intern, de comunicare şi
management de conformitate;
– proceduri care stabilesc mecanisme ce cuprind măsuri de protecţie a personalului propriu implicat în aplicarea acestor politici împotriva oricăror ameninţări
ori acţiuni ostile sau discriminatorii;
– proceduri pentru angajaţi sau persoanele aflate într-o poziţie similară pentru
raportarea încălcărilor la nivel intern, prin intermediul unui canal specific, independent şi anonim, cu respectarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter
personal;
– proceduri de instruire şi evaluare periodică a angajaţilor.
Totodată, începând cu data intrării în vigoare a ordinului, se abrogă Ordinul
preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru
entităţile raportoare supravegheate şi controlate de Oficiul Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 75 din 3 februarie 2020.
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H.G. NR. 293/2021 PRIVIND PRELUNGIREA STĂRII
DE ALERTĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI ÎNCEPÂND
CU DATA DE 14 MARTIE 2021, PRECUM ŞI STABILIREA
MĂSURILOR CARE SE APLICĂ PE DURATA ACESTEIA
PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA EFECTELOR
PANDEMIEI DE COVID-19

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat
în Monitorul Oficial
H.G. nr. 293/2021 privind
prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu
data de 14 martie 2021, precum şi
stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19

Sumar
Se stabilesc măsurile care se aplică pe
perioada prelungirii stării de alertă pentru
prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.

(M. Of. nr. 245 din 11 martie 2021)
În M. Of. nr. 245 din 11 martie 2021 a fost publicată H.G. nr. 293/2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale H.G. nr. 293/2021.
Art. 1
„Începând cu data de 14 martie 2021 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, aprobată cu modificări şi
completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi
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completările ulterioare, 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, cu
modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin
Hotărârea Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea
Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr.
967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data
de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
şi completările ulterioare, prin Hotărârea Guvernului nr. 1.065/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie
2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotărârea
Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 şi prin Hotărârea Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de
alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.”
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 – «Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor»;
c) anexa nr. 3 – «Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc».
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Art. 3
„În aplicarea dispoziţiilor art. 71 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 modificările
şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 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 şi completările ulterioare.”
Art. 5
„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, a Hotărârii Guvernului nr.
476/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
553/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
668/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
782/2020 cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
856/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
967/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
1.065/2020, a Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 şi a Hotărârii Guvernului nr. 35/2021
îşi menţin aplicabilitatea în măsura în care dispoziţiile acestora nu contravin
măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.”
Art. 6
„Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
Anexa nr. 1: Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns
Anexa nr. 2: Măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor
Anexa nr. 3: Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc
Vă prezentăm, în continuare, prevederile principale din Anexa nr. 3 – Măsuri
pentru diminuarea impactului tipului de risc:
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Art. 1
„În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise
organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte
tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu
excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2-19;
2. se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări,
petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;
3. activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite
conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive
organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis
în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
4. competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără spectatori,
numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi
sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
5. în condiţiile pct. 3 se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti,
legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite
sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise
numai cu respectarea regulilor de distanţare între participanţi, astfel încât să se
asigure minimum 7 mp/persoană;
6. activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau
concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, precum şi evenimentele culturale
în aer liber se pot desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
7. în condiţiile pct. 6, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea
publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată
în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu
1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea
maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din
judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi
este interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de locuitori;
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8. în condiţiile pct. 6, la nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa cumulată
în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,
organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă
ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de
până la 3 persoane, iar organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt
permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate
la distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea măştii
de protecţie. Activităţile sunt interzise la nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori;
9. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, se
desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor
de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
10. în condiţiile pct. 9, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate;
11. se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase
prevăzute la pct. 10 a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în localităţile
în care se desfăşoară aceste activităţi;
12. se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu
excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu
locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu
ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
13. se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive
etc.) în spaţii închise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale,
restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
14. se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive
etc.) în spaţii deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale,
restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;
15. se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi,
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri
europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de persoane în interior şi de
maximum 50 de persoane în exterior şi cu respectarea normelor de sănătate publică
stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;
16. se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii în
domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor
specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog;
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17. se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul
diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate
în România, astfel încât să fie asigurate o suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare
persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie sanitară;
18. se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea
adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un
număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu respectarea următoarelor
măsuri:
a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi
participanţii;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în
spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia;
c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi
asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe
perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea
contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;
19. se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.”
Art. 2
„(1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. în interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri pietonale
mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor
asemenea grupuri;
2. în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 22,00-5,00, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi
locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată
de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum
ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a
călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului,
asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru
de familie;
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3. se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii:
a) membri de familie ai cetăţenilor români;
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau
ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în
România;
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un
document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document
echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii
Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis
de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în
domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte
categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de
transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor
internaţionale, precum şi membrii familiilor acestuia care îl însoţesc în misiuni
permanente pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate
asigura ajutor umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei
consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive
umanitare, persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE)
nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de
stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil
de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre
statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid,
precum şi persoane returnate în baza acordurilor de readmisie;
i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este
necesară din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau
desfăşurată în străinătate;
k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal
navigant maritim şi fluvial;
l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii
sportive organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizuale, personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale care se
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derulează pe teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a
unor documente justificative.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la
alin. (1) pct. 2 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator
ori o declaraţie pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la
alin. (1) pct. 2 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) şi (3), trebuie să
cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului
activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.
(5) În absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, măsura stabilită la
alin. (1) pct. 3 nu se mai aplică cetăţenilor străini şi apatrizilor originari din sau
rezidenţi în state terţe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea
restricţiilor temporare asupra călătoriilor neesenţiale către Uniunea Europeană.”
Art. 7
„(1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care
desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise,
publice şi/sau private, să îşi organizeze şi desfăşoare activitatea în intervalul orar
5,00-21,00.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00,
operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate
de livrare la domiciliu.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile,
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii
economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului
auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule
cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim
normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.”
Art. 8
„În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările
şi completările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care îşi desfăşoară
activitatea mai mulţi operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă,
a sălilor de jocuri, precum şi activitatea barurilor, cluburilor şi discotecilor.”
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Art. 11
„În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea în creşe şi after-school-uri este permisă numai cu respectarea
condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, al ministrului muncii
şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
2. în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile
didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile respectării măsurilor de
prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei şi al ministrului
sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. la apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7
zile consecutive, în spaţiile destinate cazării elevilor sau studenţilor, se instituie
măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenţii care
nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locaţie se asigură de către
unitatea/instituţia de învăţământ responsabilă cazarea în condiţii de carantină,
precum şi măsurile necesare pentru sprijinirea asigurării necesităţilor de bază.”
Art. 14
„(1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr.
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă,
angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo
unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 –
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă,
cu modificările ulterioare.
(2) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim
de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării transportului
public, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi
locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome,
societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este
deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având
un număr mai mare de 50 de salariaţi, au obligaţia organizării programului de lucru
astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine
activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.”
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O.U.G. NR. 36/2020 PENTRU MODIFICAREA
ŞI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE,
PRECUM ŞI PENTRU ADOPTAREA UNOR MĂSURI
PE TIMPUL STĂRII DE URGENŢĂ – MODIFICĂRI
(LEGEA NR. 30/2021)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 36/2020
pentru modificarea şi
completarea unor acte
normative, precum şi
pentru adoptarea unor
măsuri pe timpul stării
de urgenţă instituite
prin Decretul nr.
195/2020 privind
instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul
României
(M. Of. nr. 268 din 31
martie 2020; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 30/2021 privind
aprobarea O.U.G. nr.
36/2020 pentru modificarea
şi completarea unor acte
normative, precum şi
pentru adoptarea unor
măsuri pe timpul stării de
urgenţă instituite prin
Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul
României
(M. Of. nr. 258 din 15 martie
2021)

Modificări
– modifică: art. I pct. 1,
art. III pct. 4.

În M. Of. nr. 258 din 15 martie 2021 s-a publicat Legea nr. 30/2021 privind
aprobarea O.U.G. nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă
instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României.
Astfel, prin respectivul act normativ se aduc modificări şi completări O.U.G.
nr. 36/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi
pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgenţă instituite prin Decretul
nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
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Vă prezentăm, în continuare, modificările şi completările aduse respectivelor
acte normative.
Art. I pct. 1 din O.U.G. nr. 36/2020 (modificat prin Legea nr. 30/2021)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. I, pct. 1 prevedea:
„Pe timpul stării de urgenţă şi de asediu, comandanţii/şefii structurilor militare
pot dispune întreruperea concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată,
de studii şi pentru formare profesională ale cadrelor militare în activitate din
subordine, în funcţie de nevoile instituţiilor militare.
Pe timpul stării de urgenţă, comandanţii/şefii structurilor militare pot dispune
unilateral efectuarea totală sau parţială a concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru cadrele militare în activitate din subordine.
La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de odihnă, de odihnă
suplimentare, fără plată, paternal, de acomodare, pentru creşterea copilului, de
studii, pentru formare profesională, vacanţele şi permisiile se întrerup, cadrele
militare în activitate fiind obligate să se prezinte la unităţile militare de care aparţin,
în cel mai scurt timp posibil.
Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, cadrelor militare în activitate şi celor
în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii şi concedii, potrivit
ordinului ministrului apărării naţionale.
Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
comandanţii/şefii stabilesc programul de lucru al cadrelor militare, în funcţie de
evoluţia situaţiei şi misiunile încredinţate.
Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
cadrele militare pot efectua deplasări în alte garnizoane sau unităţi administrativ-teritoriale, altele decât cele din care face parte unitatea militară în care îşi
desfăşoară activitatea, ori pot părăsi teritoriul naţional, în condiţiile stabilite prin
ordin al conducătorului instituţiei”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. I, pct. 1 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„Pe timpul mobilizării şi pe timp de război, cadrelor militare în activitate şi celor în
rezervă, concentrate sau mobilizate, li se pot acorda permisii sau concedii, în condiţii stabilite
prin ordin al conducătorului instituţiei”.
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Art. III pct. 4 din O.U.G. nr. 36/2020 (modificat prin Legea nr. 30/2021)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. III, pct. 4 prevedea:
„(1) Pe timpul pregătirii şi executării misiunilor în afara teritoriului statului
naţional, soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă ca urmare a
prezentării demisiei.
(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război,
soldaţii şi gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă în condiţiile prevăzute la
art. 45 alin. (1) lit. a), b), d)-j) şi m)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. III pct. 4 se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(2) Pe timpul stării de urgenţă, de asediu, de mobilizare şi pe timp de război, soldaţii şi
gradaţii profesionişti nu pot fi trecuţi în rezervă în condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (1)
lit. a), b), d), f)-j) şi m)”.
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O.U.G. NR. 80/2013 PRIVIND TAXELE JUDICIARE DE TIMBRU –
COMPLETARE (LEGEA NR. 32/2021)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 80/2013
privind taxele
judiciare de timbru
(M. Of. nr. 392 din 29
iunie 2013; cu modif.
ult.)

Actul modificator
Legea nr. 32/2021 pentru
completarea art. 7 din
O.U.G. nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru
(M. Of. nr. 263 din 17 martie
2021)

Modificări
– introduce: art. 7 alin.
(2)

În M. Of. nr. 263 din 17 martie 2021 s-a publicat Legea nr. 32/2021 pentru
completarea art. 7 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
Astfel, prin respectivul act normativ se aduce o completare O.U.G. nr. 80/2013
privind taxele judiciare de timbru.
Vă prezentăm, în continuare, completarea adusă O.U.G. nr. 80/2013 privind
taxele judiciare de timbru.
Art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
(introdus prin Legea nr. 32/2021)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 7, se introduce un nou alineat, alin. (2), cu
următorul conţinut:
„(2) Acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile materiale
şi morale decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice se taxează cu 100 lei”.
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CODUL FISCAL – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 19/2021)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal
(M. Of. nr. 688 din
10 septembrie 2015)

Actul modificator
O.U.G. nr. 19/2021 privind
unele măsuri fiscale,
precum şi pentru
modificarea şi completarea
unor acte normative în
domeniul fiscal
(M. Of. nr. 315 din 29 martie
2021)

Modificări
– modifică: art. 297
alin. (3), art. 303 alin.
(5);
– introduce: art. 123
alin. (1^3), art. 325 alin.
(1^2), art. 325 alin.
(2^1).

În M. Of. nr. 315 din 29 martie 2021 s-a publicat O.U.G. nr. 19/2021 privind
unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.
Vă prezentăm, în continuare, modificările, dar şi completările aduse Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 297 alin. (3)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 297 alin. (3) se prezenta sub următoarea formă:
„(3) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană
impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 282
alin. (3)-(8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi
serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său,
chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de persoana impozabilă sunt excluse de
la aplicarea sistemului TVA la încasare conform art. 282 alin. (6). Aceste prevederi
nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru
achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă potrivit prevederilor art. 307 alin. (2)-(6), art. 313 alin. (10) sau art. 331.”
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Potrivit noii reglementări, art. 297 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă
care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 282 alin. (3)-(8) este amânat
până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate
a fost plătită furnizorului/prestatorului său, chiar dacă o parte din operaţiunile realizate de
persoana impozabilă sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la încasare conform
art. 282 alin. (6). Aceste prevederi nu se aplică pentru achiziţiile intracomunitare de bunuri,
pentru importuri, pentru achiziţiile de bunuri/servicii pentru care se aplică taxare inversă
potrivit prevederilor art. 307 alin. (2)-(6) sau art. 331.”
Art. 303 alin. (5)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 303 alin. (5) se prezenta sub următoarea formă:
„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), nu se preiau în decontul de taxă
sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările
şi completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante
se cuprind în decontul perioadei fiscale în care intervine această situaţie.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 303 alin. (5) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), nu se preiau în decontul de taxă:
a) sumele reprezentând TVA care nu sunt considerate restante conform art. 157
alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, sau potrivit altor legi. Sumele care devin ulterior restante se cuprind în
decontul perioadei fiscale în care intervine această situaţie;
b) sumele reprezentând taxa cumulată de plată cu care organul fiscal s-a înscris la masa
credală potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014, cu modificările şi completările ulterioare.”
Art. 123 alin. (1^3)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 123, după alin. (1^2) se introduce un nou
alineat, alin. (1^3), cu următorul cuprins:
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„(1^3) În cazul asocierilor fără personalitate juridică, pentru stabilirea impozitului
anual datorat de fiecare membru asociat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice
fiscale puse în funcţiune în anul respectiv se distribuie proporţional cu cota procentuală de
participare corespunzătoare contribuţiei, conform contractului de asociere.”
Art. 325 alin. (1^2)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 325, după alin. (1^1) se introduce un nou
alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:
„(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în declaraţia recapitulativă nu se
menţionează operaţiunile intracomunitare realizate de persoane impozabile din România cu
persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, cu excepţia
operaţiunilor intracomunitare care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda de Nord.”
Art. 325 alin. (2^1)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 325, după alin. (2) se introduce un nou alineat,
alin. (2^1), cu următorul cuprins:
„(2^1) Prevederile alin. (11) şi (2) nu se aplică operaţiunilor realizate de persoane
impozabile din România cu persoane impozabile din Regatul Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord, cu excepţia operaţiunilor care implică transporturi de bunuri în/din Irlanda
de Nord.”
Totodată, această O.U.G mai modifică şi:
– O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, cu modificările şi
completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 14 mai 2020, cu modificările
ulterioare;
– O.U.G. nr. 181/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor
termene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 988 din 26
octombrie 2020, cu modificările ulterioare.

