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III. ACTUALITATE LEGISLATIVĂ


ABSTRACT

In May 2020, several legislative acts were published in the Official Journal, among which we
mention: G.E.O. no. 59/2020 for the establishment of certain additional measures in the field of social
protection in the context of the epidemiological situation determined by the spread of SARS-CoV-2
coronavirus; OMJ no. 1560/C/2020 for the establishment of the hiring procedure without contest in
the penitentiary police, in virtue of Article 9 of the appendix no. 1 to the Decree no. 240/2020
regarding the extension of the emergency state within the Romanian territory; G.E.O. no. 70/2020
regarding the regulation of certain measures, starting with 15 May 2020, in the context of the
epidemiological situation determined by the spread of the SARS-CoV-2 coronavirus, for the
extension of certain deadlines, for the amendment and supplement of Law no. 227/2015 regarding
the Fiscal Code, of Law of national education no. 1/2011, as well as of other normative acts, as well as
G.E.O. no. 72/2020 for suspending the application of the provisions of Article 21 para. (6) of Law no.
165/2013 regarding the measures for the completion of the restitution measures, in kind or by
equivalent, of properties abusively taken during the communist regime in Romania and the
imposition of certain transitional measures.
Moreover, in May, several legislative acts were amended, among which: Appendix to the
OPANOFM (Order of the President of the National Employment Agency) no. 346/2020 regarding
the approval of the statement template provided for under Article 3 para. (1) letter c) of the
Government Decision no. 217/2020 for applying the provisions of Law no. 19/2020 on granting days
off to parents for the supervision of their children in case of temporary closure of schools; Law on
cadastre and real estate advertising no. 7/1996; G.E.O. no. 57/2019 on the Administrative Code, as
well as the G.E.O. no. 195/2002 on traffic on public roads.
Furthermore, the Military Ordinances no. 11 and 12 regarding the prevention measures for
spreading COVID-19 were published in the Official Journal of May, as well as the Government
Decision no. 394/2020 on the declaration of the state of alert and the measures which are enforced
during this state for preventing and fighting against the effects of COVID-19 pandemic.
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MODIFICAREA ANEXEI OPANOFM NR. 346/2020
PRIVIND APROBAREA MODELULUI DECLARAŢIEI
PE PROPRIA RĂSPUNDERE PENTRU ACORDAREA
UNOR ZILE LIBERE PĂRINŢILOR PENTRU SUPRAVEGHEREA
COPIILOR, ÎN SITUAŢIA ÎNCHIDERII TEMPORARE
A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT (ORDINUL NR. 389/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul
Oficial
Ordinul nr. 389/2020 pentru
modificarea anexei la OPANOFM
nr. 346/2020 privind aprobarea
modelului declaraţiei pe propria
răspundere prevăzute la art. 3
alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 217/2020
pentru aplicarea prevederilor Legii
nr. 19/2020 privind acordarea unor
zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situaţia
închiderii temporare a unităţilor
de învăţământ
(M. Of. nr. 351 din 30 aprilie 2020)

Sumar
A fost modificată anexa la OPANOFM
nr. 346/2020 privind aprobarea modelului
declaraţiei pe propria răspundere
prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G.
nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor
Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor
zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situaţia
închiderii temporare a unităţilor de
învăţământ.

În M. Of. nr. 351 din 30 aprilie 2020 a fost publicat Ordinul preşedintelui
Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 389/2020 pentru
modificarea anexei la OPANOFM nr. 346/2020 privind aprobarea modelului
declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din H.G.
nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea
unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii
temporare a unităţilor de învăţământ.
Astfel, potrivit art. I din Ordin, anexa la Ordinul preşedintelui Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 346/2020 privind aprobarea
modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din
H.G. nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închi-
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derii temporare a unităţilor de învăţământ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa
care face parte integrantă din ordin.
ANEXA nr. 1: DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE conform art. 3
alin. (1) lit. c) din H.G. nr. 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020
privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în
situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ
(- Anexa la Ordinul nr. 346/2020)
Subsemnatul/Subsemnata,
…………………………………………,
legitimat/legitimată cu CI/BI seria ………. nr. ……………….., eliberată/eliberat
de ………………………. la data de ……………….., CNP …………………………….,
în calitate de reprezentant legal al angajatorului ……………….......................………
…………………, având CUI ……………….., cu sediul social în localitatea
……………………………., str. ……………………………. nr. ………., judeţul
……………………………./municipiul ……………………………., sectorul ……….,
telefon
…………………………….,
fax
…………………………….,
e-mail
……………………………., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul
în declaraţii, declar pe propria răspundere că lista angajaţilor care au beneficiat de
zilele libere, precum şi indemnizaţia acordată pe această perioadă, ataşată cererii
anexate prezentei, conţine persoanele care îndeplinesc condiţiile reglementate de
Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ,
cu modificările şi completările ulterioare.
Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ……………………………
Semnătura …………………………….
Data ………………..
ANEXA nr. 11: CERERE
(- ANEXĂ la Declaraţia pe propria răspundere)
Angajator ………………………………………………..
CUI/CIF ………………………………………………….
Cont bancar nr. …………………………………………
Telefon ……………………………………………………
E-mail ……………………………………………………..
Către Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ……………………
……………………/Municipiului Bucureşti
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………, în calitate de
reprezentant legal al angajatorului ………………………………………… cu sediul
social în localitatea ……………………………., str. ……………………………. nr.
………., judeţul ……………………………./municipiul …………………………….,
sectorul ………., în temeiul art. 3 alin. (4) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea
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unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii
temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, vă
solicit decontarea sumei totale de . ……………….. lei, reprezentând indemnizaţiile
nete încasate efectiv de un număr de ……………….. angajaţi pentru fiecare zi
liberă acordată în condiţiile art. 1 din aceeaşi lege.
Ataşez prezentei:
a) lista angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi indemnizaţia
acordată pe această perioadă;
b) copii de pe statele de plată din care reiese acordarea indemnizaţiei;
c) dovada plăţii contribuţiilor şi impozitelor aferente lunii în care s-a plătit
indemnizaţia.
Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ……………………………
Semnătura …………………………….
Data ………………..
ANEXA nr. 12: LISTA*) angajaţilor care au beneficiat de zilele libere, precum şi
indemnizaţia acordată pe această perioadă
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O.U.G. NR. 59/2020 PENTRU STABILIREA UNOR MĂSURI
SUPLIMENTARE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI SOCIALE
ÎN CONTEXTUL SITUAŢIEI EPIDEMIOLOGICE
DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA CORONAVIRUSULUI
SARS-COV-2

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul
Oficial
O.U.G. nr. 59/2020 pentru
stabilirea unor măsuri
suplimentare în domeniul
protecţiei sociale în contextul
situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2
(M. Of. nr. 358 din 5 mai 2020)

Sumar
Se stabilesc măsuri suplimentare în
domeniul protecţiei sociale în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

În M. Of. nr. 358 din 5 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 59/2020
pentru stabilirea unor măsuri suplimentare în domeniul protecţiei sociale în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2.
Astfel, prin respectivul act normativ se stabilesc măsuri suplimentare în
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.
Vă prezentăm, în continuare, dispoziţiile O.U.G. nr. 59/2020.
Art. 1
„(1) Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgenţă, sunt beneficiare
ale concediului şi indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului cu dizabilităţi până la
vârsta de 7 ani prevăzut la art. 31 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea
copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi
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completările ulterioare, drepturile aferente acestui concediu se continuă pe toată
durata stării de urgenţă, instituită prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României şi prelungită prin Decretul nr. 240/2020
privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi în situaţia în care
copilul a împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 7 ani în această perioadă.
(2) Pentru persoanele care, la data instituirii stării de urgenţă, beneficiază de
concediul de acomodare şi de indemnizaţia lunară prevăzute la art. 50 din Legea
nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi ulterioare,
drepturile aferente acestui concediu se asigură pe toată durata stării de urgenţă
instituite prin Decretul nr. 195/2020 şi prelungite prin Decretul nr. 240/2020 şi în
situaţia în care perioada maximă de concediu prevăzută de lege s-a finalizat în
perioada acestei stări de urgenţă.
(3) Drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul de stat alocat
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi
Inspecţie Socială şi agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a
municipiului Bucureşti.”
Art. 2
„Pentru personalul prevăzut la art. 10 din Ordonanţa militară nr. 8/2020
privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările ulterioare, pe
toată perioada de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate
în care nu au acces persoane din exterior, urmată ciclic de o perioadă de izolare
preventivă la domiciliu, drepturile salariale se acordă, indiferent de timpul efectiv
lucrat, la nivelul celor avute în luna anterioară decretării stării de urgenţă.”
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PROCEDURA DE ANGAJARE FĂRĂ CONCURS ÎN POLIŢIA
PENITENCIARĂ ÎN CONTEXTUL PRELUNGIRII STĂRII
DE URGENŢĂ – PUBLICARE (OMJ NR. 1560/C/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul
Oficial
Ordinul Ministrului Justiţiei
(OMJ) nr. 1560/C/2020 pentru
stabilirea procedurii de angajare
fără concurs în poliţia
penitenciară, în temeiul art. 9 din
anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020
privind prelungirea stării de
urgenţă pe teritoriul României
(M. Of. nr. 357 din 5 mai 2020)

Sumar
Se stabileşte procedura de angajare fără
concurs în poliţia penitenciară, în temeiul
art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr.
240/2020 privind prelungirea stării de
urgenţă pe teritoriul României.

În M. Of. nr. 357 din 5 mai 2020 a fost publicat OMJ nr. 1560/C/2020 pentru
stabilirea procedurii de angajare fără concurs în poliţia penitenciară, în temeiul
art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de
urgenţă pe teritoriul României.
Astfel, prin respectivul act normativ se stabileşte procedura de angajare fără
concurs în poliţia penitenciară, în temeiul art. 9 din anexa nr. 1 la Decretul
nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale procedurii de
angajare fără concurs în poliţia penitenciară.
Prezentare generală
Potrivit art. 1 alin. (2), ANP şi unităţile subordonate pot angaja, la nevoie, fără
concurs, pe durată determinată de 6 luni, personal din sursă externă ori cadre
care au trecut în rezervă ori cărora le-au încetat raporturile de serviciu din
sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Acest personal este
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angajat şi încadrat pe posturi de poliţişti de penitenciare definitivi, funcţionari
publici (cu avizul ANP, obţinut anterior iniţierii procedurii de angajare) sau
personal civil contractual, în funcţie de necesităţi.
Totodată, se remarcă faptul că pot face obiectul angajării şi elevii Şcolii
Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, numai pe
perioada suspendării cursurilor şcolare în această unitate de învăţământ. De
asemenea, pe durata angajării, se va suspenda calitatea de elev.
Conform art. 2, posturile vizate sunt numai cele care rezultă din necesitatea de
a se asigura îndeplinirea/continuitatea sarcinilor şi activităţilor în cadrul poliţiei
penitenciare în condiţii de siguranţă, în contextul în care acestea sunt afectate de
existenţa, răspândirea ori evoluţia epidemiei COVID-19.
În vederea ocupării posturilor vacante, persoanele trebuie să îndeplinească
cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului, condiţiile stabilite în respectivul
ordin şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei
de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant şi criteriile prevăzute
de statutele profesionale specifice.
Pe de altă parte, nu vor putea fi angajaţi în condiţiile respectivei proceduri:
– candidaţii cărora le-au încetat raporturile de serviciu/ contractul de muncă
din motive disciplinare;
– rezerviştii care au fost clasaţi medical „apt limitat” sau „inapt” la data
încetării raporturilor de serviciu;
– candidaţii care au antecedente penale sau sunt în curs de urmărire penală ori
de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.
Astfel cum dispune art. 10, personalului pentru care directorul unităţii a luat
decizia încadrării ori angajării i se întocmeşte act administrativ de încadrare sau
angajare pentru o perioadă de 6 luni, emis potrivit competenţelor de gestiune a
resurselor umane, care se comunică celui în cauză.
În continuare, vă prezentăm modelul Cererii de înscriere în vederea ocupării
postului, prevăzut în anexă, astfel:
„CERERE de înscriere în vederea ocupării postului de ……..
Domnule/Doamnă director,
Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………………………..,
fiul/fiica lui ……………………………………. şi al/a ……………………………………,
născut/ă în localitatea ……………………………………., judeţul ………………………,
în anul ……………………, luna ……………………….., ziua …………………….., de
cetăţenie …………………………………………., cu domiciliul (reşedinţa) în localitatea
………………………………………………….., judeţul …………………………………,
absolvent/ă al/a ………………………………….., cu diplomă de ……………………….,
specializarea ………………………………….., de profesie ……………………………….,
salariat/ă la ………………………………, starea civilă …………………………………,
vă rog să îmi aprobaţi angajarea, pe o perioadă determinată de 6 luni, pe postul de
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…………………………………………………………… la unitatea ……………………
…………………… din poliţia penitenciară.
Am luat cunoştinţă şi accept condiţiile de selecţionare, drepturile şi obligaţiile ce îmi
revin.
Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate în prezenta cerere şi
sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
Sunt de acord ca Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unitatea penitenciară
angajatoare să prelucreze datele mele personale în scopul îndeplinirii formalităţilor de
angajare pe durată determinată de 6 luni.
Semnătura ………………………………………………..
Data …………………………………………….
Date de contact ……………………………………………………….”
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LEGEA CADASTRULUI ŞI A PUBLICITĂŢII IMOBILIARE
ŞI CODUL ADMINISTRATIV – MODIFICĂRI
(O.U.G. NR. 61/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
Legea cadastrului şi a
publicităţii imobiliare
nr. 7/1996
(M. Of. nr. 720 din 24
septembrie 2015; cu
modif. ult.)
O.U.G. nr. 57/2019
privind Codul
administrativ
(M. Of. nr. 555 din 5
iulie 2019; cu modif.
ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 61/2020 privind
completarea Legii
cadastrului şi a publicităţii
imobiliare nr. 7/1996 şi
pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul
administrativ
(M. Of. nr. 381 din 12 mai
2020)

Sumar
– introduce: art. 28^1.

– modifică: art. 134 alin.
(5) lit. a), art. 137 alin.
(5), art. 141 alin. (1), art.
180 alin. (1);
– introduce: art. 134 alin.
(5) lit. a^1)-a^2).

În M. Of. nr. 381 din 12 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 61/2020 privind
completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Astfel, respectiva ordonanţă aduce unele modificări şi completări următoarelor
acte normative:
– Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996;
– O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
În continuare, vă prezentăm completările aduse respectivelor acte normative.
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Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
Art. 28^1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
(introdus prin O.U.G. nr. 61/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 28 se introduce un nou articol, art. 28^1, cu
următorul conţinut:
„Art. 28^1
(1) Cererea de înscriere, recepţie sau avizare se poate depune online prin intermediul
sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, însoţită de înscrisul prin care se
constată actul sau faptul juridic a cărui înscriere se cere sau, după caz, de înscrisul pentru
care se solicită recepţia sau avizarea.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi însoţită de redarea pe suport informatic a
înscrisurilor emise în formă materială, caz în care certificarea nealterării conţinutului odată
cu redarea pe suport informatic va fi făcută de către deponent prin semnătură electronică
calificată. În acest caz se prezumă, până la proba contrarie, că redarea pe suport informatic
s-a făcut după înscrisul original sau copia legalizată, sub sancţiunea nulităţii absolute a
înscrierii.
(3) Înregistrarea cererii în sistemul informatic se face pe baza unui mecanism de acces,
care prezintă garanţii pentru a face deplină credinţă în privinţa identităţii persoanei care
face înregistrarea, iar răspunderea pentru corectitudinea datelor astfel introduse revine
celui care face înregistrarea.
(4) Răspunderea pentru corectitudinea şi autenticitatea datelor în format electronic
introduse în bazele de date revine persoanei care a introdus aceste date, iar răspunderea
pentru verificarea şi validarea datelor în format electronic revine persoanei care a verificat şi
validat aceste date.
(5) Certificarea autenticităţii şi forţa juridică a înscrisului în format electronic generat,
prin intermediul sistemului informatic de cadastru şi carte funciară, fără intervenţia
vreunei persoane sunt date de sigiliul electronic calificat al Agenţiei Naţionale”.
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
Art. 134 alin. (5) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ
(modificat prin O.U.G. nr. 61/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 134 alin. (5), lit. a) prevedea:
„(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre
şedinţă:
a) data, ora şi locul desfăşurării;”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 134 alin. (5), lit. a) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre
şedinţă:
a) data şi ora desfăşurării;”.
Art. 134 alin. (5) lit. a^1)-a^2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (introdus prin O.U.G. nr. 61/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 134 alin. (5), după lit. a) se introduce două noi
litere, lit. a^1)-a^2), cu următorul conţinut:
„(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre
şedinţă:
(…)
a^1) modalitatea de desfăşurare;
a^2) locul desfăşurării, în cazul şedinţelor desfăşurate cu participarea fizică a consilierilor locali, sau aplicaţiile electronice folosite, în cazul şedinţelor desfăşurate prin mijloace
electronice;”.
Art. 137 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin O.U.G. nr. 61/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 137, alin. (1) prevedea:
„(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor
locali în funcţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 137, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor
locali în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii locali care participă prin
utilizarea oricăror mijloace electronice”.
Art. 141 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin O.U.G. nr. 61/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 141, alin. (1) prevedea:
„(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple
a membrilor lor.”.
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Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 141, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple
a membrilor lor. Prevederile art. 137 alin. (1) se aplică în mod corespunzător”.
Art. 180 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ (modificat prin O.U.G. nr. 61/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, la art. 180, alin. (1) prevedea:
„(1) Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii
consilierilor judeţeni în funcţie”.
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, la art. 180, alin. (1) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(1) Şedinţele consiliului judeţean se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. Se consideră prezenţi la şedinţă şi consilierii judeţeni care participă prin utilizarea oricăror mijloace electronice”.

Revista
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ORDONANŢA MILITARĂ NR. 11/2020
PRIVIND MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII COVID-19
(M. OF. NR. 377 DIN 11 MAI 2020)

De Redacţia Pro Lege
În M. Of. nr. 377 din 11 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa militară
nr. 11/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile din conţinutul acestui act normativ.
Art. 1
„(1) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Spania şi din Spania către România, pentru toate aeroporturile
din România, începând cu data de 12 mai 2020 până la data de 14 mai 2020
inclusiv.
(2) Măsura prevăzută la alin. (1) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave
de stat, zborurilor de transport marfă şi corespondenţă, umanitare sau care asigură
servicii medicale de urgenţă, servicii tehnice, precum şi aterizărilor tehnice necomerciale.”
Art. 2
„(1) Se exceptează de la măsura de izolare la domiciliu personalul navigant
român, maritim şi fluvial care se repatriază prin orice mijloc de transport, dacă la
intrarea în ţară nu prezintă simptomele asociate COVID-19 şi sunt respectate condiţiile stabilite la art. 3 din Ordonanţa militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. 3
„(1) Se ridică măsura de carantinare în oraşul Ţăndărei, judeţul Ialomiţa.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
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Art. 4
„(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei
ordonanţe militare:
a) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru măsurile prevăzute la art. 1;
b) Poliţia de Frontieră Română şi direcţiile de sănătate publică, pentru măsura
prevăzută la art. 2.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1 şi 2 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu legislaţia în
vigoare.”
Art. 5
„(1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa
publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării,
despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.”
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ORDONANŢA MILITARĂ NR. 12/2020
PRIVIND MĂSURI DE PREVENIRE A RĂSPÂNDIRII COVID-19
(M. OF. NR. 387 DIN 13 MAI 2020)

De Redacţia Pro Lege
În M. Of. nr. 387 din 13 mai 2020 a fost publicată Ordonanţa militară
nr. 12/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.
În continuare, vom prezenta dispoziţiile din conţinutul acestui act normativ.
Art. 1
„(1) Se ridică măsura de carantinare în municipiul Suceava şi în zona limitrofă
formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipoteşti, Bosanci, Moara,
Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu Dragomirnei.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
Art. 2
„(1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul,
prin mesaje difuzate regulat, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.”

Revista
Universul
Juridic  nr. 5, mai 2020, pp. 169-180
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O.U.G. NR. 70/2020 – REGLEMENTAREA UNOR MĂSURI
ÎNCEPÂND CU 15 MAI ŞI MODIFICAREA CODULUI FISCAL

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul Oficial
O.U.G. nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând
cu data de 15 mai 2020, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, a Legii educaţiei
naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor
acte normative
(M. Of. nr. 394 din 14 mai 2020)

Sumar
Se reglementează unele măsuri
începând cu data de 15 mai, în
contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2

În M. Of. nr. 394 din 14 mai 2020 s-a publicat O.U.G. nr. 70/2020 privind
reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale
nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale respectivei
ordonanţe.
Structură
Capitolul I („Prelungirea unor măsuri de protecţie socială în contextul
situaţiei”)
Capitolul II („Măsuri în domeniul sănătăţii, generate de riscul iminent
asupra stării de sănătate a populaţiei, ca urmare a evoluţiei ulterioare a epidemiei cu virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României”)
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Capitolul III („Măsuri privind activitatea Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului urmare a evoluţiei epidemiei cu virusul SARS-CoV-2”)
Capitolul IV („Măsuri în domeniul insolvenţei în contextul evoluţiei
epidemiei cu virusul SARS-CoV-2”)
Capitolul V („Măsuri privind activitatea Ministerului Justiţiei urmare a evoluţiei epidemiei cu virusul SARS-CoV-2”)
Capitolul VI („Măsuri în vederea sprijinirii industriei evenimentelor culturale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)
Cpitolul VII („Modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10
septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare”)
Capitolul VIII („Măsuri în domeniul educaţiei în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)
Capitolul IX („Măsuri cu privire la valabilitatea unor documente în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2”)
Capitolul X („Măsuri în domeniul străinilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)
Capitolul XI („Măsuri cu privire la creşterea capacităţii operaţionale în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2”)
Capitolul XII („Măsuri referitoare la persoanele private de libertate aflate în
custodia centrelor de reţinere şi arestare preventivă în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)
Capitolul XIII („Măsuri referitoare la starea civilă în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)
Capitolul XIV („Măsuri în domeniul fiscal-bugetar în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2”)
Capitolul XV („Măsuri privind transportul rutier judeţean de persoane şi
transportul elevilor”)
Capitolul XVI („Măsuri în domeniul economic în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV”)
Capitolul XVII („Măsuri temporare privind activitatea de urmărire penală
pe durata stării de alertă”)
Capitolul XVIII („Măsuri generate de riscul iminent asupra stării de sănătate
a personalului misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale româneşti din străinătate şi a membrilor de familie însoţitori aflaţi în
întreţinere, ca urmare a evoluţiei ulterioare a epidemiei cu virusul SARSCoV-2,
pe teritoriul statelor de reşedinţă”)
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Art. 1 din O.U.G. nr. 70/2020
„(1) Acordarea indemnizaţiilor prevăzute de art. XI şi art. XV din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi
completările ulterioare, se prelungeşte şi pentru perioada cuprinsă între încetarea stării de
urgenţă şi 31 mai 2020, cu posibilitatea continuării după aceasta dată doar în domeniile în
care se vor menţine restricţiile.
(2) Indemnizaţiile acordate potrivit alin. (1) nu sunt supuse executării silite prin
poprire pe durata acordării lor, indiferent de bugetul din care se suportă.
(3) Prevederile art. III-VII şi X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020,
cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. X şi XIII din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 32/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind utilizarea poştei
electronice ca unul din mijloacele de comunicare pentru solicitarea şi acordarea drepturilor
de asistenţă socială, de asigurări sociale de stat şi de şomaj, se aplică, în continuare şi după
încetarea stării de urgenţă, pentru o perioadă de 30 de zile.
(4)Prevederile art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu
modificările şi completările ulterioare, se aplică, până la finalizarea cursurilor anului şcolar
2019-2020”.
Art. 2 din O.U.G. nr. 70/2020
„(1) Prin excepţie de la prevederile art. 34 alin. (11) lit. a) şi ale art. 35 alin. (1) din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, cu modificările şi completările ulterioare, perioada de suspendare a raporturilor de muncă în temeiul art. 52 alin. (1)
lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în
calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizaţia de şomaj.
(2) Perioada stării de urgenţă şi perioada stării de alertă în care contractele individuale
de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care angajatorii nu datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă conform prevederilor art. 2205 din Legea nr. 227/2015
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu asimilat în
sistemul asigurărilor pentru şomaj.
(3) Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiei de şomaj prevăzute de Legea nr.
76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează indemnizaţia prevăzuta la
art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările şi
completările ulterioare”.
Art. 9 din O.U.G. nr. 70/2020 din O.U.G. nr. 70/2020
„În domeniul sănătăţii, în scopul limitării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în
rândul populaţiei, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, inclusiv a activităţilor cuprinse
în cadrul programelor naţionale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 11”.
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Art. 10 din O.U.G. nr. 70/2020
„(1) Serviciile medicale şi medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 şi
complicaţiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României şi se
suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumit în
continuare Fond.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele
medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive se acordă şi se validează fără a fi necesară
utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare
ale acestuia, prevăzute la art. 223 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Pentru serviciile medicale şi îngrijirile la domiciliu, precum şi pentru dispozitivele
medicale, tehnologiile şi dispozitivele asistive, înregistrate/eliberate off-line, nu este obligatorie transmiterea în Platforma informatică a asigurărilor de sănătate a acestora în termen
de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării.
(4) Casele de asigurări de sănătate contractează întreaga sumă alocată de Casa
Naţională de Asigurări de Sănătate cu destinaţie servicii medicale spitaliceşti.
(5) Pentru unităţile sanitare cu paturi care furnizează servicii medicale spitaliceşti, în
regim de spitalizare continuă, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, decontarea lunară se face fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II şi III,
după cum urmează:
a) la nivelul valorii aferente indicatorilor realizaţi în limita valorii de contract, dacă se
acoperă contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate;
b) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în
care valoarea aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor
efectiv realizate;
c) la nivelul indicatorilor realizaţi, fără a depăşi suma ce poate fi contractată în funcţie
de capacitatea maximă de funcţionare lunară a fiecărui spital;
d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaţia în care acestea depăşesc nivelul
contractat, justificat de situaţia epidemiologică generată de virusul SARS-CoV-2, pentru
unităţile sanitare cu paturi care acordă servicii medicale spitaliceşti în regim de spitalizare
continuă pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19.
(6) În condiţiile în care serviciile medicale spitaliceşti acordate în regim de spitalizare
de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, depăşesc nivelul contractat, decontarea
acestora se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.
(7) Serviciile medicale acordate în unităţile sanitare din asistenţa medicală primară şi
ambulatoriul de specialitate clinic se decontează la nivelul activităţii efectiv realizate, dar
nu mai mult de 8 consultaţii/oră/medic.
(8) Consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de
specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute
în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi
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acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultaţiile medicale la
distanţă acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic se
acordă cu încadrarea în numărul maxim de consultaţii prevăzut la alin. (7).
(9) Pentru pacienţii cronici, medicii de familie pot prescrie inclusiv medicamentele
restricţionate din Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare
medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de
prescripţie medicală în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile
comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
(10) În condiţiile în care serviciile acordate de unităţile specializate, care furnizează
consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport sanitar neasistat, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, depăşesc nivelul contractat, decontarea serviciilor
se efectuează la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a
sumelor contractate, după încheierea lunii în care au fost acordate serviciile.
(11) Pentru investigaţiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital şi pentru care
furnizorii de servicii medicale paraclinice au evidenţe distincte, sumele contractate cu casele
de asigurări de sănătate se pot suplimenta după încheierea lunii în care au fost acordate
investigaţiile paraclinice, prin încheierea de acte adiţionale.
(12) În condiţiile în care serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu şi serviciile de
îngrijiri paliative la domiciliu acordate de furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu casele
de asigurări de sănătate depăşesc nivelul contractat, decontarea serviciilor se efectuează la
nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate,
după încheierea lunii.
(13) Sanatoriile/Secţiile sanatoriale din spitale, care desfăşoară activitate, încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate pentru activitatea desfăşurată conform reglementărilor legale în vigoare, iar decontarea lunară se face la nivelul indicatorilor realizaţi în
limita valorii de contract, dacă se acoperă cheltuielile efectiv realizate sau, după caz, la
nivelul cheltuielilor efectiv realizate în limita valorii de contract, în situaţia în care valoarea
aferentă indicatorilor realizaţi este mai mică sau egală cu nivelul cheltuielilor efectiv
realizate, fără a mai fi necesară o regularizare a trimestrelor II şi III.
(14) Casele de asigurări de sănătate decontează toate serviciile de dializă efectiv
realizate, cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut la nivel naţional”.
Art. 23 din O.U.G. nr. 70/2020
„(1) Se prelungesc măsurile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii nr. 725/2020
privind stabilirea măsurilor de sprijin a persoanelor vulnerabile care se află în izolare la
domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID19.
(2) Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autorităţile administraţiei publice locale.
(3) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor cu apa şi alimentele se asigură
din transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetele
locale”.
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Art. 29 din O.U.G. nr. 70/2020
„(1) Termenul de depunere a declaraţiei privind beneficiarul real prevăzut de art. 56
alin. (4) şi art. 62 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării
banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte
normative, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost prelungit prin Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice şi fiscal-bugetare, se
prelungeşte până la 1 noiembrie 2020.
(2) În termenul prevăzut la alin. (1), declaraţia privind beneficiarul real poate avea
formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul
registrului comerţului fără nicio altă formalitate, prin mijloace electronice, cu semnătura
electronică sau prin servicii de poştă şi curier. Declaraţia privind beneficiarul real poate fi şi
în formă autentică, certificată de avocat sau dată la oficiul registrului comerţului”.
Art. 30 din O.U.G. nr. 70/2020
„(1) Pe durata stării de alertă, debitorul aflat în stare de insolvenţă sau care ajunge în
stare de insolvenţă va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor
Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu
modificările şi completările ulterioare, fără a avea însă obligaţia de a introduce această
cerere. La cererea adresată tribunalului va fi ataşată dovada notificării organului fiscal
competent cu privire la intenţia de deschidere a procedurii insolvenţei.
(2) Dispoziţiile art. 66 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi completările
ulterioare, nu sunt aplicabile până la încetarea stării de alertă, dată de la care începe să
curgă şi termenul de 30 de zile pe care acesta îl prevede. Corelativ, până la aceeaşi dată, nu
sunt aplicabile prevederile art. 66 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 85/2014, cu modificările şi
completările ulterioară”.
Art. 31 din O.U.G. nr. 70/2020
„Pentru asigurarea respectării regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile
cu atribuţii în domeniu, urmărind cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului
de îmbolnăvire, ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni, potrivit art. 13 din
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare”.
Art. 32 din O.U.G. nr. 70/2020
„(1) Prin excepţie de la prevederile referitoare la dreptul de retragere, aşa cum este
acesta reglementat de Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile
consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru evenimentele şi festivalurile ce urmau a
fi susţinute în perioada 8 martie – 30 septembrie 2020, sau în perioada în care se suspendă
dreptul de organizare a evenimentelor şi festivalurilor, dacă această dată depăşeşte intervalul anterior menţionat, urmează să se aplice următoarele reguli:
a) în cazul reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment
sau festival va putea folosi biletul de acces achiziţionat, beneficiind de toate drepturile
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conferite de biletul de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului. Data
reprogramării evenimentului sau festivalului nu poate depăşi data de 30 septembrie 2021.
b) în cazul anulării evenimentului sau festivalului sau în cazul imposibilităţii folosirii
biletului de acces la data reprogramării evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru întreaga sumă
plătită organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achiziţionarea de produse sau servicii
din gama oferită de către organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de către
organizator.
c) în cazul în care voucherul nu este folosit pentru achiziţionarea de produse sau
servicii până cel târziu la data de 30 septembrie 2021, organizatorul va rambursa toate
sumele pe care le-a primit din partea consumatorului până la 31 decembrie 2021.
(2) Organizatorul are obligativitatea de a oferi un termen de cel puţin 30 zile cumpărătorului de bilete pentru a opta între păstrarea valabilităţii biletului pentru evenimentul
sau festivalul reprogramat sau transformarea lui în voucher cu valoare. După expirarea
celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru ediţia reprogramată a evenimentului
sau festivalului”.
Art. 33 din O.U.G. nr. 70/2020
Prezentul articol modifică art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
după cum urmează:
Art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
Noua reglementare
La art. 25 , după alin. (10) se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul
cuprins:
„(11) Prevederile alin. (10) nu se aplică în cazul cesiunilor de titluri de stat, obligaţiuni şi alte instrumente de datorie care conferă deţinătorului un drept contractual de a
încasa numerar, cheltuielile înregistrate din aceste cesiuni fiind deductibile la calculul
rezultatului fiscal”.
Art. 34 din O.U.G. nr. 70/2020
„În conformitate cu dispoziţiile art. 361 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare, pentru anul şcolar 2019-2020, probele de evaluare a
competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pentru elevii care au urmat
studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor
lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului
liceal şi probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform
metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în termen de 15 zile
de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.
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Art. 38 din O.U.G. nr. 70/2020
„Pentru anul şcolar 2019-2020, cadrelor didactice care susţin examenul pentru definitivare în învăţământ li se recunoaşte nota obţinută la ultima inspecţie la clasă, susţinută
în calitate de cadru didactic calificat”.
Art. 60 din O.U.G. nr. 70/2020
„(1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările către
asociaţii şi fundaţii legal constituite, de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea,
limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta
ordonanţă de urgenţă, efectuate până la data de 1 septembrie 2020.
(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică doar cu condiţia ca bunurile achiziţionate
de asociaţii/fundaţii să fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie
donate altor entităţi care le folosesc pentru combaterea COVID-19. Furnizorul justifică
scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu privire la destinaţia bunurilor,
pusă la dispoziţia sa de asociaţia/fundaţia beneficiară, cel târziu la momentul livrării.
(3) Nerespectarea de către asociaţiile şi fundaţiile care achiziţionează bunurile în regim
de scutire de taxa pe valoarea adăugată conform alin. (1), a destinaţiei acestora conform
alin. (2), constituie contravenţie şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8
alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, cu o amendă egală cu cuantumul TVA de a cărei scutire a beneficiat
la achiziţia bunurilor”.
Art. 63 din O.U.G. nr. 70/2020
Prezentul articol modifică art. 3 alin. (1), precum şi art. 6 lit. a) din O.U.G.
nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru creditele acordate de instituţii
de credit şi instituţii financiare nebancare anumitor categorii de debitori, după cum
urmează:
Art. 3 alin. (1) din O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru
creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare
anumitor categorii de debitori
Vechea reglementare
„(1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta
electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de
comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în
vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă”.

Actualitate legislativă

177

Noua reglementare
La art. 3, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poşta
electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de
comunicare la distanţă oferit de creditor, cel mai târziu până la 15 iunie 2020”.
Art. 6 lit. a) din O.U.G. nr. 37/2020 privind acordarea unor facilităţi pentru
creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare
anumitor categorii de debitori
Vechea reglementare
„Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor în
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiţi la art. 1 lit. b), cu excepţia
persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice
competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de
situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin
certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului
de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor,
diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin
raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a
activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de
urgenţă decretate”.
Noua reglementare
La art. 6, lit. a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor şi comisioanelor în
conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiţi la art. 1 lit. b), cu excepţia
persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) întrerup activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice
competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate, şi deţin certificatul de
situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau deţin
certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului
de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor,
diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai
2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială
sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe
perioada stării de urgenţă decretate”.
Art. 69 din O.U.G. nr. 70/2020
Prin prezenta ordonanţă se modifică art. 84, art. 105 alin. (2) şi se introduce
art. 111 alin. (7)din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.
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Art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

Vechea reglementare
„(1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază de tarif
redus cu minimum 50% pentru transportul local în comun, de suprafaţă, naval şi subteran, precum şi pentru transportul intern auto, feroviar şi naval, pe tot parcursul anului
calendaristic.
(2) Elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi cei pentru care s-a
stabilit o măsură de protecţie specială, în condiţiile legii, sau tutela beneficiază de gratuitate
pentru toate categoriile de transport prevăzute la alin. (1), pe tot parcursul anului
calendaristic.
(3) Elevilor care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu li se decontează cheltuielile de transport, în limita a 50 km, sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă
contravaloarea a 8 călătorii dus-întors pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă,
din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin unităţile de învăţământ la care sunt
şcolarizaţi. Decontarea se realizează pe baza documentelor justificative, emise de operatorii
de transport.
(3^1) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu la
filiera/profilul/specializarea solicitată li se decontează cheltuielile de transport în limita a 50
km sau li se asigură decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 8 călătorii dus-întors
pe semestru, dacă locuiesc la internat sau în gazdă, din bugetul Ministerului Educaţiei şi
Cercetării, prin unităţile de învăţământ la care sunt şcolarizaţi. Decontarea se realizează pe
baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport”.
Noua reglementare
La art. 84, alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1) Elevii din învăţământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuit de
servicii publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate
categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic”.
La art. 84, alin. (2) se abrogă.
La art. 84, alin. (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(3) Elevii care nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu, la cererea acestora,
beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum şi feroviar între localitatea de
domiciliu şi localitatea unde sunt şcolarizaţi, pe durata cursurilor”.
La art. 84, alin. (31) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(31) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (1), exceptând
cheltuielile privind transportul pe calea ferată, metrou, se suportă după cum urmează:
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele şcolare pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrişi elevii;
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b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ
teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul”.
La art. 84, după alin. (34) se introduce un nou alineat, alin. (35), cu următorul
cuprins:
„(35) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (3), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată şi transportul rutier interjudeţean contra cost prin
servicii regulate, se suportă după cum urmează:
a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului
Educaţiei şi Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele şcolare pentru unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat, la care sunt înscrişi elevii;
b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele judeţelor pe raza cărora se află
unitatea de învăţământ preuniversitar la care sunt înscrişi elevii”.
Art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Vechea reglementare
„(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu
această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:(…) e) cheltuieli pentru
transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1), şi pentru transportul şcolar”.
Noua reglementare
La art. 105 alin. (2), lit. e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar şi din sume
defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu
această destinaţie, pentru următoarele categorii de cheltuieli:(…) e) cheltuieli pentru
transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1) şi alin. (31), şi pentru transportul
şcolar”.
La art. 105 alin. (2), după lit. e) se adaugă o nouă literă, lit. e1), cu următorul
cuprins:
„e1) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (3) şi
alin. (35)”.
Art. 111 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011
Noua reglementare
La art. 111, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), cu următorul
cuprins:
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„(7) Cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor pentru transportul rutier
interjudeţean contra cost de persoane prin servicii regulate se finanţează de la bugetul de
stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor”.
Anexa nr. 1 care priveşte Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar
în vederea achiziţionării de calculatoare începând cu anul 2020, precum şi anexa
nr. 2 care cuprinde Lista medicamentelor, echipamentelor de protecţie, altor
dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în
prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea SARS-COV2 fac parte integrantă din
prezenta ordonanţă.
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H.G. 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

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul
Oficial
H.G. 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
(M. Of. nr. 410 din 18 mai 2020)

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

În M. Of. nr. 410 din 18 mai 2020 a fost publicată H.G. 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.
Vă prezentăm, în continuare, cele mai importante dispoziţii ale H.G.
nr. 394/2020.
Art. 1
„(1) Începând cu data de 18 mai 2020 se instituie starea de alertă pe întreg
teritoriul ţării pe o durată de 30 de zile.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea
Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind
aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi
control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul
SARS-CoV-2.
(3) Actele emise în temeiul Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă nr. 24/2020 rămân aplicabile, în măsura în care nu contravin prevederilor
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prezentei hotărâri, în ceea ce priveşte măsurile propuse, până la adoptarea actelor
în temeiul Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19.”
Art. 2
„Măsurile de prevenire şi control al infecţiilor, 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.”
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 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.”
Art. 5
„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
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O.U.G. NR. 72/2020 PENTRU SUSPENDAREA APLICĂRII
PREVEDERILOR ART. 21 ALIN. (6) DIN LEGEA NR. 165/2013
PRIVIND MĂSURILE PENTRU FINALIZAREA PROCESULUI
DE RESTITUIRE, ÎN NATURĂ SAU PRIN ECHIVALENT,
A IMOBILELOR PRELUATE ÎN MOD ABUZIV ÎN PERIOADA
REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA ŞI INSTITUIREA
UNOR MĂSURI TRANZITORII

De Redacţia Pro Lege
Actul publicat în Monitorul
Oficial
O.U.G. nr. 72/2020 pentru
suspendarea aplicării prevederilor
art. 21 alin. (6) din Legea nr.
165/2013 privind măsurile pentru
finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate
în mod abuziv în perioada
regimului comunist în România şi
instituirea unor măsuri tranzitorii
(M. Of. nr. 412 din 19 mai 2020)

Sumar
Se suspendă aplicarea prevederilor art. 21
alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a
imobilelor preluate în mod abuziv în
perioada regimului comunist în România
şi instituirea unor măsuri tranzitorii.

În M. Of. nr. 412 din 19 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 72/2020 pentru
suspendarea aplicării prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist
în România şi instituirea unor măsuri tranzitorii.
Vă prezentăm, în continuare, dispoziţiile O.U.G. nr. 72/2020.
Art. 1
„Aplicarea prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind
măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a
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imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu
modificările şi completările ulterioare, se suspendă de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă până la data de 1 martie 2021.”
Art. 2
„Pe perioada suspendării prevăzute la art. 1, evaluarea imobilelor pentru care
se acordă despăgubiri se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrării
în vigoare a Legii nr. 165/2013, în considerarea caracteristicilor tehnice ale imobilului şi a categoriei de folosinţă la data preluării acestuia, şi se exprimă în puncte.
Un punct are valoarea de un leu.”
Art. 3
„În situaţia în care grila notarială prevede valori doar pentru terenurile din
categoria «curţi-construcţii», iar terenul preluat în mod abuziv de stat avea o altă
categorie de folosinţă, valoarea despăgubirilor se stabileşte prin aplicarea unei
reduceri de 50% din valoarea pentru terenurile «curţi-construcţii».”
Art. 4
„În situaţia în care grilele notariale sunt elaborate în moneda naţională a
României, leul, valoarea imobilelor pentru care se acordă despăgubiri se actualizează cu indicele de creştere a preţurilor de consum pentru perioada mai 2013 –
data aprobării emiterii deciziei de către Comisia Naţională pentru Compensarea
Imobilelor.”
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O.U.G. NR. 195/2002 PRIVIND CIRCULAŢIA
PE DRUMURILE PUBLICE – MODIFICĂRI (O.U.G. NR. 83/2020)

De Redacţia Pro Lege
Actul modificat
O.U.G. nr. 195/2002
privind circulaţia pe
drumurile publice
(rep. M. Of. nr. 670 din 3
august 2006; cu modif.
şi completările ult.)

Actul modificator
O.U.G. nr. 83/2020
pentru modificarea şi
completarea O.U.G.
nr. 195/2002 privind
circulaţia pe
drumurile publice şi
pentru stabilirea
unor măsuri în
domeniul circulaţiei
pe drumurile publice
în contextul
pandemiei de
COVID-19
(M. Of. nr. 448 din
data de 27 mai 2020)

Sumar
– modifică: art. 32 alin. (2) lit.
b), art. 118 alin. (3);
– introduce: art. 61 alin. (4).

În M. Of. nr. 448 din 27 mai 2020 a fost publicată O.U.G. nr. 83/2020 pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul circulaţiei pe drumurile
publice în contextul pandemiei de COVID-19.
Astfel, respectivul act normativ aduce unele modificări, dar şi completări
O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, pe care le vom
prezenta în continuare.
Art. 32 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin O.U.G.
nr. 83/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 32 alin. (2) lit. b) se prezenta sub următoarea
formă:
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„Art. 32
(2) Sunt autorizate să utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
[…]
b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei,
poliţiei de frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile,
Ministerului Apărării Naţionale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de
Informaţii şi ale Serviciului de Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei, atunci când se deplasează în
acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter de urgenţă;”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 32 alin. (2) lit. b) se modifică şi va avea
următorul conţinut:
„b) pentru lumina albastră – autovehiculele aparţinând poliţiei, jandarmeriei, poliţiei
de frontieră, serviciului de ambulanţă sau medicină legală, protecţiei civile, Ministerului
Apărării Naţionale, Serviciului de Informaţii Externe, Serviciului de Telecomunicaţii
Speciale, unităţilor speciale ale Serviciului Român de Informaţii şi ale Serviciului de
Protecţie şi Pază, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului
Justiţiei, precum şi autovehiculele de serviciu ale unităţilor de parchet din Ministerul
Public, atunci când se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care au caracter
de urgenţă;”
Art. 118 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 (modificat prin O.U.G. nr. 83/2020)
Vechea reglementare
În vechea reglementare, art. 118 alin. (3) prevedea următoarele aspecte de
interes:
„(3) Dovada înregistrării plângerii se prezintă de către contravenient, personal
sau prin reprezentant convenţional, la unitatea de poliţie din care face parte
agentul constatator. La data prezentării dovezii înregistrării plângerii, unitatea de
poliţie din care face parte agentul constatator va efectua menţiunile în evidenţe şi
va restitui permisul de conducere, reţinând dovada înlocuitoare.”
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 118 alin. (3) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(3) Dovada înregistrării plângerii contravenţionale se realizează printr-un document
emis de către instanţa de judecată sau printr-un extras din portalul instanţelor de judecată
www.portal.just.ro şi se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la
distanţă ce asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, de către
contravenient sau de către reprezentantul convenţional al acestuia, la unitatea de poliţie
din care face parte agentul constatator, care efectuează menţiunile corespunzătoare în evidenţe. Permisul de conducere reţinut se restituie personal titularului sau reprezentantului
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convenţional al acestuia. În situaţia transmiterii dovezii înregistrării plângerii contravenţionale prin mijloace de comunicare la distanţă, la cererea scrisă a titularului sau a reprezentantului convenţional al acestuia, unitatea de poliţie din care face parte agentul
constatator poate restitui permisul de conducere reţinut la adresa de corespondenţă indicată
în cuprinsul cererii.”
Art. 61 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 (introdus prin O.U.G. nr. 83/2020)
Noua reglementare
Potrivit noii reglementări, art. 61 alin. (4) se modifică şi va avea următorul
conţinut:
„(4) În situaţia încălcării regimului legal de viteză sau a altor reguli de circulaţie, în
condiţiile alin. (2), confirmarea deplasării conducătorului autovehiculului în acţiunea de
intervenţie sau în misiunea care a avut caracter de urgenţă se face în scris de către
instituţiile prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a) şi b), în termen de cel mult 30 de zile, la
solicitarea poliţiei rutiere.”

