INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE URGENȚĂ
16 aprilie 2020
√ Ordinul nr. 629/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în
situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și
stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, publicat în M.Of. nr.
318 din 16 aprilie 2020
→ art. 1 alin. (21) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020, se modifică după cum
urmează:
(21) Se instituie măsura de carantină la domiciliu în condițiile prevăzute în Ordinul
comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr.
74.546/2020*), numai în situația în care spațiul permite carantina individuală sau în condiții de
separare completă de restul locatarilor din același domiciliu pe bază de declarație pe propria
răspundere, următoarelor categorii de persoane:
a) persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu
transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie);
b) membrii de familie care se carantinează la același domiciliu cu persoanele prevăzute la
lit. a).
*) Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații
de Urgență, nr. 74.546/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial.
√ Ordonanța de urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în
M.Of. nr. 319 din 16 aprilie 2020
→ Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se modifică și se completează după cum
urmează:
- la art. 56, după alin. (14) se introduce alin. (15), cu următorul cuprins:
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(15) Prevederile alin. (11)-(14) se aplică și pentru sponsorizările efectuate, potrivit
prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, către instituțiile și
autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice. În acest caz,
deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor,
în limita de 20%, se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligația
înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se
acordă deduceri fiscale.
- la art. 76 alin. (4), după lit. ț) se introduce lit. u), cu următorul cuprins:
u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor
esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau
în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de
angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.
- la art. 142, după lit. ț) se introduce lit. u), cu următorul cuprins:
u) avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și
asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor
esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau
în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de
angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.
- art. 437 se modifică și va avea următorul cuprins:
Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită
(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii,
în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care
nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente
către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face,
pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.
(2) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice intrate, potrivit legii,
în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită și care
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îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către
operatorii economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.
→ pe perioada stării de urgență, pentru indemnizațiile de care beneficiază salariații (75%
din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat/75% din câștigul salarial mediu brut),
nu se acordă facilități fiscale; prevederile se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de
asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.
→ după art. 284 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 se introduce art. 285,
cu următorul cuprins:
(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice confiscate,
rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care
nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente
către antrepozite fiscale de producție numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face,
pe bază de factură, la prețuri care nu cuprind accizele.
(2) Organele competente pot încheia cu operatori economici autorizați pentru
denaturarea alcoolului etilic, care face obiectul confiscării sau rechiziției definitive, contracte de
prestări servicii în vederea denaturării acestuia, urmând ca produsul astfel rezultat să fie
valorificat de aceleași organe competente. Selecția operatorilor care prestează servicii de
denaturare se realizează utilizând metoda comparației prețurilor pentru servicii similare aflate
pe piață, dacă acestea sunt disponibile, în caz contrar urmând a stabili cel mai bun preț rezultat
din solicitarea a minimum 3 oferte de la antrepozitari autorizați care au dreptul de denaturare a
alcoolului etilic.
(3) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum și produsele energetice confiscate,
rechiziționate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, și care
îndeplinesc condițiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către
operatori economici comercianți, pe bază de factură, la prețuri care cuprind și accizele.
(4) Circulația produselor accizabile confiscate sau rechiziționate definitiv sau care fac
obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, nu intră sub incidența prevederilor secțiunii
a 16-a din titlul VIII «Accize și alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare.

3

(5) Produsele accizabile confiscate sau rechiziționate definitiv care nu pot fi valorificate în
condițiile prevăzute la alin. (1) și (3) se distrug în condițiile prevăzute în reglementările referitoare
la modul și condițiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a
statului.
(6) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1)-(3) trebuie să
îndeplinească condițiile prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările
ulterioare, și normele de aplicare a acesteia.
(7) Valorificarea produselor accizabile prevăzute la alin. (1)-(3) se face conform procedurii
de valorificare prevăzute în reglementările referitoare la modul și condițiile de valorificare a
bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
→ Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes
public, republicată, se modifică și se completează după cum urmează:
- la art. 5 alin. (1), lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins:
g) produse energetice, utilaje și materiale pentru transportul și depozitarea acestora;
- la art. 5 alin. (1), după lit. p) se introduc lit. q) și r), cu următorul cuprins:
q) alcoolul etilic și băuturile alcoolice;
r) orice alte bunuri, stabilite cu luarea în considerare a prevederilor Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare.
→ Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și
modificarea unor acte normative, se modifică și se completează, după cum urmează:
- art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015 privind
Codul fiscal, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile
înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care importă medicamente,
echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau
echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea
și combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și în următoarele
30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgență.
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(2) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) și (4) din Legea nr. 227/2015, cu
modificările și completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către
persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeași lege, care
importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada
pentru care s-a instituit starea de urgență.
→ la art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de
susținere a întreprinderilor mici și mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, lit. k) se modifică și va avea
următorul cuprins:
k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea
activității de analiză, acordare, monitorizare și administrare a garanțiilor, al cărei nivel se
stabilește anual prin ordin al ministrului finanțelor publice și se suportă din bugetul de stat, prin
bugetul Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de
minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis,
comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului;
→ în anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, ale căror licențe
de organizare a jocurilor de noroc intră sub incidența art. 332 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 1/1999, pot formula cereri pentru reautorizarea activității până cel mai târziu în
90 de zile de la data încetării stării de urgență decretate.
- în anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuți de Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 77/2009, ale căror autorizații de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidența
art. 332 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, pot formula cereri pentru
reautorizarea activității până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgență
decretate;
- pe durata stării de urgență, obligațiile de plată aferente autorizațiilor de exploatare a
jocurilor de noroc tradiționale prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009, se
suspendă;
- operatorii de jocuri de noroc nu datorează taxe aferente autorizațiilor de exploatare a
jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgență decretate;
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→ contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități, potrivit Legii nr.
170/2016 privind impozitul specific unor activități, pentru anul 2020, nu datorează impozit
specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de
urgență decretate.
→ începând cu data de 16 aprilie 2020, se suspendă extragerile lunare și ocazionale ale
Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru
organizarea Loteriei bonurilor fiscale; extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de
90 de zile de la data încetării stării de urgență.
→ prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă
negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului
legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției
fiscale.
- pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate până la
împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență, nu se calculează și nu se
datorează dobânzi și penalități conform Codului de procedură fiscală;
- prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și art. 200 alin. (2) din
Codul de procedură fiscală, condițiile de menținere a valabilității eșalonărilor la plată acordate
potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de
urgență;
- se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea
bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru
recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în
materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni;
- termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a
cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea
creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă
până la împlinirea termenului de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.
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→ pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019,
respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele de depunere
se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv;
→ începând cu data de 16 aprilie 2020 și până la împlinirea unui termen de 15 zile
calendaristice de la data încetării stării de urgență este permisă denaturarea alcoolului etilic și în
antrepozitele fiscale autorizate pentru producția de băuturi alcoolice.
√ Ordonanța de urgență nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială, publicată în M.Of.
nr. 319 din 16 aprilie 2020
→ la art. 13, după alin. (3) se introduce alin. (4), cu următorul cuprins:
(4) În cazul persoanelor asigurate, modul și durata de acordare a concediilor și a
indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă determinată de infecția cu COVID-19,
sunt prevăzute în normele de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
→ la art. 20, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice
continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul
eliberat de direcția de sănătate publică.
→ după art. 20 se introduce art. 201, cu următorul cuprins:
(1) În perioada situației de urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
persoanele asigurate, cărora li se interzice continuarea activității și pentru care a fost instituită
măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de
concedii și indemnizații pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie respectiv
instituționalizată, la o locație declarată de către persoana carantinată sau prin izolare, care se
acordă pentru perioada și pe baza documentelor prevăzute prin ordin al ministrului sănătății, în
funcție de evoluția situației epidemiologice.
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(2) Pentru persoanele asigurate, certificatele de concediu medical se eliberează de către
medicii de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile
calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru situațiile prevăzute la alin. (1) reprezintă
75% din baza de calcul stabilită conform art. 10.
→ la art. 271, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Certificatele de concediu medical se eliberează de către casa de asigurări de sănătate
la care angajatorul persoanei asigurate depune declarația prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sau de către cea cu
care aceasta are încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări
sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare traduse și autentificate, în condițiile
și până la duratele maxime prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, dar nu mai târziu de 15
zile de la data revenirii în țară a persoanelor asigurate.
→ la art. 272, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Documentele prevăzute la art. 271 alin. (2) pot fi transmise casei de asigurări de
sănătate care eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele asigurate pe suport
hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau, după caz, de către persoanele
care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanță, iar casa de
asigurări, la rândul său, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau
prin mijloace electronice de transmitere la distanță, beneficiarilor/persoanelor în
drept/angajatorilor, după caz.
→ art. 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Indemnizațiile prevăzute la art. 26 alin. (1) [îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până
la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea
vârstei de 18 ani] se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant
sau, după caz, de casa de asigurări de sănătate prevăzută la art. 271 alin. (2) și a certificatului
pentru persoanele cu handicap, emis în condițiile legii, după caz.
(2) Indemnizațiile pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecțiuni grave în vârstă de până la
16 ani se acordă pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist sau,
după caz, de casa de asigurări de sănătate prevăzută la art. 271 alin. (2).
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→ art. 29 se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Durata de acordare a indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până
la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiunile intercurente, până la împlinirea
vârstei de 18 ani este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepția
situațiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme
de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenții chirurgicale. În
aceste cazuri, durata concediului medical este stabilită de către medicul specialist în funcție de
evoluția bolii.
(2) Durata de acordare a indemnizației pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecțiuni grave
în vârstă de până la 16 ani este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei
concediului medical stabilite de medicul specialist.
→ la art. 40, după alin. (1) se introduce alin. (11), cu următorul cuprins:
(11) Indemnizațiile aferente certificatelor de concediu medical acordate în perioada stării
de urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, pot fi
solicitate pe baza actelor justificative de către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), art.
32 alin. (1), precum și de plătitorii prevăzuți la art. 36 alin. (3) lit. a) și b), în termen de 180 de zile
de la data încetării perioadei stării de urgență.
→ la art. 40, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Cuantumul indemnizațiilor solicitate potrivit alin. (1) și (11) se achită la nivelul cuvenit
în perioada prevăzută în certificatul medical.
→ prin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, începând cu
veniturile aferente lunii martie 2020, instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sistemul
de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii,
înființate pe lângă instituțiile publice, suportă integral indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantină de care beneficiază
personalul propriu, ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19;
→ personalul din sistemul sanitar implicat în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare
și tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situației de urgență, beneficiază de indemnizație de
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hrană, potrivit prevederilor art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în cuantumul
lunar stabilit, indiferent de timpul efectiv lucrat;
→ personalul din unitățile de asistență socială, respectiv servicii sociale cu cazare
publice, pe durata situației de urgență, beneficiază de indemnizație de hrană, potrivit art. 18
alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantumul
lunar stabilit conform art. 36 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind
instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare,
modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de timpul efectiv lucrat.
√ Hotărârea nr. 4/2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de Președintele României
privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul României, publicată în M.Of. nr. 320
din 16 aprilie 2020
→ se încuviințează măsura prelungirii stării de urgență pe teritoriul României, pentru o
perioadă de 30 de zile, instituită de Președintele României prin Decretul nr. 240/2020;
→ pe durata stării de urgență, restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți se
dispune numai prin acte normative cu putere de lege; restrângerea exercițiului unor drepturi
sau libertăți trebuie să fie determinată exclusiv de prevenirea și combaterea epidemiei COVID19, temeinic motivată și cu respectarea strictă a exigențelor art. 53 alin. (2) din Constituție;
durata restrângerii exercițiului unor drepturi și libertăți nu poate depăși durata stării de
urgență;
→ modificarea, completarea sau abrogarea, după caz, a unor dispoziții prevăzute în acte
normative cu putere de lege, motivate de prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19, se
dispune numai prin acte normative cu putere de lege;
→ pe durata stării de urgență, Guvernul va acționa pentru deplina respectare și aplicare
a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale;
→ pe perioada stării de urgență, periodic, la fiecare 7 zile, sau ori de câte ori este
necesar, Guvernul prezintă Parlamentului un raport cuprinzând măsurile adoptate sau
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preconizate pentru prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19 și motivele care le-au
determinat;
→ în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență, Guvernul va prezenta
Parlamentului un raport complet privind măsurile adoptate pe perioada stării de urgență
pentru prevenirea și combaterea epidemiei COVID-19, măsurile care au restrâns exercițiul unor
drepturi sau libertăți fundamentale și măsurile cu caracter economic și social, temeiurile care
au determinat luarea măsurilor și efectele produse, precum și conformitatea acestora cu
exigențele dispozițiilor art. 53 și 93 din Constituție și ale Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și
completările ulterioare;
→ în termen de 60 de zile de la încetarea stării de urgență, Curtea de Conturi va efectua
un control al modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență și va
prezenta Parlamentului un raport cuprinzând cele constatate, concluzii și propuneri, în
condițiile prevăzute de art. 140 alin. (3) din Constituție.
√ Ordonanța militară nr. 9/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
publicată în M.Of. nr. 321 din 16 aprilie 2020
Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea acestor prevederi/împuternicite să
constate contravenții și să aplice sancțiuni: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și
Comunicațiilor, prin Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Poliția de Frontieră Română,
direcțiile de sănătate publică și Autoritatea Navală Română.
→ se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Austria, Belgia, Confederația
Elvețiană, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul
Țărilor de Jos, Turcia și Iran și din aceste țări către România, pentru toate aeroporturile din
România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 18 aprilie 2020;
→ se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Italia și din această țară către
România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu
data de 19 aprilie 2020;
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→ se prelungește măsura suspendării zborurilor spre Franța și Germania și din aceste
țări către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile,
începând cu data de 21 aprilie 2020;
→ măsurile nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport
marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, servicii
tehnice, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.
→ se exceptează de la măsurile de izolare la domiciliu sau de carantinare lucrătorii
transfrontalieri care, la intrarea în România din Bulgaria, nu prezintă simptome asociate COVID19; prin lucrător transfrontalier se înțelege persoana care face dovada că locuiește și lucrează
într-o rază de 30 km de o parte sau de alta a frontierei de stat româno-bulgare, calculată de la cel
mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis traficului de persoane, și care se reîntoarce la
locuință cel puțin o dată pe săptămână; punctele de trecere a frontierei de stat româno-bulgare
prin care se permite intrarea în România sunt: Giurgiu-Ruse și Calafat-Vidin; în cazul nerespectării
condițiilor, persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de 14 zile, suportând
cheltuielile efectuate cu carantinarea lor - se aplică începând cu data de 16 aprilie 2020;
→ la efectuarea schimbului de echipaj, la bordul navelor de navigație interioară care
arborează pavilion român și la bordul navelor maritime indiferent de pavilionul pe care îl
arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să prezinte autorităților
competente „certificatul pentru lucrătorii din transportul internațional“ stabilit de către Comisia
Europeană în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Libere (Green Lanes)
în cadrul Liniilor directoare referitoare la măsurile de management al frontierelor pentru
protecția sănătății și asigurarea disponibilității bunurilor și serviciilor esențiale - C(2020) 1897 din
23.03.2020;
→ personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care
arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome asociate COVID19, nu se supune măsurilor de carantinare în spații special amenajate sau la bordul navei ori
măsurilor de izolare la domiciliu, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru
lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva
COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre
voiajuri;
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→ la efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor maritime, indiferent de pavilionul
pe care îl arborează, aflate în porturile românești, personalul navigant trebuie să fie în prealabil
testat pentru COVID-19, indiferent de zona din care acesta provine, de personalul direcției de
sănătate publică ce își desfășoară activitatea în portul respectiv;
→ personalul navigant maritim, la efectuarea schimbului de echipaj la bordul navelor
maritime, care nu prezintă simptome asociate COVID-19, va fi transportat dinspre/spre punctele
de trecere a frontierei, indiferent de mijlocul de transport utilizat, pe ruta cea mai scurtă și fără
întreruperi. Personalul navigant maritim și cel care îi asigură transportul trebuie să folosească
echipamente individuale de protecție împotriva COVID-19;
→ în vederea efectuării schimbului de echipaj, agentul navei maritime sau angajatorul
personalului navigant maritim, după caz, are obligația să asigure personalului navigant
următoarele: testarea pentru COVID-19; echipamentul individual de protecție împotriva COVID19, pe timpul transportului dinspre/spre punctele de trecere a frontierei; certificatul pentru
lucrătorii din transportul internațional;
→ personalul navigant român, maritim și fluvial, care se repatriază și care la intrarea în
țară nu prezintă simptome asociate COVID-19, se supune măsurilor de izolare la domiciliu, cu
condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul
internațional și a unei declarații pe propria răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul
Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, privind utilizarea continuă a echipamentelor
individuale de protecție împotriva COVID-19 pentru deplasarea de la navă la locația unde poate
fi contactat în următoarele 14 zile - se aplică începând cu data de 16 aprilie 2020;
→ prevederile alin. (2) al art. 7 și ale art. 9 din Ordonanța militară nr. 3/2020 privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 își încetează aplicabilitatea;
→ alin. (1) al art. 3 din Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19, se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Pe perioada stării de urgență piețele agroalimentare rămân deschise, cu obligația
administratorilor de a organiza activitățile în baza actelor normative incidente, prin adoptarea de
măsuri de protecție împotriva răspândirii COVID-19, care să se refere cel puțin la purtarea de
mănuși și măști, precum și la păstrarea distanței sociale, atât la intrarea în piață, cât și în interiorul
acesteia.
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→ prevederile alin. (2) al art. 3, ale art. 7 și 8, ale lit. d) a alin. (1) al art. 21, precum și
anexa nr. 2 la Ordonanța militară nr. 8/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19
își încetează aplicabilitatea;
→ furnizorii de servicii media audiovizuale sunt obligați să informeze publicul, prin
mesaje difuzate regulat, despre conținutul Ordonanței militare nr. 9/2020 cel puțin două zile
de la data publicării acesteia.
√ Ordinul nr. 633/470/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în
M.Of. nr. 321 din 16 aprilie 2020
→ la art. 20, alin. (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde și zilele de concediu medical care se acordă
potrivit art. 10 alin. (2), art. 781 alin. (7) lit. k), alin. (15) și (16).
→ la art. 37, alin. (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice
continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul
eliberat de către direcția de sănătate publică.
(2) Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant
asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata
stabilită în documentul eliberat de către direcția de sănătate publică. Dacă durata perioadei de
carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de
zile, pentru aceste certificate de concediu medical, nu este necesar avizul medicului expert al
asigurărilor sociale.
→ titlul capitolului IV se modifică și va avea următorul cuprins:
Capitolul IV
Dispoziții specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de
urgență instituite la nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999
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privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare
→ la art. 781, alin. (1), (7), (8) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(1) Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituite la
nivel național în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, se pot transmite
de către medicii curanți către persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la
distanță.
(7) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot
acorda și la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării
perioadei stării de urgență prevăzută la alin. (1), pentru următoarele situații:
a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de
către medicul ortoped/chirurg;
d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90
de zile;
e) în caz de carantină;
f) pentru risc maternal;
g) pentru îngrijirea copilului bolnav;
h) pentru asigurații aflați în situațiile prevăzute la art. 27;
i) pentru asigurații cu afecțiunile prevăzute la art. 18 alin. (3);
j) alte situații decât cele menționate la lit. a)-i), ce necesită prelungirea concediului
medical de către medicii de specialitate, alții decât medicii de familie;
k) pentru consultațiile medicale la distanță acordate în perioada stării de urgență, potrivit
prevederilor legale, în cazurile care necesită concediu medical.
(8) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile,
precum și cele acordate pentru risc maternal, în perioada stării de urgență prevăzute la alin. (1),
se eliberează și se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale, respectiv fără avizul
medicului de medicina muncii.
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(11) Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depășesc 183 de zile, cele
acordate pentru risc maternal, precum și cele acordate de medici, alții decât medicii de familie,
care au fost eliberate până la data instituirii stării de urgență prevăzute la alin. (1), se plătesc fără
avizul medicului expert al asigurărilor sociale, fără avizul medicului de medicina muncii, respectiv
fără avizul medicului de familie.
→ la art. 781, după alin. (15) se introduc alin. (16)-(19), cu următorul cuprins:
(16) Pe perioada stării de urgență, dacă, după expirarea concediului medical acordat la
ieșirea din spital, pentru alte situații decât cele prevăzute la alin. (15), starea sănătății pacientului
nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul
curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecțiune, cu încadrarea în
duratele maxime prevăzute de lege.
(17) Pe perioada stării de urgență, documentele prevăzute la art. 64 alin. (2), precum și
certificatele de concediu medical aferente solicitării se pot transmite către casele de asigurări de
sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(18) Pe perioada stării de urgență, documentele necesare preluării în plată prevăzute la
art. 75 alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de
sănătate și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(19) În cererile de recuperare a sumelor prevăzute la art. 64 alin. (1) care se depun potrivit
art. 64 alin. (2), de către instituțiile și autoritățile publice, nu se cuprind sumele reprezentând
indemnizații de asigurări sociale de sănătate aferente certificatelor de concediu medical pentru
carantină instituționalizată sau la o locație declarată sau prin izolare, ca urmare a unei suspiciuni
de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de care a beneficiat personalul propriu, începând cu veniturile
aferente lunii martie 2020, și care au fost suportate integral de către aceste instituții.
17 aprilie 2020
√ Ordonanța de urgență nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2020, publicată în M.Of. nr. 322 din 17 aprilie 2020
§ Se modifică și se completează Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea
bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020;

16

→ Bugetul de stat pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 9.844,8 milioane lei,
la cheltuieli se majorează cu suma de 17.396,8 milioane lei creditele de angajament și cu suma
de 16.933,9 milioane lei creditele bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 26.778,7
milioane lei;
→ se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, să majoreze
veniturile proprii cu suma de 24.742 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul
36.10.50 „Alte venituri“;
→ se autorizează Ministerul Apărării Naționale să efectueze la partea de venituri
următoarele modificări:
a) capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din
concesiuni și închirieri“ se majorează cu suma de 42 mii lei;
b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii și alte activități“, subcapitolul
33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se diminuează cu suma de 8 mii lei, subcapitolul
33.10.20 „Venituri din cercetare“ se diminuează cu suma de 220 mii lei, subcapitolul 33.10.21
„Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu
suma de 3.801 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de
sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ se majorează
cu suma de 1.400 mii lei și subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii și alte
activități“ se majorează cu suma de 41 mii lei;
c) capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri
din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice“ se majorează cu suma de 6.000 mii lei;
d) la capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenții de
la bugetul de stat pentru spitale“ se majorează cu suma de 80.095 mii lei, subcapitolul 42.10.38
„Subvenții de la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral
din venituri proprii“ se majorează cu suma de 14.812 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenții de
la bugetul de stat pentru instituții și servicii publice sau activități finanțate integral din venituri
proprii pentru finanțarea investițiilor“ se diminuează cu suma de 679 mii lei și subcapitolul
42.10.70 „Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din
venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe
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nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se majorează
cu suma de 20 mii lei;
e) capitolul 43.10 „Subvenții de la alte administrații“, subcapitolul 43.10.33 „Subvenții din
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor
salariale“ se majorează cu suma de 4.435 mii lei;
f) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și
prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social
European (FSE)“ se majorează cu suma de 560 mii lei.
→ se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, la partea de venituri, să suplimenteze
capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din
valorificarea stocurilor de rezerve de stat și de mobilizare“, cu suma de 40.000 mii lei;
→ în bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă și suma de 340.000 mii lei, la
capitolul 61.01 „Ordine publică și siguranță națională“, care va fi utilizată de către Inspectoratul
General pentru Situații de Urgență pentru achiziționarea, în condițiile legii, a cantităților de
produse stocuri de urgență medicală, de strictă necesitate, prevăzute în anexa la Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri
aferente instituirii carantinei;
→ în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, din influența prevăzută la capitolul
56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51
„Transferuri între unități ale administrației publice“, în sumă de 6.051.587 mii lei, reprezentând
atât credite bugetare, cât și credite de angajament, suma de 6.042.376 mii lei este aferentă
alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ și
suma de 9.211 mii lei este aferentă alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către
bugetul asigurărilor pentru șomaj“.
→se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în anexa nr. 3/23/02 la capitolul
74.01 „Protecția mediului“ titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ să
diminueze cu suma de 603 mii lei creditele bugetare și de angajament la alineatul 51.01.01
„Transferuri către instituții publice“ și să majoreze corespunzător creditele bugetare și de
angajament la alineatul 51.02.14 „Programe multianuale de mediu și gospodărire a apelor“
pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor“;
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→ se autorizează Ministerul Educației și Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13
„Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 20202023 - sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii“ următoarele
modificări la partea de venituri:
a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 8.000 mii lei;
b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 5.000 mii lei;
c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii și alte activități“ cu suma
de 117.000 mii lei;
d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 15.000 mii lei;
e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvențiile“ cu
suma de 15.000 mii lei;
f) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenții de la bugetul de stat“ cu suma de 40.000 mii
lei;
g) să suplimenteze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților
efectuate si prefinanțări“ cu suma de 10.000 mii lei;
h) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților
efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 190.000 mii lei;
→în bugetul Ministerului Sănătății, din influența prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri
cu caracter general între diferite nivele ale administrației“, titlul 51 „Transferuri între unități ale
administrației publice“, în sumă de 2.791.383 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât și
credite de angajament, suma de 1.714.979 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri
din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și suma
de 1.076.404 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către
bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului
rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate“.
→se autorizează Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale, în anexa nr. 3/65/27
„Fișa programului“, să modifice descrierea programului cod 721 „Ajutoare de stat pentru
finanțarea proiectelor pentru investiții“, astfel: „Prezentul program cumulează cele 9 scheme de
ajutor de stat instituite prin HG nr. 1.164/2007, HG nr. 1.165/2007, HG nr. 1.680/2008, HG nr.
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753/2008, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2008, HG nr. 797/2012, HG nr. 332/2014,
HG nr. 807/2014 și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020“, precum și să majoreze, în
anul 2020, creditele de angajament cu suma de 700.000 mii lei și creditele bugetare cu suma de
200.000 mii lei aferente acestui program;
→ se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea
bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor cu suma de 228.184 mii lei;
→ se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020
ale instituțiilor de învățământ superior militar subordonate, finanțate integral din venituri proprii,
inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli
de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale
administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de
la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate
națională“ și în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației
publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de
stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru
finanțarea investițiilor“;
→ se autorizează instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională
să introducă modificări în volumul și în structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2020
ale unităților din rețeaua sanitară proprie, finanțate integral din venituri proprii, inclusiv la și de
la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și cheltuieli de capital, cu
încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației
publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“ și
prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul
51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la
spitale“.
→ prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, și de la prevederile art. 24 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările
ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de
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hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Muncii și Protecției Sociale, către bugetul asigurărilor pentru șomaj aferent sistemului
asigurărilor pentru șomaj;
→ pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea
unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a
unităților de învățământ, cu modificările și completările ulterioare, prin derogare de la
prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și
de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru
transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, către
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale;
→ prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, și de la prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru
suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de
asigurări sociale de sănătate;
§ Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, se modifică și se completează după
cum urmează:
→ la art. 6 alin. (1), lit. a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:
a) 15% la bugetul local al județului;
b) 65% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își
desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
→ la art. 6 alin. (1), litera e) se abrogă.
→ la art. 6, alin. (9) se abrogă.
→ art. 25 se modifică și va avea următorul cuprins:
În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie,
pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare
derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de
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servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației-cadru
și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 1.000 mii lei, cu
respectarea legislației privind atribuirea contractelor de achiziție publică. În acest sens, în bugetul
propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», titlul
20 «Bunuri și servicii» pentru anul 2020, sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 1.000
mii lei și credite bugetare în sumă de 1.000 mii lei.
→ prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările
și completările ulterioare, unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot utiliza până la 5%
din excedentul bugetului local și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea
măsurilor de combatere și prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, aflate în
sarcina lor, precum și în sarcina instituțiilor publice subordonate;
→ prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările
și completările ulterioare, și art. 23 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr.
69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul poate aproba, prin
memorandum, în situații temeinic justificate, utilizarea totală sau parțială a creditelor de
angajament și creditelor bugetare reținute în proporție de 10% pentru ordonatorii principali de
credite ai bugetului de stat și pentru Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.
√ Ordonanța de urgență nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale
de stat pe anul 2020, publicată în M.Of. nr. 323 din 17 aprilie 2020
→ se modifică și se completează Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor
pentru șomaj pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2020 nr. 6/2020;
→ bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se
diminuează la venituri cu suma de 6.042.376 mii lei, subvenția acordată de la bugetul de stat
majorându-se cu aceeași sumă;
→ sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2020 se
diminuează la venituri cu suma de 13.541 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeași sumă;
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→ bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru
șomaj se majorează la venituri cu suma de 1.346.270 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma
de 4.091.500 mii lei la credite de angajament și credite bugetare;
→ Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006
privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu
modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 3.323 mii lei, iar la cheltuieli se
majorează cu suma de 1.500.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare;
→ sistemul asigurărilor pentru șomaj se stabilește cu un deficit de 2.488.300 mii lei, iar
Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu un deficit de 256.131 mii lei;
→ deficitul sistemului asigurărilor pentru șomaj se acoperă din disponibilitățile
înregistrate de acest sistem în anii precedenți; deficitul Fondului de garantare pentru plata
creanțelor salariale se acoperă din disponibilitățile înregistrate în anii precedenți, conform
prevederilor art. 5 alin. (6) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare.
√ Ordinul nr. 4.115/2020 privind aprobarea programelor pentru evaluarea națională
pentru absolvenții clasei a VIII-a și pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat
național în anul școlar 2019-2020, publicat în M.Of. nr. 323 din 17 aprilie 2020
→ se aprobă: programele pentru evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a în
anul școlar 2019-2020 / programele pentru susținerea probelor scrise ale examenului de
bacalaureat național 2020;
→ la data de 17 aprilie 2020, art. 3 din Ordinul ministrului educației naționale nr.
4.916/2019 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIIIa în anul școlar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 29
august 2019, se abrogă;
→ la data de 17 aprilie 2020, Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.950/2019
privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2020, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 6 septembrie 2019, se modifică după cum
urmează:
- la art. 3, alin. (2), (4), (5) și (6) se abrogă;
- la art. 3, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
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(3) Programa de bacalaureat pentru evaluarea competențelor digitale, valabilă în sesiunile
examenului de bacalaureat național din anul 2020, este cea prevăzută în anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului educației naționale nr. 4.923/2013 privind organizarea și desfășurarea examenului de
bacalaureat național - 2014.
→ Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația cu
Parlamentul, Centrul Național de Evaluare și Examinare, inspectoratele școlare județene/al
municipiului București și unitățile de învățământ/ centrele de examen duc la îndeplinire
prevederile Ordinului nr. 4.115/2020.
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