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NEWSLETTER LEGISLATIV 

 

1. OUG NR. 32/2020 privind modificarea și completarea OUG nr. 30/2020 pentru 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor 

măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate 

de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri 

suplimentare de protecție socială 

 

În Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020, a fost publicată O.U.G. nr. 32/2020, al cărui 

obiect constă și în modificarea și completarea OUG nr. 30/2020. OUG nr. 30/2020 a dat naștere 

mai multor discuții și nelămuriri în legătură cu procedura ce trebuie urmată pentru a putea 

beneficia de indemnizația acordată de stat. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a înțeles să 

răspundă acestor nevoi și să clarifice procedura șomajului tehnic în noile condiții prevăzute de 

OUG nr. 32/2020, care a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020. 

 

 

✓ Extinderea categoriei de angajatori care pot obține indemnizația prevăzută de art. 

XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 

Toți angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau parțial, ca urmare 

a efectelor epidemiei Covid-19, pot beneficia pe perioada stării de urgență de indemnizația 

de 75 % din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat de salariați, dar nu 

mai mult de 75% din câștigul salariul mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. 

Drept urmare, unul dintre efectele deciziei de reducere sau întrerupere temporară a 

activității trebuie să fie în mod obligatoriu suspendarea contractelor individuale de 

muncă. 

În ceea ce privește contractele individuale de muncă, OUG. nr. 32/2020 reglementează câteva 

situații de excepție prin introducerea unor noi alineate (9) – (13) la art. XI din O.U.G. nr. 

30/2020, cum ar fi: 

– situația angajatului care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care 

cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență 

– în acest caz, trebuie reținut că angajatul nu va beneficia de indemnizația prevăzută la art. XI 

alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020; 
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– situația angajatului care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă și toate 

sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgență – în acest caz, angajatul va beneficia 

de indemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020, aferentă contractului 

individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase. 

 

✓ Simplificarea procedurii de obținere a sumelor necesare plății indemnizației 

Toți angajatorii care reduc sau întrerup temporar activitatea, total sau parțial, vor depune prin 

poștă electronică la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, precum și a municipiului 

București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente: 

- cerere semnată și datată de reprezentantul legal; 

 

- declarație pe propria răspundere; 

 

- lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de 

reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin 

al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial. 

Un aspect foarte important de reținut este faptul că, prin noile modificări și completări s-a 

eliminat obligația obținerii și prezentării de către angajatori a certificatului pentru situații 

de urgență. 

 

✓ Eliminare condiții privind acordarea indemnizației prevăzute la art. XI alin. (3) din 

O.U.G. nr. 30/2020 

 

- condiția referitoare la diminuarea cu minim 25% a veniturilor/încasărilor,  

 

- condiția referitoare la limitarea numărului de angajați care puteau beneficia de 

indemnizație (maxim 75 % din numărul total al angajaților). 

 

 

✓ Suplimentare diferență dintre salariul mediu brut și salariul de bază de către 

angajator 

Acordarea sumei rezultate ca diferență între procentul de 75% din salariul mediu brut pe 

economie acordat de către stat și procentul de 75% din salariul de bază corespunzător 

locului de muncă ocupat de angajat reprezintă o facultate a angajatorului, care poate 

suplimenta această diferență dacă bugetul destinat plății cheltuielilor de personal îi permite, 

conform art. XI alin. (11) din O.U.G. 32/2020. 

 

✓ Implicații fiscale prevăzute de O.U.G nr. 32/2020 

Pe perioada stării de urgență: 
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- pentru care salariații ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi 

angajatorii nu datorează contribuția asigurătorie pentru muncă conform 

prevederilor art. 220 5 din Codul fiscal;  

 

- constituie stagiu de cotizare fără plata contribuției în sistemul de asigurări sociale 

de sănătate pentru concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate 

prevăzute de OUG nr. 158/2005 privind concediile și îndemnizațiile de asigurări sociale 

de sănătate. 

Pentru stabilirea și calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de OUG 

nr. 158/2005, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în vigoare 

în perioada stării de urgență decretate.  

În situația în care stagiul de cotizare realizat în condițiile anterior menționate este corespunzător 

unei fracțiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, în 

vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracțiunii de lună. 

 

✓ Termene de plată ale indemnizației  

A fost redus termenul de plată din bugetul asigurărilor pentru șomaj a indemnizațiilor 

prevăzute la art. XI alin. (1) din O.U.G. nr. 30/2020 de la 30 de zile la cel mult 15 zile de la 

depunerea documentelor.  

Plata se va face în conturile deschise de angajator la băncile comerciale. 

Angajatorul este obligat să efectueze plata indemnizației către salariat în termen de maxim 

3 zile lucrătoare de la primirea sumelor achitate de către agențiile pentru ocuparea forței de 

muncă județene, precum și a municipiului București. 

Indemnizația va fi acordată pentru perioada:  

- de la intrarea în vigoare a Decretului nr. 195/2020, respectiv 16 martie 

 

- până la încetarea stării de urgență. 

 

În funcție de momentul la care au fost suspendate contractele individuale de muncă, 

indemnizația se va acorda după cum urmează: 

- pentru contractele individuale de muncă suspendate în luna martie, după instituirea 

stării de urgență, indemnizația va fi calculată și acordată pentru numărul de zile 

aferente lunii martie calculate de la data instituirii stării de urgență – 16 martie; 

 

- pentru contractele individuale de muncă care au fost suspendate anterior instituirii 

stării de urgență, acordarea indemnizației pe luna martie se va face parțial, doar pentru 

numărul de zile calculate de la data instituirii stării de urgență. 
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✓ Alte categorii de persoane care pot beneficia de indemnizație 

În categoria celor care pot beneficia de indemnizația de 75% din câștigul salarial mediu brut 

prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020 se numără 

și următoarele persoane fizice: 

– profesioniștii reglementați de art. 3 alin. (2) din Codul Civil, respectiv cei care 

exploatează o întreprindere; 

– persoanele care au încheiat convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 

privind organizarea și funcționarea cooperației; 

– persoanele prevăzute la art. 671 (1) lit. a) – c) din Legea educației fizice și sportului 

nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare; 

– cele care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor și drepturi conexe, astfel cum 

sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe; 

– personalul încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege decât contractul individual 

de muncă. 

Plata indemnizației pentru categoriile de beneficiari enumerate mai sus, se realizează de la 

bugetul de stat alocat Ministerului Muncii și Protecției Sociale, prin Agenția Națională pentru 

Plăți și Inspecție Socială și structurile sale subordonate, în baza unei cereri însoțite de copia 

actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere. 

Toate categoriile de beneficiari indicate mai sus vor depune cererea și documentele anterior 

menționate la agențiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata 

indemnizației din luna anterioară. 

 

 

 

2. OUG NR. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de 

instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori 

În Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020, a fost publicată O.U.G. nr. 37/2020, care 

prevede o serie de modificări prin raportare la proiectul de ordonanță în legătură cu care v-am 

transmis informarea în data de 28.03.2020.  

 

✓ Creditorii vizați de această măsură: 

Potrivit Ordonanței, măsura se aplică pentru creditele acordate de către: 

- instituții de credit1; 

 

- instituții financiare nebancare2; 

 
1 Instituțiile de credit sunt definite de OUG nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului. 
2 IFN-urile sunt definite de Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare. 
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- sucursalele instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare din 

străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României; 

 

 

✓ Debitorii care pot solicita aplicarea măsurii: 

 

Măsura se aplică pentru creditele acordate către: 

- persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, 

întreprinderile familiale, așa cum sunt definite la art.2 lit. g –i) din OUG nr. 44 /2008; 

 

- profesiile liberale și cele care se exercită în baza unor legi speciale, indiferent de 

forma de exercitare a profesiei; 

 

- instituții financiare nebancare. 

 

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, debitorii 

enumerați anterior, cu excepția persoanelor fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ 

următoarele condiții: 

- întrerup activitatea total sau parțial ca efect al deciziilor emise de autoritățile 

publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin 

certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri; sau  

 

- dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei 

și Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere 

a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna 

martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea 

parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice 

competente pe perioada stării de urgență decretate; 

 

- nu se află în insolvență la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform 

informațiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Național al Registrului Comerțului. 

 

 

✓ Împrumuturile vizate de dispozițiile legale și perioada vizată:  

 

Sunt vizate obligațiile de plată privind rate de capital, dobânzi și comisioane, acordate 

debitorilor de către creditori până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de 

urgență. 

 

 

✓ Condiții pentru a beneficia de suspendarea ratelor: 

Facilitatea poate fi acordată doar în următoarele condiții:  

- pentru creditele care nu înregistrează restanțe la data instituirii stării de urgență; 
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SAU 

 

- debitorii au efectuat plata acestor restanțe până la data solicitării suspendării 

obligației de plată. 

 

De asemenea, măsura se aplică doar debitorilor ale căror venituri au fost afectate direct sau 

indirect de situația gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a 

prezentei ordonanțe de urgență (care vor fi adoptate de Guvern în termen de 15 zile de la 

publicarea ordonanței în Monitorul Oficial) 

 

✓ Procedura pentru a beneficia de aceste facilități: 

 

1. Debitorii transmit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta 

electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal 

de comunicare la distanță oferit de creditor. Solicitarea trebuie formulată în cel mult 45 

de zile de la intrarea în vigoare a Ordonanței. 

În cazul în care debitorul nu poate transmite cererea printr-unul dintre mijloacele 

enumerate anterior, acesta o poate formula pe cale orală, prin telefon, la un număr de 

telefon dedicat care va fi anunțat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, 

situație în care creditorul are obligația înregistrării convorbirii. 

2. Creditorul analizează solicitarea și o aprobă în condițiile prevăzute în normele de 

implementare a prezentei Ordonanței. 

 

 

✓ Perioada pentru care se pot suspenda ratele:  

Prelungirea duratei contractuale produce efecte de la data comunicării solicitării de 

suspendare adresate creditorilor, pentru solicitările aprobate de creditori. 

Perioada maximă de creditare prevăzută în reglementările creditorilor poate fi depășită cu o 

perioadă egală cu durata suspendării obligației de plată.  

Suspendarea operează: 

- pe perioadă cuprinsă între 1 și 9 luni,  

- dar nu mai mult de 31.12.2020. 

 

✓ Beneficiile în cazul aprobării suspendării cu 9 luni a ratelor aferente facilităților de 

creditare: 
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- În timpul perioadei de suspendare (maxim 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020) 

debitorul nu va achita către instituția de credit nici un fel de plată legată de facilitățile de 

creditare în discuție (principal, dobânzi, comisioane); 

- Termenele de rambursare ale facilităților de creditare vor fi prelungite automat cu 

perioada suspendării ratelor; 

- Dobânzile pe perioada suspendării vor fi capitalizate la principalul creditelor și eșalonate 

până la noua maturitate a creditelor (cu excepția creditelor ipotecare ale debitorilor 

persoane fizice); 

- Valoarea principalului creditelor va crește cu dobânda calculată pe durata suspendării 

aferentă creditelor în sold; 

- Debitorul va achita, ulterior expirării perioadei de suspendare, dobânzi aplicate la noua 

valoare a principalului, pentru toate facilitățile de credit care beneficiază de suspendare, 

mai puțin creditele ipotecare ale persoanelor fizice. Pentru acestea, dobânda aferentă 

perioadei de suspendare se va eșalona într-o facilitate distinctă cu o maturitate de maxim 

5 ani, cu dobândă 0. 

- Comisioanele bancare aferente creditelor nu vor fi capitalizate pe perioada celor 9 luni, 

acestea fiind exceptate total de la plată pentru această perioadă; 

 

 

3. OUG NR. 33/2020 privind unele măsuri fiscale și modificarea unor acte normative 

 

În Monitorul Oficial nr. 260/30.03.2020 a fost publicată OUG 33/2020, act normativ ce prevede 

acordarea de bonificații pentru plata impozitului pe profit/impozit pe venituri 

microîntreprinderi în condițiile explicitate în cele de mai jos. 

  

✓ Beneficiari 

 

Bonificațiile se acordă pentru: 

 

- plătitorii de impozit pe profit; 

- plătitorii de impozit pe venituri microîntreprinderi; 

 

 

✓ Cuantum bonificații 

 

Actul normativ prevede acordarea bonificațiilor cuprinse între 5% si 10%. 
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Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și plată prevăzut 

de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru 

plata anticipată aferentă aceluiași trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 

inclusiv, beneficiază de o bonificație calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:  

a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activității de 

administrare a marilor contribuabili;  

 

b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliți potrivit Ordinului președintelui Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activității de 

administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;  

 

c) 10% pentru ceilalți contribuabili care nu se încadrează la lit. a) și b).  

 

 

Bonificația se aplică, în mod corespunzător, și  

- pentru contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din 

Codul fiscal.  

Acești contribuabili beneficiază de bonificație dacă plătesc impozitul datorat pentru 

trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în 

perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.  

- pentru contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul 

specific unor activități,  

Bonificația se acordă pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, 

determinat pentru activitățile desfășurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN 

prevăzute de lege.  

 

Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 

2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificație de 

10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.  

  

Contribuabilii care aplică prevederile privind bonificația determină impozitul pe 

profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul 

datorat a bonificației calculate potrivit prezentului articol.  

Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificația se înscrie în mod distinct în declarația 

anuală de impozit pe profit.  

  

Actul normativ prevede scutiri de la plata TVA în vamă pentru importurile de 

medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și 

materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-

19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din OUG 33/2020. 
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4. Ordonanța Militară nr. 5/2020 

- Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni 

spre Spania și din Spania către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data 

de 31 martie 2020 ora 18.00. 

- Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni 

spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 

6 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, precum și aterizărilor 

tehnice necomerciale. 

- Alineatele (1) și (2) ale articolului 3 din Ordonanța militară nr.4/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID - 19 se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităților 

competente, vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile 

efectuate cu carantinarea acestora, și vor răspunde penal conform legii. 

(2) Persoanele care nu respectă condițiile izolării la locul declarat / la care au optat să 

efectueze izolarea și sunt identificate în afara spațiului de izolare vor fi obligate să intre în 

carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, și vor fi 

sancționate contravențional conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și 

completările ulterioare, dacă fapta nu constituie infracțiune.” 

 

5. Ordonanța Militară nr. 6/2020 

 

- Se instituie pe perioada stării de urgență, măsura de carantinare în municipiul Suceava și 

în zona limitrofă formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, Ipotești, 

Bosanci, Moara, Șcheia, Pătrăuți și Mitocu Dragomirnei. 

 

- Se instituie pe perioada stării de urgență o zonă de protecție, ca perimetru de siguranță în 

jurul localităților carantinate, formată din toate celelalte unități teritoriale administrative din 

județul Suceava. 

 

- În zona carantinată prevăzută la art.1 este permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru: 

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a materiilor prime și resurselor 

necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și a 

aprovizionării populației; 
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b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată dar care desfășoară activități 

economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, 

situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, 

judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii alimentației publice, 

alimentării cu apă, comunicațiilor și transporturilor. 

- În zona de protecție este interzisă deplasarea între localitățile din zonă a persoanelor ce 

aparțin altor categorii socio-profesionale. 

 

- Accesul pe aeroportul internațional „Ștefan cel Mare” Suceava este permis doar pentru 

zboruri efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, 

umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice 

necomerciale. 

 

- Este strict interzis accesul între localități prin alte zone și căi de acces decât cele deschise 

circulație publice de pe drumurile europene, naționale, județene și comunale. 

 

 

Vă mulțumim,  

Voinescu Lawyers  

  

 


