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STAREA DE URGENȚĂ se prelungește cu 30 de zile
În Monitorul Oficial nr. 311 / 14.04.2020 a fost publicat Decretul nr. 240 / 2020 de prelungire a stării de
urgență (“Decret prezidențial”).
Începând cu data de 15.04.2020, se prelungește cu 30 de zile starea de urgență pe întreg teritoriul
României, instituită prin Decretul 195 / 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 / 16.03.2020.
Conform prevederilor constituționale, măsura adoptată va necesita încuviințarea Parlamentului în 5 zile
de la data prelungirii acesteia.

Principalele măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă
A.

Drepturi și libertăți
Măsurile vizează restrângerea exercițiului următoarelor drepturi și libertăți:
a) libera circulație;
b) dreptul la viață intimă, familială și privată;
c) inviolabilitatea domiciliului;
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d) dreptul la învățătură
e) libertatea întrunirilor;
f)

dreptul la grevă;

g) dreptul de proprietate privată;
h) libertatea economică.

B.

C.

Economie


Se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe durata stării
de urgență.



Pe durata stării de urgență se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la
alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică.

Muncă și protecție socială


Pe durata stării de urgență, Guvernul stabilește măsuri speciale de sprijin al angajatorilor și
protecție a angajaților și familiilor acestora.



Pe durata stării de urgență, prevederile Legii 19 / 2020 privind acordarea unor zile libere părinților
pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se
aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din
unitățile sanitare publice, personalului din serviciile sociale rezidențiale și altor categorii stabilite
prin ordin al ministrului.
Acest personal are dreptul la o majorare a salariului în condițiile prevăzute de Legea 19 / 2020, în
situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege.



Instituțiile și autoritățile publice introduc pe durata stării de urgență, acolo unde este posibil,
munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, în conformitate cu legislația care reglementează
munca la domiciliu și telemunca.



Pe durata stării de urgență se suspendă efectuarea controalelor la angajatori de către
inspectoratele teritoriale de muncă, cu excepția controalelor dispuse de către ministrul muncii și
protecției sociale, a celor dispuse de Inspecția Muncii pentru punerea în aplicare a hotărârilor
Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, a ordonanțelor militare, a celor necesare
pentru a da curs sesizărilor prin care se reclamă săvârșirea unor fapte cu un grad ridicat de
pericol social și pentru cercetarea accidentelor de muncă.



Prin excepție de la prevederile OUG 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru
creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în situația pierderii
locului de muncă, ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19.



Cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale
electronică.



Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective pe
durata stării de urgență.



Se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea conflictelor colective de muncă în unitățile
sistemului energetic național, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale
radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură
transportul în comun și salubrizarea localităților.



Termenele de preaviz din Codul Muncii privind demisia nu încep să curgă, iar dacă au început să
curgă, se suspendă pe întreaga durată a stării de urgență în cazul personalului încadrat în unități
sanitare, de asistență socială, de asistență medico-socială și în instituțiile din domeniul apărării,
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ordinii publice și securității naționale. Pe durata stării de urgență, aceste categorii de personal nu
pot demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul
individual de muncă.

D.

Justiție


Pe durata stării de urgență continuă activitatea de redactare și comunicare a hotărârilor
judecătorești, de înregistrare a cererilor de chemare în judecată introduse pe durata stării de
urgență, precum și efectuarea oricăror alte activități cu respectarea normelor de siguranță. În
măsura posibilității, orice acte adresate instanței se vor transmite pe cale electronică.



Prescripțiile, uzucapiunile și termenele de decădere de orice fel, altele decât cele din
cauzele judecate în timpul stării de urgență, nu încep să curgă, iar dacă au început să
curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență, orice dispoziții legale contrare nefiind
aplicabile.



Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită,
instanțele judecătorești putând fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeași
zi.



Amânarea judecării cauzelor de urgență deosebită poate fi dispusă la cerere, în situația în care
partea interesată se află în izolare la domiciliu, în carantină sau spitalizată în contextul pandemiei
de COVID-19. Când instanța respinge cererea de amânare a judecății, în considerarea necesității
de a soluționa cauza în contextul stării de urgență, va amâna, la cererea părții sau din oficiu,
pronunțarea în vederea depunerii de concluzii scrise.



Dispozițiile din codul de procedură civilă privind delegarea instanței rămân aplicabile pe durata
stării de urgență. Atunci când este posibil, dosarul cauzei se trimite instanței delegate în format
electronic.



Activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor
de disciplină sanitară stabilite de autorități. În cursul executării silite, când este posibil, executorii
judecătorești procedează la comunicarea actelor de procedură în format electronic, potrivit legii.



În temeiul prezentului decret, judecarea proceselor civile, altele decât cele considerate urgente, se
suspendă de plin drept pe durata stării de urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de
procedură în acest scop.
Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea
plângerilor, contestațiilor și căilor de atac de orice fel în cauzele aflate în curs la data
prelungirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de
la data încetării stării de urgență. În cauzele care au fost declarate căi de atac până la data
emiterii prezentului decret, dosarele se înaintează instanței competente după încetarea stării de
urgență.



Pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Registrului Comerțului continuă și se
derulează prin mijloace electronice, precum și prin corespondență pe suport de hârtie, în format
letric.
Activitatea de asistență pentru efectuarea procedurilor necesare înregistrării prin mijloace
electronice se derulează prin mijloace electronice, iar activitatea de furnizare de informații din
registrul comerțului și de eliberare de copii și certificate constatatoare, precum și activitatea de
publicare și de furnizare a Buletinului procedurilor de insolvență se realizează prin mijloace
electronice, precum și prin corespondență pe suport de hârtie, în format letric.
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E.

Stare civilă


Instituțiile și autoritățile publice care solicită prezentarea certificatelor de stare civilă sunt obligate
să accepte extrase pentru uz oficial de pe actele de stare civilă, transmise în format electronic de
către serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor sau de oficiul de stare civilă.



Pe durata stării de urgență, documentele primare care stau la baza înregistrării actelor de naștere
și de deces se transmit de emitenți, prin intermediul mijloacelor electronice.



Pe durata stării de urgență, termenul de declarare a decesului este de 3 zile calendaristice de la
încetarea din viață a persoanei.

Principalele măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală


Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;



Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și
a metroului;



Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și
a metroului.



Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente.
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