LEGE Nr. 141/2020 din 21 iulie 2020
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2020 privind
modificarea unor acte normative şi prelungirea unor termene
EMITENT:

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 647 din 22 iulie 2020

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67 din 7 mai 2020 privind modificarea
unor acte normative şi prelungirea unor termene, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 382 din 12 mai 2020, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind modificarea şi completarea unor acte normative şi prelungirea unor
termene"
2. Articolul I se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. I
Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri
fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea
următorul cuprins:
«ART. 3
Prin certificatul pentru situaţii de urgenţă, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin
al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, se constată, în baza declaraţiilor
pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna
martie şi/sau aprilie 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.»"
3. Articolul II se modifică şi va avea următorul cuprins:
"ART. II
La articolul 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020 privind acordarea unor
facilităţi pentru creditele acordate de instituţii de credit şi instituţii financiare nebancare
anumitor categorii de debitori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261
din 30 martie 2020, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«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 şi/sau aprilie 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;»."
4. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:
"ART. IV
La articolul 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie
2017, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
«(2^1) Prin derogare de la alin. (1) şi (2), începând cu data de 1 iulie 2020 şi până la
data declarării de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a încetării pandemiei COVID-19,
pentru personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de
specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, implicat
direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor
diagnosticaţi cu COVID-19, suma sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor, premiilor
şi indemnizaţiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator de credite nu
poate depăşi 35% din suma salariilor de bază, a indemnizaţiilor de încadrare şi a
indemnizaţiilor lunare, după caz.»"

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art.
75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
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