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Hotârârea Parlamentului României nr. 3/2020 (M. Of. Nr. 224/19.03.2020)
Articol unic. -Se încuviinţează starea de urgenţă pe întreg teritoriul
României, pe o durată de 30 de zile, de la data de 16 martie 2020, ca măsură
excepţională adoptată de Preşedintele României, domnul Klaus-Werner
Iohannis, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
212 din 16 martie 2020.

Ajutor de
şomaj
(tehnic)



Decretul nr. 240/2020
Art. 1 - Începând cu data de 15 aprilie 2020, se prelungeşte
cu 30 de zile starea de urgenţă pe întreg teritoriul României,
instituită prin Decretul nr. 195/2020

Salariaţi
Depunere documentaţie

se depun în luna curentă pentru
plata indemnizaţiei din luna
anterioară

Plata sumelor din bugetul asigurărilor
pentru şomaj în contul societǎţii

Plata sumelor (cǎtre salariat)

Maxim 15 zile de la depunerea
documentelor
(se poate prelungi cu încǎ 15 zile dacǎ
se solicitǎ doc. suplimentare, etc.)

Maxim 3 zile de la intrarea în
contul societǎţii a sumelor
respective

Alţi profesionişti, p.f. pe drepturi de autor, sportivi
Depunere documentaţie
(Cererile se transmit la agenţiile pentru plăţi
şi inspecţie socială judeţene + Mun.
Bucureşti)
Termen: 29 aprilie 2020 (pentru luna martie)

Plata indemnizaţiei de la bugetul de stat la
agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială
judeţene
cel mult 10
documentelor

zile

de

la

depunerea

Plata sumelor cǎtre beneficiarul
indemnizaţiei
nespecificat expres

Avocaţi
(nu se aplicǎ societǎţilor reglementate de Legea 31/1990 şi nici grupurilor de interese
economice)
Depunere documentaţie
● declaraţie pe propria răspundere
(Cererile se transmit la agenţiile pentru plăţi
şi inspecţie socială judeţene + Mun. Bucureşti
în a cărei rază teritorială se află domiciliul
fiscal)
Termen: 6 Mai 2020 (pentru luna martie)

Persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr.
1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei
Depunere documentaţie
(cooperaţia cu care persoanele au încheiate
convenţii individuale de muncă depune, prin
poşta electronică, la agenţiile teritoriale în
raza cărora îşi au sediul social
● cerere semnată şi datată de reprezentantul
legal,
● declaraţie pe propria răspundere,
● lista cu persoanele beneficiare)

Plata indemnizaţiei de la agenţiile pentru plăţi
şi inspecţie socială judeţene cǎtre cooperaţie

În 3 zile lucrǎtoare
de la primirea sumelor, către
persoanele cu care cooperaţia
are încheiate convenţii
individuale de muncă.

Termen: 6 Mai 2020 (pentru luna martie)
- Pentru luna aprilie şi eventual urmǎtoarele, termenul de depunere a documentaţiei: până pe data de 10 a lunii curente pentru
plata indemnizaţiei din luna anterioară.

Pentru documentaţie şi tipul cererii, a se vedea în materialul privind ajutorul de şomaj, art. II – V din OUG 32/2020
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● OUG 30/2020
Art. VI. -Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, agenţiile teritoriale şi autorităţile administraţiei
publice locale vor a afişa la sediul instituţiilor şi pe web site-ul propriu informaţiile necesare privind posibilitatea şi
procedura solicitării beneficiilor de asistenţă socială prin poşta electronică, în termen de maximum 10 zile de la data
intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
Art. VII. -Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe
teritoriul României, transmiterea prin poşta electronică a cererilor şi documentelor doveditoare pentru solicitarea
drepturilor de asigurări devine principalul mijloc de comunicare.

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative
Intrarea în vigoare a actelor normative
Art. 12. - (1) Legile şi ordonanţele emise de Guvern în baza unei legi speciale de abilitare
intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau la
o dată ulterioară prevăzută în textul lor. Termenul de 3 zile se calculează pe zile calendaristice,
începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, şi expiră la ora 24,00 a celei de-a
treia zi de la publicare.
(2) Ordonanţele de urgenţă ale Guvernului intră în vigoare la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, sub condiţia depunerii lor prealabile la Camera competentă să fie
sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută o dată ulterioară.
(3) Actele normative prevăzute la art. 11 alin. (1), cu excepţia legilor şi a ordonanţelor, intră în
vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă în cuprinsul lor nu este
prevăzută o dată ulterioară. Atunci când nu se impune ca intrarea în vigoare să se producă la
data publicării, în cuprinsul acestor acte normative trebuie să se prevadă că ele intră în vigoare
la o dată ulterioară stabilită prin text.
Art. 11. - (1) În vederea intrării lor în vigoare, legile şi celelalte acte normative adoptate de
Parlament, hotărârile şi ordonanţele Guvernului, deciziile primului-ministru, actele normative ale
autorităţilor administrative autonome, precum şi ordinele, instrucţiunile şi alte acte normative
emise de conducătorii organelor administraţiei publice centrale de specialitate se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

Codul de procedurǎ civilǎ
TITLUL V
Termenele procedurale
Stabilirea termenelor
Art. 180. - (1) Termenele procedurale sunt stabilite de lege ori de instanţă şi reprezintă
intervalul de timp în care poate fi îndeplinit un act de procedură sau în care este interzis să se
îndeplinească un act de procedură.
(2) În cazurile prevăzute de lege, termenul este reprezentat de data la care se îndeplineşte un
anumit act de procedură.
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(3) În cazurile în care legea nu stabileşte ea însăşi termenele pentru îndeplinirea unor acte de
procedură, fixarea lor se face de instanţă. La fixarea termenului, aceasta va ţine seama şi de
natura urgentă a procesului.
Calculul termenelor
Art. 181. - (1) Termenele, în afară de cazul în care legea dispune altfel, se calculează după
cum urmează:
1. când termenul se socoteşte pe ore, acesta începe să curgă de la ora zero a zilei următoare;
2. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă
termenul, nici ziua când acesta se împlineşte;
3. când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua
corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi
corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a
acestei luni.
(2) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în
prima zi lucrătoare care urmează.
Împlinirea termenului
Art. 182. - (1) Termenul care se socoteşte pe zile, săptămâni, luni sau ani se împlineşte la ora
24,00 a ultimei zile în care se poate îndeplini actul de procedură.
(2) Cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt loc,
termenul se va împlini la ora la care activitatea încetează în acel loc în mod legal, dispoziţiile
art. 183 fiind aplicabile.
Actele depuse la poştă, servicii specializate de curierat, unităţi militare sau locuri de
deţinere
(1) Actul de procedură, depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată
la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de
comunicare ori trimis prin fax sau e-mail, este socotit a fi făcut în termen.
(2) Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori
la administraţia locului de deţinere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca
făcut în termen.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori
atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de
comunicare, de unitatea militară sau de administraţia locului de deţinere, pe actul depus,
precum şi menţiunea datei şi orei primirii faxului sau a e-mail-ului, astfel cum acestea sunt
atestate de către calculatorul sau faxul de primire al instanţei, servesc ca dovadă a datei
depunerii actului de către partea interesată.
Curgerea termenului. Prelungirea acestuia
Art. 184. -(1) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, dacă
legea nu dispune altfel.
(2) Se consideră că actul a fost comunicat părţii şi în cazul în care aceasta a primit sub
semnătură copie de pe act, precum şi în cazul în care ea a cerut comunicarea actului unei alte
părţi.
(3) Termenul procedural nu începe să curgă, iar dacă a început să curgă mai înainte, se
întrerupe faţă de cel lipsit de capacitate de exerciţiu ori cu capacitate de exerciţiu restrânsă, cât
timp nu a fost desemnată o persoană care, după caz, să îl reprezinte sau să îl asiste.
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(4) Termenul procedural se întrerupe şi un nou termen începe să curgă de la data noii
comunicări în următoarele cazuri:
1. când a intervenit moartea uneia dintre părţi; în acest caz, se face din nou o singură
comunicare la ultimul domiciliu al părţii decedate, pe numele moştenirii, fără să se arate numele
şi calitatea fiecărui moştenitor;
2. când a intervenit moartea reprezentantului părţii; în acest caz, se face din nou o singură
comunicare părţii.
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