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Hotararea 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi
la art. X alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele
măsuri economice şi fiscal-bugetare
Dată act: 6-apr-2020
Emitent: Guvernul

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. X alin. (5) din Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1
Se aprobă criteriile de stabilire a beneficiarilor prevăzuţi la art. X alin. (5) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare.
Art. 2
(1)Pe durata stării de urgenţă beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de
utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de
amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu profesional formele de
exercitare a profesiei de notar public, formele de exercitare a profesiei de avocat şi
formele de organizare a profesiei de executor judecătoresc care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele criterii:
a)au avut un venit net de maximum 200.000 de euro, echivalent în lei, în anul 2019 sau, dacă
venitul pentru acest an nu a fost calculat, în anul 2018;
b)în cadrul formei juridice de exercitare/organizare a funcţiei/profesiei îşi desfăşoară
activitatea, ca salariaţi, inclusiv salarizaţi în interiorul profesiei şi/sau colaboratori, maximum
9 persoane;
c)şi-au întrerupt activitatea total sau parţial ori şi-au redus activitatea, ca urmare a măsurilor
dispuse de autorităţi, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea pierderi de cel puţin
25% faţă de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii stării de urgenţă.
(2)Nu beneficiază de amânarea la plată formele de exercitare/organizare a funcţiei/profesiei
care nu şi-au respectat obligaţia de asigurare a continuităţii activităţii pe perioada instituirii

stării de urgenţă.
Art. 3
(1)Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2 se atestă prin declaraţia pe propria răspundere a
coordonatorului formei de exercitare a profesiei/funcţiei, pe care o transmite
cocontractantului, lunar, la data scadenţei obligaţiei de plată a serviciilor de utilităţi şi/sau
chiriei.
(2)Coordonatorul formei de exercitare a profesiei/funcţiei transmite lunar declaraţia pe
propria răspundere şi informaţia privind facilitatea legală de care a făcut uz şi organului de
conducere al organizaţiei profesionale din care face parte, care poate să facă verificări cu
privire la veridicitatea datelor declarate.
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