
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  

 

POSIBILITATEA AMÂNĂRII PLĂȚII CHIRIEI ȘI A ALTOR SERVICII DE UTILITĂȚI  

DE CĂTRE FORMELE DE EXERCITARE A PROFESIILOR JURIDICE 

 

După cum prezentasem într-un material anterior, disponibil aici, Guvernul a prevăzut 

posibilitatea anumitor categorii de entități, inclusiv a formelor de exercitare a unor profesii 

juridice, de a amâna, pe durata stării de urgență, plata pentru serviciile de utilități - 

electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, dar și a chiriei pentru 

imobilul cu destinație de sediu profesional.  

 

1. Legislație relevantă 

 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și 

fiscal-bugetare (denumită în continuare OUG 29/2020); 

• Hotărârea de Guvern nr. 281/2020 pentru aprobarea criteriilor de stabilire a 

beneficiarilor prevăzuți la art. X alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare (denumită în continuare HG 

281/2020). 

 

2. Categoriile de persoane care beneficiază de această măsură 

 

Conform art. 2 din HG 281/2020, beneficiază de această măsură, pe durata stării de urgență, 

următoarele profesii liberale care îndeplinesc servicii de interes public: 

 

• formele de exercitare a profesiei de notar public;  

• formele de exercitare a profesiei de avocat; 

• formele de organizare a activității profesiei de executor judecătoresc. 

 

3. Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a beneficia de această măsură 

 

Potrivit art. 2 din HG 281/2020, entitățile prevăzute la pct. 2 de mai sus trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții cumulative: 
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• au avut un venit net de maximum 200.000 de euro (echivalent în lei) în anul 2019 sau, 

dacă venitul pentru anul 2019 nu a fost calculat, în anul 2018; 

• în cadrul formei juridice de exercitare a profesiei își desfășoară activitatea, ca salariați, 

maximum 9 persoane (vor fi luați în calcul inclusiv persoanele salarizate în interiorul 

profesiei și/sau colaboratorii); 

• și-au întrerupt activitatea total sau parțial ori și-au redus activitatea, ca urmare a 

măsurilor dispuse de autorități, înregistrând în luna pentru care se solicită amânarea 

pierderi de cel puțin 25% față de media încasărilor pe ultimele 6 luni înaintea instituirii 

stării de urgență;  

• și-au respectat obligația de asigurare a continuității activității pe perioada instituirii 

stării de urgență, prevăzută de OUG 29/2020. 

 

4. Aspecte procedurale. Activități de inspecție și control 

 

Pentru a beneficia de această măsură, coordonatorul formei de exercitare a profesiei trebuie 

să întocmească o declarație pe propria răspundere prin care să ateste îndeplinirea 

condițiilor prevăzute la pct. 3.  

 

Coordonatorul formei de exercitare a profesiei va transmite lunar: 

• cocontractantului său, declarația sus-menționată, la data scadenței obligației de plată 

a chiriei și/sau a serviciilor de utilități: 

• organului de conducere al organizației profesionale din care face parte, declarația 

sus-menționată și informații privind facilitatea legală de care a beneficiat.  

 

Veridicitatea informațiilor cuprinse în declarație poate fi supusă unui control de către organul 

de conducere al organizației profesionale.  

 

* Potrivit OUG 29/2020, condițiile concrete pentru ca celelalte entități beneficiare (cabinetele 

medicilor de familie și stomatologice în care își desfășoară activitatea cel mult 20 de persoane; 

federațiile sportive naționale și cluburile sportive care dețin certificat de identitate sportivă) 

să beneficieze de această facilitate vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, care însă nu a 

fost adoptată până la data publicării acestei note informative.  

 



 
 

 
 

** Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 09.04.2020. 

Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 

procesul fiind unul foarte dinamic. 

 

Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie, fără pretenții de 

exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea 

analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un 

avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă. 

 


