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LEGE 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 32/2020 privind modiiicarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Gnvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri în domeniul protccţiei sociale în contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS- 
CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie 

socială 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Articol unic. — Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 32 din 26 martie 2020 privind modiiicarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modiiicarea şi completarea 
unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice 
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru 
stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicată în 
Monitorul Official al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, cu 
modifficările şi completările ulterioare, cu următoarele modifficări şi 

completări: 
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1. La articolul I, după punctul 9 se introduce un non punct, 
punctu191, cu următorul cuprins: 

„9l. La ar~ticolul XV, după alineatul (1r) se introduce tin non 
aim eat, alineatul (12), en următorul cuprins: 

«(12) Prin sintagma „au realizat încasări" prevăzută la aim . (1 1), 
în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege că in perioada de 
referinţă au realizat venituri d'u1 exercitarea profesiei, precum şi once 
alto venituri dintre cole prevăzute la art. 62 şi art. 76 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare.»" 

2. La articolul III, alineatul (1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

„Art. III. — (1) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. II se 
realizează de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, 

respectiv a municipiului Bucureşti, denumite, in continuare agenţii 

teritor iale, beneficiarilor indemnizaţiei prevăzute la art. XV din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor 
măsuri hi domeniul protecţiei,, sociale in contextul situaţiei 

epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV- 
2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, cu 
modificările şi completările ulterioare." 

3. La articolul V, alineatul (2) se modiiacă şi va avea 
următorul cuprins: 

„(2) Plata indomnizaţiei prevăzuto la art. II se face în eel mult 
10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de 
urgenţă instituite prin Doeretul nr. 195/2020 privind instituirea stării do 
urgonţă pa teritoriul României, din luna anterioară." 
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Această lege a fost adoptată de Par^larr2entul României, 
cu r°espectar^ea pr°eveder°ilo>^ art. 75 şi ale art. 76 aim . (1) din Constituţia 

Rorrzâniei, r°epublicată. 
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