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1. Articolul VII  
 
2. La articolul VIII,

mătorul cuprins:  

„(3) Pe durata stă
activității - 18 martie 2020,
aferente autorizaţiilor de 
prevăzute de Ordonanţa de
cu modificări şi completări
completările ulterioare, se
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aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului

unele măsuri financiar-fiscale  

României adoptă prezenta lege. 

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a 
privind unele măsuri financiar-fiscale,

României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie
ări și completări:  

 se abrogă.  

VIII,  alineatul (3) se modifică și va

stării  de urgenţă, începând cu data suspend
2020, decretate în anul 2020, obligaţiile

 exploatare a jocurilor de noroc tradi
de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009,

completări prin Legea nr. 246/2010, cu modific
se suspendă.” 

SENATUL 

Guvernului   

 Guvernului 
fiscale, publicată 

aprilie 2020, 

va avea ur-

suspendării  
ţiile de plată 

tradiţionale 
77/2009, aprobată 

modificările şi 
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3. După articolul XVII se introduce un nou articol, art. 
XVIII, cu urm ătorul cuprins:  

„Art. XVIII. – Se suspendă măsurile de executare silită în mate-
rie civilă prin poprire pentru creanțele civile și comerciale declanșate 
după instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Nu se 
declanșează măsuri de executare silită în materie civilă prin poprire pen-
tru creanțele comerciale și civile pe toată perioada stării de urgență, a 
stării de alertă până la data de 1 septembrie 2020. Măsurile dispuse ante-
rior nu se aplică în cazul executărilor silite privind creanțele civile sau 
comerciale ce au drept titlu hotărâri judecătorești pronunțate în materie 
penală pentru soluționarea laturii civile a cauzei. Măsurile de suspendare 
a executării silite a sumelor urmăribile sau disponibilităților bănești se 
aplică de drept de către organele de executare și instituțiile bancare sau 
terți popriți, fără nicio altă formalitate.”  
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția 
României, republicată. 
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