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MATERIAL REALIZAT PE BAZA ACTELOR NORMATIVE ÎN 

VIGOARE LA DATA DE 13.04.2020 



I. Cadrul normativ 

 Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe 

teritoriul României 

 Ordonanța 2/2001 privind regimul juridic al 

contravențiilor 

 Ordonanța de urgență 1/1999 privind regimul stării de 
asediu și regimul stării de urgență 

 Ordonanțele militare 1-8/2020 adoptate pentru 

prevenirea răspândirii COVID-19 



II. Contravenția – condiții 

 1. fapta prin care se încalcă prevederi normative  

 comisivă – este săvârşită printr-o acţiune (ex: activitatea de 

servire şi consum al produselor alimentare/băuturilor în 

restaurante) 

 omisivă – presupune neîndeplinirea unei obligaţii impuse de lege 

(ex: neîndeplinirea obligaţiei de a marca zona destinată 
clienţilor cu semne vizibile în vederea respectării unei distanţe de 

siguranţă de minimum 1,5 metri) 

 2. fapta săvârșită cu vinovăție 

 



III. Contravenția – sancțiuni 

 Principale:  

 amenda de la 10.000 lei la 

70.000 lei;  

* în cel mult 15 zile de la 
aplicarea amenzii se poate 

achita jumătate din cuantumul 

amenzii aplicate(nu din minimul 
legal) 

 Complementare:  

 a) confiscarea bunurilor 

destinate, folosite sau rezultate 

din contravenţie; 

 b) interzicerea accesului prin 

aplicarea sigiliului de către 

organele abilitate; 

 c) suspendarea temporară a 

activităţii; 

 d) desfiinţarea unor lucrări; 

 e) refacerea unor amenajări. 

 



IV. Contravenția 

 Organ constatator 

 Poliţia Română 

 Jandarmeria Română 

 Poliţia locală 

 ANAF 

 ANPC 

 conducătorii autorităţilor 
administraţiei publice locale  

 

 Cale de atac 

 Plângere  

 în termen de 15 zile de la 
data înmânării sau 
comunicării  

 adresată judecătoriei în a 
cărei circumscripție a fost 
săvârşită contravenţia 

*judecarea proceselor civile se 
suspendă de plin drept pe 
durata stării de urgență 

 Plângerea nu suspendă 
executarea sancţiunilor 
contravenţionale 
complementare  

 



V. Infracțiunea – noi reglementări în 

Codul Penal 

 Falsul în declarații (art. 326 CP) 

  Declararea 
necorespunzătoare a 
adevărului în vederea 
producerii unei consecințe 
juridice 

 Fapta săvârşită pentru a 
ascunde existenţa unui risc 
privind infectarea cu o boală 
infectocontagioasă => 
sancțiunea = închisoare de la 
unu la 5 ani sau amendă 

 Omisiunea declarării unor 
informații (art. 352 indice 1 CP) 

 

 Zădărnicirea combaterii bolilor 
(art. 352 CP) 

  Nerespectarea măsurilor 
privitoare la COVID - 19 + 
producerea efectului de 
răspândire a bolii  

 Sancțiuni: 

 închisoare de la unu la 5 ani 
(intenție) 

 închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau amenda (culpă) 

 Sunt prevăzute și variante 
agravante 

 

noi 
reglementări 

în Codul 
Penal ca 
urmare a 

stării de 
urgență 



VI. Infracțiunea – Răspunderea 

penală a persoanei juridice 

Noțiune 

 Persoana juridică răspunde penal 

pentru infracţiunile săvârşite în 

realizarea obiectului de activitate/ în 

interesul/ în numele persoanei juridice 

 Răspunderea penală a persoanei 

juridice nu exclude răspunderea 

penală a persoanei fizice care a 

contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte 

 

Sancțiuni 
 Pedeapsa principală - amenda penală 

 Pedepsele complementare sunt: 

 a) dizolvarea persoanei juridice; 

 b) suspendarea activităţii sau a uneia 
dintre activităţile persoanei juridice pe o 
durată de la 3 luni la 3 ani; 

 c) închiderea unor puncte de lucru ale 
persoanei juridice pe o durată de la 3 
luni la 3 ani; 

 d) interzicerea de a participa la 
procedurile de achiziţii publice pe o 
durată de la unu la 3 ani; 

 e) plasarea sub supraveghere judiciară; 

 f) afişarea sau publicarea hotărârii de 
condamnare. 

 



VII. Riscuri pentru persoanele 

juridice - premise 

Falsul în declarații 
 obținerea Certificatelor de Situație de 

Urgență CSU (Ordin 791/2020): 

 Eliberarea CSU se face luând în considerare 
declarația pe propria răspundere, însă pot 
exista verificări ulterioare pentru 
identificarea situației de drept și/ sau de 
fapt a solicitantului nereale; 

 depunerea unor declarații 

 declaraţia pe propria răspundere + lista 
persoanelor care urmează să beneficieze 
de indemnizație 75 % depuse la agențiile 
pentru ocuparea forţei de muncă (art.XI din 
OUG 30/2020) 

 eliberarea de adeverințe 

 adeverinţa eliberată de angajator pentru 
plata stimulentului de inserţie privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor(art. VI din OUG 32/2020) 

 

Zădărnicirea combaterii bolilor 
 Încălcarea prevederilor legale 

sancționate contravențional + efectul 
răspândirii bolilor atrag răspunderea 
penală 

 Fapta poate fi săvârșită și din culpă în 
următoarele situații:  

 persoana prevede rezultatul faptei sale, dar 
nu-l acceptă, socotind fără temei că el nu 
se va produce (imprudență) 

 Persoana nu prevede rezultatul faptei sale, 
deși trebuia si putea sa-l prevadă 
(neglijență) 

 Incriminarea culpei ca formă a vinovăției 
conduce la extinderea sferei faptelor și 
persoanelor ce pot fi sancționate penal 

 

noi 

reglementări 
în Codul 
Penal ca 
urmare a 

stării de 
urgență 



VIII. Infracțiunea - Riscuri referitoare la 

depunerea declarațiilor pe propria răspundere 

 cadru normativ nou, fără existența unei practici și interpretări 

unitare   

 aprecierile referitoare la situația de fapt/de drept pot 

prezenta erori din neștiință, chiar efectuate cu bună credință 

 nu există un control al autorităților în momentul depunerii 

declarațiilor care să constate respectarea dispozițiilor legale 

ori să ateste situația reală 

 declarația pe propria răspundere produce efecte juridice   

 infracțiunile de fals sunt infracțiuni de pericol și nu de rezultat 

noi 

reglementări 
în Codul 
Penal ca 
urmare a 

stării de 
urgență 



VIII. Infracțiunea 

 Organe competente:  

 Unitățile de Parchet 

 Organele de cercetare 
penală 

 Sesizarea acestora se poate 
realiza prin:  

 plângere  

 denunţ,  

 actele încheiate de alte 
organe de constatare 
prevăzute  

 sesizare din oficiu 

 

 Impactul stării de urgență 
asupra dispozițiilor penale (CP 
+ art. 43 alin. 1 lit. c din Decret): 

 Este o circumstanță agravantă 
(art.77 lit.g CP)  

 Efecte: spor de 2 ani la 
pedeapsă 

 Procedură rapidă (art.43 alin.1 
lit.c din Decret) 
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