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Corpul Național al Polițiștilor vă informează  că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 
din data de 15 mai 2020 a fost publicată Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
https://www.cnpromania.ro/upload/blog/legea_552020.pdf și care intră în vigoare cu data de 

18.05.2020. 

Actul normativ a  fost adoptat: 

 având în vedere faptul că în contextul generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice 

naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, 
interesul public general reclamă adoptarea unor noi măsuri care să permită autorităţilor 

publice să intervină eficient şi cu mijloace adecvate pentru gestionarea crizei, 
 luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, chiar şi după încetarea stării de 

urgenţă, a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, dar 

şi crearea în acelaşi timp a premiselor-cadru pentru revenirea etapizată, fără sincope 
majore, la situaţia de normalitate, inclusiv prin relaxarea măsurilor luate în contextul 

instituirii şi prelungirii de către Preşedintele României a stării de urgenţă pe teritoriul 
României, 

 având în atenţie experienţa statelor grav afectate de evoluţia virusului şi măsurile care au 

avut impact pozitiv în prevenirea şi limitarea răspândirii acestuia, inclusiv după luarea 
măsurilor iniţiale de primă urgenţă, 

 în considerarea necesităţii instituirii, inclusiv la nivel legislativ, în contextul existenţei unei 
situaţii de urgenţă de amploare şi intensitate deosebită, a unor mecanisme care să 
protejeze, în mod adecvat şi cu prioritate, drepturile convenţionale, unionale şi 

constituţionale la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii şi având în vedere 
obligaţia instituită de Legea fundamentală în sarcina statului de a lua măsuri pentru 

asigurarea igienei şi a sănătăţii publice a cetăţenilor, 
 întrucât, în conformitate cu prevederile art. 53 din Constituţia României, republicată, 

exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă 

se impune, după caz, între altele, pentru apărarea ordinii, a sănătăţii publice, dar şi a 
drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor, 

 în condiţiile în care, în contextul situaţiei de criză generate de pandemia de COVID-19, este 
necesară adoptarea de către Parlamentul României, prin lege, a unor măsuri restrictive, cu 
caracter esenţialmente temporar şi, după caz, gradual, proporţionale cu nivelul de gravitate 

prognozat sau manifestat al acesteia, necesare pentru prevenirea şi înlăturarea 
ameninţărilor iminente la adresa drepturilor convenţionale, unionale şi constituţionale la 

viaţă, integritate fizică şi sănătate ale persoanelor, în mod nediscriminatoriu, şi fără a aduce 
atingere existenţei altor drepturi sau libertăţi fundamentale. 

Legea definește starea de alertă astfel: ”Starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de 

urgenţă de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri de risc, 

constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporţionale cu nivelul de 

gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi necesare pentru prevenirea şi înlăturarea 

ameninţărilor iminente la adresa vieţii, sănătăţii persoanelor, mediului înconjurător, valorilor 

materiale şi culturale importante ori a proprietăţii.” 
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De asemenea în capitolul II sunt legiferate Măsurile sectoriale pe domenii astfel: economic, 

sănătate, muncii și protecției sociale, transportului și infrastructurii, educației și cercetării, 

tineretului și sportului, culturii și cultelor, insolvenței, executării pedepselor, măsurilor educative 

şi a altor măsuri dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal(Executarea 

pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal, Executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Dispoziţii privind ascultarea 

persoanelor private de libertate, Organizarea activităţii poliţiştilor de penitenciare). 

Capitolul III al legii cuprinde Răspunderi și sancțiuni. 

”Art. 65 
Constituie contravenţii, în măsura în care nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie 

considerate potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte săvârşite pe durata stării de alertă: 
a)neluarea de către conducătorii serviciilor de asistenţă socială a măsurilor stabilite conform art. 5 

alin. (1) lit. e), referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activităţii; 
b)neluarea de către conducătorii autorităţilor sau instituţiilor la nivelul cărora sunt constituite 

centrele operative pentru situaţii de urgenţă a măsurilor pentru permanentizarea activităţii 

acestora, conform art. 5 alin. (1) lit. f); 
c)neexecutarea măsurilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. a), referitoare la evacuarea 

temporară a persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, de către personalul 

instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate să pună în aplicare aceste măsuri; 
d)împiedicarea de către orice persoană fizică a executării măsurilor de evacuare temporară a 

persoanelor şi bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată, stabilite conform art. 5 alin. (2) 

lit. a); 
e)împiedicarea de către orice persoană fizică a distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru 

persoanele şi animale afectate, stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. b); 
f)neefectuarea lucrărilor stabilite conform art. 5 alin. (2) lit. c), referitoare la modificarea de 

urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii, de către personalul instituţiilor şi autorităţilor 

publice desemnate prin hotărâri ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă să pună în aplicare aceste 

măsuri; 
g)împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor stabilite conform art. 5 alin. (2) 

lit. c), referitoare la modificarea de urgenţă a mediului înconjurător şi infrastructurii; 
h)nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecţie a vieţii şi pentru 

limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătăţii persoanelor, stabilite conform art. 5 alin. 

(2) lit. d); 
i)nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor de izolare la domiciliu stabilite conform art. 

5 alin. (2) lit. d); 
j)nerespectarea interdicţiilor stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a) de a organiza mitinguri, 

demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori întruniri de 

natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii 

închise; 
k)participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau la alte tipuri 

de întruniri, în spaţii deschise, ori la întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, 

religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, interzise în conformitate cu art. 5 alin. 

(3) lit. a); 
l)desfăşurarea de către organizatori a unor mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor 

tipuri de întruniri, în spaţii deschise, ori a unor întruniri de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, 

artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spaţii închise, cu nerespectarea măsurilor 

stabilite conform art. 5 alin. (3) lit. a); 
m)circulaţia persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile şi, după caz, în intervalele orare în 

care aceasta a fost interzisă sau restrânsă potrivit art. 5 alin. (3) lit. b); 
n)nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din zonele stabilite în conformitate 

cu art. 5 alin. (3) lit. c) sau încălcarea intervalelor orare în care este permisă ieşirea din aceste 

zone; 
o)nerespectarea de către persoanele fizice a interdicţiei de ieşire din clădirile, localităţile sau zonele 
geografice în care a fost instituită carantina potrivit art. 5 alin. (3) lit. c); 



    

p)nerespectarea de către operatori a măsurilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. d), referitoare la 

restrângerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu 

metroul ori încălcarea intervalelor orare în care acestea sunt permise; 
q)nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici a condiţiilor stabilite 

potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la desfăşurarea activităţii acestor instituţii sau operatori 

economici; 
r)nerespectarea de către conducătorii instituţiilor sau operatorilor economici a măsurilor stabilite 

potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), referitoare la suspendarea temporară a activităţii acestor instituţii sau 

operatori economici; 
s)neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parţială sau totală a unor construcţii, instalaţii sau 

amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace mobile ori pentru inundarea controlată a 

unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, de către persoanele fizice sau juridice ori de către 

personalul instituţiilor şi autorităţilor publice desemnate potrivit art. 5 alin. (4) lit. g); 
ş)împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor pentru demolarea parţială sau 

totală a unor construcţii, instalaţii sau amenajări, mutarea/dezmembrarea unor bunuri/mijloace 

mobile ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantaţii sau păduri, stabilite potrivit 

art. 5 alin. (4) lit. h). 
Art. 66 
Contravenţiile prevăzute la art. 65 se sancţionează după cum urmează: 
a)cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. c), d), e), g), h), k), 

m), n) şi ş); 
b)cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. a), b), f), i), o), q) 

şi s); 
c)cu amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. l), r) şi t); 
d)cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. j) şi p). 

Art. 67 
(1)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 65 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 66 se 

fac de către subofiţeri şi ofiţeri de pompieri şi protecţie civilă cu atribuţii de îndrumare, control şi 

constatare, anume desemnaţi de inspectorul general. 

(2)Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 65 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la 

art. 66 se fac de către: 
a)inspectorii de muncă, pentru contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. a), q) şi r); 
b)personalul de control din cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, precum şi subofiţerii 

şi ofiţerii de pompieri şi protecţie civilă, pentru contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. b), c), d), e), 

f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), s), ş) şi t); 
c)agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de jandarmi, poliţiştii locali, pentru contravenţiile 

prevăzute la art. 65 lit. d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), r) şi ş); 
d)personalul direcţiilor de sănătate publică, pentru contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. h) şi i); 
e)personalul desemnat de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru 

contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. p); 
f)agenţii şi ofiţerii de poliţie rutieră, pentru contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. p), referitoare la 

transportul rutier. 
Art. 68 
Contravenţiilor prevăzute de prezenta lege le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 

2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 69 
(1)Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării 

procesului-verbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul constatator pentru 

contravenţiile prevăzute de lege. 

(2)Sumele provenite din amenzile aplicate pentru contravenţiile prevăzute de prezenta lege se fac 

venit integral la bugetul de stat.” 
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