MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
CORPUL NAŢIONAL AL POLIŢIŞTILOR
BIROUL EXECUTIV CENTRAL
INFORMARE
23.03.2020
Corpul Național al Polițiștilor vă informează că actele normative aplicabile, în acest moment, în
constatarea și sancționarea contravențiilor în cadrul regimului de urgență sunt:
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi
regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21
ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările
şi completările ulterioare;
Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020;
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată
în Monitorul Oficial cu numărul 410 din data de 25 iulie 2001 aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare;
ORDONANŢA MILITARĂ nr. 1 din 17 martie 2020 privind unele măsuri de primă
urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor
bunuri, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 219 din data de 18 martie 2020;
ORDONANŢA MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020 privind măsuri de prevenire a
răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 232 din data de 21 martie
2020.
Potrivit art 9 alin 1 din OUG 1/1999, privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă,
conducătorii autorităţilor publice, ai celorlalte persoane juridice, precum şi persoanele
fizice au obligaţia să respecte şi să aplice toate măsurile stabilite în prezenta ordonanţă
de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi în ordonanţele militare sau în ordine,
specifice stării instituite.
TABEL CONTRAVENȚII
REZULTATE
din
Ordonanțele Militare nr. 1 și 2 din 2020
Nr.
crt

Încadrare contravenție

Prevedere act
normativ

Sancțiune

Minim/Maxim
persoane
fizice
Minim/Maxim
persoane
juridice

1.

Se suspendă activitatea de servire şi
consum al produselor alimentare şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice,
organizată de restaurante, hoteluri,
cafenele sau alte localuri publice, în
spaţiile destinate acestui scop din
interiorul sau exteriorul locaţiei.

Art. 1 alin 1 din
OM nr. 1/2020
Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

”Unitas per Veritatem”

100–5000 lei

1000–70000 lei

Personal
împuternicit
pentru
constatarea și
sancționarea
contravențiilor
Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale

2.

3.

4.

5.

6.

Este permisă organizarea, de către
entităţile prevăzute la alin. (1), a
activităţilor
de
comercializare
a
produselor alimentare şi băuturilor
alcoolice
şi
nealcoolice,
care
nu
presupun
rămânerea
clienţilor
în
spaţiile destinate acestui scop, precum
cele de tip "drive-in", "room-service"
sau livrare la client.

Art. 1 alin 2 din
OM nr. 1/2020
Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Se
suspendă
toate
activităţile
culturale,
ştiinţifice,
artistice,
religioase, sportive, de divertisment
sau jocuri de noroc, de tratament
balnear şi de îngrijire personală,
realizate în spaţii închise.

Art. 2 alin 1 din
OM nr. 1/2020

Se pot oficia slujbe în lăcaşurile de
cult
de
către
slujitorii
bisericeşti/religioşi,
fără
accesul
publicului, slujbele putând fi transmise
în mass-media sau online.

Art. 2 alin 2 din
OM nr. 1/2020

Se pot oficia acte liturgice/religioase
cu caracter privat (botez, cununii,
înmormântări), la care pot participa
maximum
8
persoane,
precum
şi
împărtăşirea credincioşilor bolnavi la
spital sau la domiciliul acestora.

Art. 2 alin 3 din
OM nr. 1/2020

Se interzice organizarea şi desfăşurarea
oricărui
eveniment
care
presupune
participarea a peste 100 de persoane, în
spaţii deschise.

Art. 3 alin 1 din
OM nr. 1/2020

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

”Unitas per Veritatem”

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale
Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale
Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale
Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale
Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale

7.

8.

Organizatorii evenimentelor organizate
şi desfăşurate în spaţii deschise, ce
presupun participarea a maximum 100 de
persoane, sunt obligaţi să dispună
măsuri care să asigure distanţa de
minimum 1 metru între participanţi.

Art. 3 alin 2 din
OM nr. 1/2020

Conducătorii
autovehiculelor
de
transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 3,5 t au
obligaţia ca, în punctul de trecere a
frontierei, să aibă asupra lor şi să
poarte
mijloace
individuale
de
protecţie, precum dezinfectant, mănuşi,
mască pentru faţă, precum şi să prezinte
documente
care
atestă
traseul
de
deplasare până la destinaţie.

Art. 4 alin 1-3
din OM nr. 1/2020

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

Conducătorii de autovehicule prevăzuţi
la alin. (1), care sosesc din "zone
roşii" sau "zone galbene" ori au
tranzitat aceste zone, nu se supun
măsurilor de carantină sau izolare, dacă
la prezentarea în punctul de trecere a
frontierei nu manifestă simptomatologie
asociată COVID-19.

100 – 5000 lei

Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale
Poliţia
de
Frontieră
Română
şi
direcţiile
de
sănătate
publică

1000–70000 lei

Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică
şi conducătorilor autovehiculelor de
transport marfă cu capacitatea maximă
autorizată mai mare de 2,4 t.

9.

Se interzice persoanelor izolate la
domiciliu, carantinate sau internate, ca
măsură de prevenire a răspândirii COVID19, să iasă din locaţia în care acestea
au
fost
plasate,
fără
aprobarea
autorităţilor competente.

Art. 8 alin 1-2
din OM nr. 1/2020
Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

1000–70000 lei

Măsura se aplică pe toată durata stării
de urgenţă, de la data aplicării
prezentei ordonanţe militare.

10.

Se suspendă temporar activitatea
cabinetele de medicină dentară.

în

Art. 1 alin 1-3
din OM nr. 2/2020

Prin
excepţie,
sunt
permise
intervenţiile stomatologice de urgenţă.

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Măsura se aplică începând cu data de 22
martie 2020, ora 22,00, ora României.

100 – 5000 lei

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

”Unitas per Veritatem”

Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Poliţia
de
Frontieră
Română,
Inspectoratul
General pentru
Situaţii
de
Urgenţă
şi
structurile
subordonate,
direcţiile
de
sănătate
publică
şi
conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale
Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale

11.

Se suspendă temporar activităţile de
comercializare cu amănuntul a produselor
şi serviciilor în centrele comerciale în
care îşi desfăşoară activitatea mai
mulţi operatori economici, cu excepţia
vânzării
produselor
alimentare,
veterinare
sau
farmaceutice
şi
a
serviciilor de curăţătorie.

Art. 2 alin 1-3
din OM nr. 2/2020
Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

Prin centru
comercial se
înţelege
"structura de vânzare cu suprafaţa medie
sau
mare
în
care
se
desfăşoară
activităţi
de
comercializare
cu
amănuntul de produse, servicii de piaţă
şi de alimentaţie publică, ce utilizează
o infrastructură comună şi utilităţi
adecvate", astfel cum este reglementat
în anexa la Legea nr. 296/2004 privind
Codul
consumului,
republicată,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare.

Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală, Agenţia
Naţională
de
Administrare
Fiscală,
Autoritatea
Naţională
pentru
Protecţia
Consumatorilor
şi conducătorii
autorităţilor
administraţiei
publice locale

Măsura se aplică începând cu data de 22
martie 2020, ora 22,00, ora României.

12.

Circulaţia
persoanelor
în
afara
locuinţei/gospodăriei
se
efectuează
numai cu respectarea măsurilor generale
de prevenire a răspândirii COVID-19 şi
evitarea formării oricărui grup de
persoane.

Art. 3 alin 1-2
din OM nr. 2/2020
Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

14.

Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală,

1000–70000 lei

Prin formarea unui grup de persoane se
înţelege alăturarea unui număr mai mare
de 3 persoane care nu locuiesc împreună.

13.

100 – 5000 lei

În intervalul orar 22,00 - 6,00,
circulaţia
persoanelor
în
afara
locuinţei/gospodăriei
este
permisă
numai pentru motivele prevăzute la art.
4.
Pentru verificarea motivului deplasării
în interes profesional, persoanele sunt
obligate
să
prezinte,
la
cererea
personalului autorităţilor abilitate,
legitimaţia de serviciu, adeverinţa
eliberată de angajator sau o declaraţie
pe propria răspundere.
Pentru verificarea motivului deplasării
în interes personal, persoanele sunt
obligate
să
prezinte,
la
cererea
personalului autorităţilor abilitate, o
declaraţie
pe
propria
răspundere,
completată în prealabil.
Declaraţia pe propria răspundere trebuie
să cuprindă numele şi prenumele, data
naşterii,
adresa
locuinţei/gospodăriei/locului
activităţii
profesionale,
motivul
deplasării,
data
completării
şi
semnătura.
Fac excepţie de la aceste prevederi
personalul din cadrul Administraţiei
Prezidenţiale, Parlamentului României,
Guvernului
României,
Ministerului
Public,
instituţiilor
sistemului
naţional de apărare, ordine publică şi
securitate
naţională,
corpului
diplomatic şi personalul care asigură
serviciile de utilitate publică.
Măsura se aplică începând cu data de 23
martie 2020, ora 22,00, ora României.

Art. 5 alin 1-6
din OM nr. 2/2020

Se interzice intrarea pe teritoriul
României, prin punctele de trecere a
frontierei
de
stat,
a
cetăţenilor

Art. 6 alin 1-2
din OM nr. 2/2020

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

1000–70000 lei

”Unitas per Veritatem”

100 – 5000 lei

Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală,

15.

străini şi apatrizilor, astfel cum sunt
definiţi la art. 2 lit. a) şi b) din
Ordonanţa
de
urgenţă
a
Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul străinilor
în România, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, cu excepţia
situaţiei în care aceştia tranzitează
teritoriul
României
pe
culoare
de
tranzit organizate prin înţelegeri cu
statele vecine.
Prin excepţie, este permisă intrarea pe
teritoriul
României
a
cetăţenilor
străini şi apatrizilor care fac parte
din următoarele categorii:
a)sunt membri de familie ai cetăţenilor
români;
b)sunt membri de familie ai cetăţenilor
altor state membre ale Uniunii Europene
sau ale Spaţiului Economic European ori
ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă
în România;
c)sunt persoane care posedă o viză de
lungă şedere, un permis de şedere sau un
document echivalent permisului de şedere
eliberat de autorităţile române potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul străinilor
în România, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, ori un
document echivalent acestora emis de
autorităţile
altor
state,
potrivit
dreptului Uniunii Europene;
d)sunt persoane care se deplasează în
interes profesional, dovedit prin viză,
permis de şedere sau un alt document
echivalent;
e)este personal diplomatic sau consular,
personal
al
organizaţiilor
internaţionale, personal militar sau
personal care poate asigura ajutor
umanitar;
f)sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei
repatriaţi
ca
urmare
a
acordării
protecţiei consulare;
g)sunt pasageri care călătoresc din
motive
imperative
(medicale
sau
familiale);
h)sunt persoane care au nevoie de
protecţie internaţională sau din alte
motive umanitare.
Persoanele izolate la domiciliu, ca
măsură de prevenire a răspândirii COVID19, care părăsesc locaţia în care
acestea au fost plasate, fără aprobarea
autorităţilor
competente,
sunt
considerate persoane cu risc crescut de
contagiozitate şi
sunt
conduse
de
forţele de ordine publică şi plasate în
carantină instituţionalizată, sub pază.
Persoanele carantinate, ca măsură de
prevenire a răspândirii COVID-19, care
părăsesc locaţia în care acestea au fost
plasate, fără aprobarea autorităţilor
competente, sunt carantinate pentru o
nouă perioadă de 14 zile.
Măsurile dispuse potrivit alin. (1) şi
(2)
nu
exonerează
persoanele
de
răspunderea
contravenţională
sau
penală.
Măsurile se aplică începând cu data
publicării prezentei ordonanţe militare
în Monitorul Oficial al României, Partea
I.

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

1000–70000 lei

Poliţia
Frontieră
Română

Art. 7 alin 1-4
din OM nr. 2/2020

Art. 28 alin
1 din OUG nr.
1/1999

100 – 5000 lei

Poliţia Română,
Jandarmeria
Română, poliţia
locală,

Art. 9 alin. 1
din
OUG
nr.
1/1999

1000–70000 lei

de

Contravenţiilor prevăzute la art. 28 din OUG nr.1/1999 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 ulterioare (Contravenientul poate achita, în termen de cel
mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii
prevăzute de actul normativ).
BIROUL EXECUTIV CENTRAL

”Unitas per Veritatem”

