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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264
din 31.03.2020, a fost publicat Ordonanta de urgență 34/2020 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării
de urgenţă. https://www.cnpromania.ro/upload/blog/OUG_34_modificarea_OUG_1_starea_de_urgenta.pdf
Prin actul normativ s-au adoptat următoarele:
modificarea prevederilor art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu
modificările și completările ulterioare, în sensul majorării limitelor minime și maxime ale
sancțiunii contravenționale a amenzii aplicabile persoanelor fizice, respectiv majorarea
limitei minime a sancțiuni contravenționale a amenzii aplicabile persoanelor juridice,
precum și stabilirea categoriilor de sancțiuni contravenționale complementare care ar putea
fi cuprinse în ordonanțele militare sau în ordinele specifice stării de urgență sau de asediu
în funcție de natura măsurilor dispuse prin acestea și de gravitatea nerespectării lor.De
asemenea, se propune ca în cazul acestor sancțiuni contravenționale să nu se aplice
prevederile referitoare la suspendarea executării silite prevăzute de art.VII din Ordonanța
de urgență nr.29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare. Aceste modificări
sunt necesare pentru a asigura un efect preventiv și coercitiv adecvat raportat la starea
decretată, cu atât mai mult cu cât limitele minime actuale, prin raportare la prevederile art.
28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor,
cu modificările și completările ulterioare, nu asigură un astfel de efect.
introducerea unei excepții de la dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în
proprietatea privată a statului, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia
bunurile confiscate ca urmare a aplicării sancțiunilor complementare stabilite de
ordonanțele militare sau de ordinele specifice stării instituite să se atribuie direct, cu titlu
gratuit, autorităților și instituțiilor publice, prin ordin de distribuire al ministrului afacerilor
interne, pe perioada stării de urgență, respectiv al ministrului apărării naționale, pe
perioada stării de asediu, sau persoanele împuternicite de aceștia. Această reglementare
este necesară pentru asigurarea unui grad ridicat de operativitate în folosirea bunurilor
confiscate, având în vedere că Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apărării
Naționale, în calitate de autorități cu rol principal pe perioada stării de urgență, respectiv a
stării de asediu, cunosc necesitățile în timp real ale autorităților și instituțiilor publice
implicate în activitățile determinate de măsurile dispuse potrivit particularităților stării
instituite. Se propune reglementarea unui mecanism prin care bunurile confiscate sunt
atribuite cu titlu gratuit autorităților și instituțiilor publice pentru punerea în aplicare a
măsurilor dispuse pe perioada stării instituite, precum și posibilitatea atribuirii bunurilor
confiscate în vederea prelucrării voluntare de către operatori specializați, în situația în care
acestea sunt materii prime și materiale care pot fi folosite pentru obținerea unor produse
necesare autorităților și instituțiilor publice pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse
pe perioada stării instituite, corelativ cu măsuri fiscale adecvate acestei opțiuni. Se
are în vedere corelarea cu propunerile referitoare la majorarea limitelor sancțiunilor
contravenționale principale, la instituirea posibilității aplicării de sancțiuni contravenționale
complementare și la exceptarea de la suspendarea executării silite, în scopul întăririi rolului
preventiv și coercitiv al regimului contravențional în general, raportat la starea instituită.
se propune instituirea unei excepții de la dispozițiile art.4 alin.(2) din Ordonanța Guvernului
nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, astfel încât dispozițiile propuse în
materie contravențională prin prezenta ordonanță de urgență să intre în vigoare la 3 zile de
la data publicării acestui act normativ în Monitorul Oficial al României.
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se propune introducerea unei dispoziții potrivit căreia pe perioada stării de asediu sau
de urgență, normele legale referitoare la transparența decizională și dialogul social să nu
se aplice în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe
durata stării de asediu sau de urgență ori care sunt o consecință a instituirii acestor stării.
se propune și stabilirea în mod expres a unei perioade de timp, calculată de la momentul
încetării stării instituite, în care să fie posibilă reînnoirea în condiții de legalitate a
documentelor de orice fel eliberate de instituțiile și autoritățile publice.
totodată, se propun unele reguli speciale cu privire la valabilitatea dovezilor înlocuitoare
ale permiselor de conducere - cu drept de circulație și a prelungirii dreptului de
circulație dispusă de procuror sau de instanța de judecată. Motivare a propunerilor
constă în aceea că scopul stării de urgenţă este limitarea infectării cu coronavirusul
SARS -CoV-2 în rândul populației; astfel, nu va fi necesar ca persoanele interesate să
se adreseze cu cereri de prelungire către organele de urmărire penală şi către
instanțe, în raport de stadiul cauzelor care le vizează; prelungirea de drept va
permite organelor de poliție să opereze dispoziția în aplicațiile informatice de evidență
a permiselor de conducere, fără a mai impune ca dovada înlocuitoare să fie
completată în succesiune cronologică şi predată persoanei interesate.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

”Unitas per Veritatem”

