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 13.04.2020 
 

 

 

 

 

 

GHID – 5 - 
 

 

GHID LEGISLATIV (v.5) – în contextul măsurilor dispuse împotriva pandemiei Covid 19 
 

ÎN MATERIE CONTRAVENȚIONALĂ 
 

 

 A. B. C. 

Nr. 

crt. 

Descrierea contravenției Articolul unde este prevăzută 

contravenția, articolul sancționator și 

personalul împuternicit să constate 

contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și sancțiuni 

contravenționale complementare 

Regula de urmat 
Comportament 

sancționator 

1. (O.U.G. nr. 1/19991) 

,,Art. 9 - (1) 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.” 

    

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 9 alin. (1) 

din O.U.G. nr. 1/1999 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. art. 9 alin. (1) din O.U.G. 

nr. 1/1999 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților publice locale 

100 – 5000 lei pentru persoane fizice; 

1000 – 70.000 lei pentru persoane juridice 

 

Precizări importante! 

De la 03.04.2020, limitele amenzilor sunt: 

2000 – 20.000 lei pentru persoane fizice; 

10.000 – 70.000 lei pentru persoane juridice. 

Totodată, în funcție de natura și gravitatea 

faptei, se pot aplica și una sau mai multe 

dintre următoarele sancțiuni 

contravenționale complementare, prevăzute 

în ordonanțele militare: 

a) confiscarea bunurilor destinate, folosite 

sau rezultate din contravenție; 

                                                 
1 Privind regimul sării de asediu și regimul stării de urgență, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cele aduse prin O.U.G. nr. 34/2020); 
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b) interzicerea accesului prin aplicarea 

sigiliului de către organele abilitate; 

c) suspendarea temporară a activității; 

d) desființarea unor lucrări; 

e) refacerea unor amenajări. 

 

Observații: 

Sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificările și completările ulterioare, cu 

următoarele excepții (începând cu 

31.03.2020):  

 - 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 contravențiile prevăzute la 

art. 28; 

- sumele provenite din amenzile aplicate 

pentru contravențiile prevăzute la art. 28 se 

fac venit integral la bugetul de stat.  

2. (O.U.G. nr. 1/1999) 

,,Art. 9 - (2) Conducătorii autorităţilor publice şi 

administratorii operatorilor economici care asigură servicii 

de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, 

agricultură şi alimentaţie, alimentare cu apă, comunicaţii şi 

transporturi au obligaţia de a asigura continuitatea 

furnizării serviciilor esenţiale pentru populaţie şi pentru 

forţele destinate apărării.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 9 alin. (2) 

din O.U.G. nr. 1/1999 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. art. 9 alin. (2) din O.U.G. 

nr. 1/1999 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților publice locale. 

 

 

 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

3. (Ordonanța militară nr. 1/20202) 
,,Art. 1 - (1) Se suspendă activitatea de servire şi consum al 

produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, 

organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) 

din Ordonanța militară nr. 

1/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 1 alin. (1) din 

Ordonanța militară nr. 1/2020 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

                                                 
2 Privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordonanța militară  nr. 2/2020. 
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localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din 

interiorul sau exteriorul locaţiei.” 

    

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților administrației publice locale 

4. (Ordonanța militară nr. 1/2020) 
,,Art. 1 -  (2) 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.” 

 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 1 alin. (2) 

din Ordonanța militară nr. 

1/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 1 alin. (2) din 

Ordonanța militară nr. 1/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților administrației publice locale 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

5. (Ordonanța militară nr. 1/2020) 
,,Art. 2 - (1) 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. 

    (2) 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. 

    (3) 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.” 

Notă: Alin. (2) și (3) ale art. 2 din Ordonanța militară nr. 

1/2020 au fost introduse prin Ordonanța militară nr. 

2/2020) 

 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 2 alin. (1) – 

(3) din Ordonanța militară 

nr. 1/2020  

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 2 alin. (1) – (3) din 

Ordonanța militară nr. 1/2020  

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților administrației publice locale 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

6. (Ordonanța militară nr. 1/2020) 

,,Art. 3 - (1) Se interzice organizarea şi desfăşurarea 

oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 

de persoane, în spaţii deschise. ” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) 

din Ordonanța militară nr. 

1/2020  

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999 prin raportare la art. 3 alin. (1) din 

Ordonanța militară nr. 1/2020  

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 
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Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților administrației publice locale. 

7. (Ordonanța militară nr. 1/2020) 

,, Art. 3 -  (2) 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.” 

 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 3 alin. (2) 

din Ordonanța militară nr. 

1/2020  

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 3 alin. (2) din 

Ordonanța militară nr. 1/2020  

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților administrației publice locale 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

8. (Ordonanța militară nr. 1/2020) 

,,Art. 8 - (1) Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, 

carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a 

răspândirii COVID-19, să iasă din locaţia în care acestea au 

fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente.” 

 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 8 alin. (1) 

din Ordonanța militară nr. 

1/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 8 alin. (1) din 

Ordonanța militară nr. 1/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de 

Frontieră Română Poliția Locală, I.G.S.U. și 

structurile subordonate, direcțiile de sănătate 

publică și conducătorii autorităților administrației 

publice locale 

 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

9. (Ordonanța militară nr. 2/20203) 

,,Art. 1 - (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele 

de medicină dentară. 

    (2) Prin excepţie, sunt permise intervenţiile 

stomatologice de urgenţă.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) – 

(2) din Ordonanța militară 

nr. 2/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 1 alin. (1) - (2) din 

Ordonanța militară nr. 2/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

                                                 
3 Privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordonanța militară  nr. 3/2020 și Ordonanța militară  nr. 4/2020. 
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Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților administrației publice locale 

10. (Ordonanța militară nr. 2/2020) 

,,Art. 2 - (1) 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. 

    (2) 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. 

    (21) Suspendarea temporară a activităţii comerciale 

potrivit alin. (1) nu se aplică: 

    a) vânzării produselor electronice şi electrocasnice de 

către operatorii economici care asigură livrarea la 

domiciliul/sediul cumpărătorului; 

    b) vânzării produselor şi serviciilor de optică medicală.” 

   Notă: Alin. (21) al art. 2 din Ordonanța militară nr. 

2/2020 a fost introdus prin Ordonanța militară nr. 3/2020) 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 2 alin. (1) – 

(21) din Ordonanța militară 

nr. 2/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 2 alin. (1) - (21) din 

Ordonanța militară nr. 2/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților administrației publice locale 
IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

11. (Ordonanța militară nr. 2/2020) 

,,Art. 3 - (1) 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. 

    (2) Prin formarea unui grup de persoane se înţelege 

alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu 

locuiesc împreună. 

    (3) Interdicţia privind circulaţia persoanelor într-un grup 

mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulaţiei 

pietonale.” 

Notă: Alin. (3) al art. 3 din Ordonanța militară nr. 2/2020 

a fost introdus prin Ordonanța militară nr. 4/2020) 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) – 

(3) din Ordonanța militară 

nr. 2/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 3 alin. (1) - (3) din 

Ordonanța militară nr. 2/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

12. (Ordonanța militară nr. 2/2020) 

,,Art. 7 - (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de 

prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc locaţia în 

care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 7 alin. (1) – 

(3) din Ordonanța militară 

nr. 2/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 7 alin. (1) - (3) din 

Ordonanța militară nr. 2/2020 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 
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competente, sunt considerate persoane cu risc crescut de 

contagiozitate şi sunt conduse de forţele de ordine publică 

şi plasate în carantină instituţionalizată, sub pază. 

    (2) 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. 

    (3) Măsurile dispuse potrivit alin. (1) şi (2) nu exonerează 

persoanele de răspunderea contravenţională sau penală.”  

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală 

13. (Ordonanța militară nr. 3/20204) 

,,Art. 1 - Se interzice circulaţia tuturor persoanelor în afara 

locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: 

    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între 

locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a 

activităţii profesionale şi înapoi; 

    b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă 

necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de 

companie/domestice, precum şi bunuri necesare 

desfăşurării activităţii profesionale; 

    c) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi 

amânată şi nici realizată de la distanţă; 

    d) deplasarea din motive justificate, precum 

îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui 

membru de familie; 

    e) deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, 

legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu 

excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi 

pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

    f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de 

transfuzie sanguină; 

    g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

    h) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

    i) deplasarea producătorilor agricoli pentru 

comercializarea de produse agroalimentare.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 1 din 

Ordonanța militară nr. 

3/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 1 din Ordonanța 

militară nr. 3/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală 

 
IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

14. (Ordonanța militară nr. 3/2020) 

,,Art. 2 - Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 

65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă 

numai în intervalul orar 11,00 - 13,00, strict pentru 

următoarele motive: 

    a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă 

necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de 

companie/domestice; 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 2 din 

Ordonanța militară nr. 

3/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 2 din Ordonanța 

militară nr. 3/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

                                                 
4 Privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. 
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    b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi 

amânată şi nici realizată de la distanţă; 

    c) deplasarea din motive justificate, precum 

îngrijirea/însoţirea unui minor, asistenţa altor persoane 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, ori în cazul decesului 

unui membru de familie; 

    d) deplasări scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, 

legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu 

excluderea oricăror activităţi fizice colective), cât şi pentru 

nevoile animalelor de companie/domestice.” 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală 

 

15. (Ordonanța militară nr. 3/2020) 

,,Art. 3 - Circulaţia persoanelor prevăzute la art. 2, în 

exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara 

intervalului orar 11,00 - 13,00, dacă aceasta se face în 

interes profesional ori pentru realizarea de activităţi 

agricole.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 3 din 

Ordonanța militară nr. 

3/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin  raportare la art. 3 din Ordonanța 

militară nr. 3/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

16. (Ordonanța militară nr. 3/2020)  
,,Art. 4 - (1) Pentru verificarea motivului deplasării: 

    a) angajaţii prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 

eliberată de angajator; 

    b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor 

individuale, membrii întreprinderilor familiale, liber 

profesioniştii şi persoanele care practică activităţi agricole 

prezintă o declaraţie pe propria răspundere, completată în 

prealabil. 

    (2) Pentru verificarea motivului deplasării în alte situaţii 

decât cele prevăzute la alin. (1) se prezintă o declaraţie pe 

propria răspundere, completată în prealabil. 

    (3) Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă 

numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, 

motivul şi locul deplasării, data şi semnătura. 

    (4) Adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe 

propria răspundere pot fi prezentate personalului 

autorităţilor abilitate şi prin intermediul telefonului, tabletei 

sau unui dispozitiv electronic similar.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 4 alin. (1) – 

(4) din Ordonanța militară 

nr. 3/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 4 alin. (1) – (4) din 

Ordonanța militară nr. 3/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

17. (Ordonanța militară nr. 3/2020)  
,,Art. 5 - (1) Se instituie măsura izolării la domiciliu sau, 

după caz, carantinării pentru toate persoanele care intră în 

România.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 5 alin. (1) 

din Ordonanța militară nr. 

3/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 5 alin. (1) din 

Ordonanța militară nr. 3/2020 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 
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Notă: Aspecte introduse prin art. 15 din Ordonanța 

militară nr. 7/2020: 
,,Art. 15 – Prevederile art. 5 din Ordonanța militară nr. 
3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 
19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
242 din 24 martie 2020, nu se aplică mecanicilor de 
locomotivă și personalului feroviar”  
 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, I.G.S.U. și structurile subordonate, 

direcțiile de sănătate publică și conducătorii 

autorităților administrației publice locale 

18. (Ordonanța militară nr. 3/2020)  
,,Art. 7 - (1) Instituţiile publice şi operatorii economici au 

obligaţia de a marca zona destinată accesului 

cetăţenilor/clienţilor şi suprafaţa de relaţii cu 

publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze 

persoanele în respectarea unei distanţe de siguranţă de 

minimum 1,5 metri. 

    (2) Administratorii pieţelor agroalimentare au obligaţia 

de a organiza activitatea de vânzare astfel încât să se 

păstreze o distanţă socială între producătorii agricoli, 

comercianţi şi cumpărători. Comercianţii şi producătorii 

agricoli aflaţi în pieţele agroalimentare sunt obligaţi să 

adopte măsuri de protecţie împotriva răspândirii COVID-

19, respectiv să poarte mănuşi şi măşti.”    

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 7 alin. (1) – 

(2) din Ordonanța militară 

nr. 3/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 7 alin. (1) – (2) din 

Ordonanța militară nr. 3/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția 

Locală, A.N.A.F., A.N.P.C. și conducătorii 

autorităților administrației publice locale 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

19. (Ordonanța militară nr. 4/20205)  
 ,,Art. 1 - (1) Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta 

de 65 de ani, în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este 

permisă şi în afara intervalului orar 11,00 - 13,00 dacă 

aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură 

medicală, precum tratamentele oncologice planificate, 

dializă etc., folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale 

familiei/susţinătorilor sau, după caz, mijloacele de 

transport sanitar special destinat. 

    (2) Pentru verificarea motivului deplasării în situaţiile 

prevăzute la alin. (1) se prezintă o declaraţie pe propria 

răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă 

numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, 

motivul şi locul deplasării, data şi semnătura. 

    (3) Circulaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), în afara 

locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în intervalul orar 

20,00 - 21,00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile 

animalelor de companie/domestice doar în proximitatea 

locuinţei/gospodăriei. Declaraţia pentru acest interval orar 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) – 

(3) din Ordonanța militară 

nr. 4/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la  art. 1 alin. (1) – (3) din 

ordonanța Militară nr. 4/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română și poliția 

locală 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

                                                 
5 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările și completările ulterioare aduse prin Ordonanța militară  nr. 5/2020. 
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nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest 

scop.” 

20. (Ordonanța militară nr. 4/2020)  
 ,,Art. 2 - (1) Operatorii economici care comercializează 

alimente şi produse de strictă necesitate şi care îşi 

desfăşoară activitatea în condiţiile dispuse prin ordonanţe 

militare în perioada stării de urgenţă îşi vor organiza 

programul de lucru pentru a facilita şi a asigura, cu 

prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în 

intervalul orar 11,00 - 13,00, limitând, în acest interval, 

accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 2 alin. (1) 

din Ordonanța militară nr. 

4/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 2 alin. (1) din 

ordonanța Militară nr. 4/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Autoritatea Națională pentru 

Protecția Consumatorului și poliția locală 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

21. (Ordonanța militară nr. 4/2020)  
,,Art. 3 - (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost 

carantinate, fără aprobarea autorităţilor competente, vor fi 

obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând 

cheltuielile efectuate cu carantinarea acestora, şi vor 

răspunde penal conform legii. 

    (2) Persoanele care nu respectă condiţiile izolării la locul 

declarat/la care au optat să efectueze izolarea şi sunt 

identificate în afara spaţiului de izolare vor fi obligate să 

intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu 

carantinarea acestora, şi vor fi sancţionate contravenţional 

conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării 

de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, dacă 

fapta nu constituie infracţiune.” 

Notă: Alin. (1) și (2) ale art. 3 din O.M. nr. 4/2020 au fost 

modificate prin Ordonanța militară nr. 5/2020)  

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 3 alin. (2) 

din Ordonanța militară nr. 

4/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999, prin raportare la art. 3 alin. (2) din 

ordonanța Militară nr. 4/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, 

Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de 

sănătate publică și conducătorii autorităților 

administrației publice locale 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

22. (Ordonanța militară nr. 6/20206)  
,,Art. 1 - Se instituie pe perioada stării de urgenţă măsura 

de carantinare în municipiul Suceava şi în zona limitrofă 

formată din următoarele opt comune: Adâncata, Salcea, 

Ipoteşti, Bosanci, Moara, Şcheia, Pătrăuţi şi Mitocu 

Dragomirnei. 

    Art. 2 - Se instituie pe perioada stării de urgenţă o zonă 

de protecţie, ca perimetru de siguranţă în jurul localităţilor 

carantinate, formată din toate celelalte unităţi teritoriale 

administrative din judeţul Suceava. 

    Art. 3 - În zona carantinată prevăzută la art. 1 este 

permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru: 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 3 din 

Ordonanța militară nr. 

6/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999 raportat la art. 3  din ordonanța Militară 

nr. 6/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția 

locală 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

                                                 
6 privind instituirea măsurii de carantinare asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei zone de protecție asupra unor unități. 
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    a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, a 

materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării 

activităţilor economice în zona carantinată, precum şi a 

aprovizionării populaţiei; 

    b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar 

care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul 

apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, 

situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, 

asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de 

utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei 

publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor şi 

transporturilor.” 

24.  (Ordonanța militară nr. 7/20207) 

,,Art. 2 – În localitatea carantinată prevăzută la art. 1 este 

permisă intrarea, respectiv ieșirea pentru: 

a) Transportul de marfă, indiferent de natura 

acestuia, a materiilor prime și a resurselor necesare 

desfășurării activităților economice în localitatea 

carantinată, precum și a aprovizionării populației; 

b) Persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, 

dar care desfășoară activități economice sau în domeniul 

apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitar, 

situațiilor de urgență, administrației publice locale, 

asistenței și protecției sociale, judiciar, serviciilor de 

utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentației 

publice, alimentării cu apă, comunicațiilor și 

transporturilor”  

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 2 din 

Ordonanța militară nr. 

7/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999 raportat la art. 2  din ordonanța Militară 

nr. 7/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția 

locală 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

25. (Ordonanța militară nr. 7/2020) 

,, Art. 8 – Este strict interzisă intrarea / ieșirea în / din orașul 

Țandărei, județul Ialomița, prin alte zone și căi de acces 

decât cele deschise circulației publice de pe drumurile 

europene, naționale, județene și comunale. 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 8 din 

Ordonanța militară nr. 

7/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999 raportat la art. 8  din ordonanța Militară 

nr. 7/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția 

locală 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

26. (Ordonanța militară nr. 7/2020) 

,,Art. 12 – La intrarea în România, conducătorii 

autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 12 din 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

                                                 
7 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19 
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mai mare de 2,4 tone, care nu prezintă simptome asociate 

COVID – 19, completează o declarație pe propria 

răspundere, al cărei model este stabilit de Ministerul 

Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, prin care 

își asumă locația unde pot fi contactați în perioada dintre 

curse. Aceștia nu se supun măsurilor de izolare la domiciliu 

/ carantinare, cu condiția asigurării de către angajator a 

materialelor individuale de protecție împotriva COVID – 

19. ” 

Ordonanța militară nr. 

7/2020 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999 raportat la art. 12  din ordonanța Militară 

nr. 7/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, 

Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de 

sănătate publică și conducătorii autorităților 

administrației publice locale  

27. (Ordonanța militară nr. 7/2020) 

,,Art. 14 - (1) Conducătorii autovehiculelor de transport 

marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 

tone, care tranzitează teritoriul României, nu sunt obligați 

să completeze, la intrarea pe teritoriul României, declarația 

epidemiologică, dacă respectă următoarele condiții 

minimale: 

a) Utilizează doar coridoare de tranzit și puncte 

pentru trecerea frontierei de stat situate la capetele acestor 

coridoare, aprobate de către Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor și Ministerul Afacerilor 

Interne, fiind interzisă abaterea de la acestea; 

b) Tranzitarea teritoriului României se face într-un 

interval de timp minim, fără a depăși 48 de ore de la 

intrarea în România, incluzând și perioadele de staționare 

pentru odihna zilnică normată; 

c) Staționarea autovehiculului se realizează exclusiv 

în parcări situate pe coridoarele de tranzit, marcate în mod 

corespunzător. 

(2) În cazul nerespectării condițiilor prevăzute la alin. 

(1), conducătorul autovehiculului va fi obligat să intre în 

carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu 

carantinarea sa. Autovehiculul poate fi preluat, în acest caz, 

de un reprezentant al deținătorului. 

(3) La intrarea în România, conducătorul auto este 

obligat să aplice, pe părțile vitrate ale autovehiculului 

(parbriz), un colant special pus la dispoziție de 

Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul 

Rutier, respectiv să păstreze asupra sa formularul de tranzit 

al cărui model este stabilit de Ministerul Transporturilor, 

Infrastructurii și Comunicațiilor” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 14 alin. (1) 

– (3) din Ordonanța militară 

nr. 7/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999 raportat la art. 14 alin. (1) – (3) din 

ordonanța Militară nr. 7/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Poliția de Frontieră Română, 

Jandarmeria Română, poliția locală, direcțiile de 

sănătate publică și conducătorii autorităților 

administrației publice locale  

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 
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28. (Ordonanța militară nr. 8/20208) 

,,Art. 1 - (1) Este permisă circulația în afara 

locuinței/gospodăriei a titularilor autorizațiilor/permiselor 

de pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea 

Neagră în vederea desfășurării activităților de pescuit 

comercial și acvacultură, precum și pentru 

valorificarea/comercializarea produselor rezultate în urma 

acestor activități.  

(2) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei a 

apicultorilor spre/dinspre locația stupinei sau pentru 

deplasarea stupinei. Dovada calității de apicultor se face cu 

adeverința ce cuprinde codul de stupină eliberată de oficiile 

județene de zootehnie, sau cu orice alte acte doveditoare a 

calității de apicultor și a proprietății asupra stupilor.  

(3) Este permisă circulația în afara locuinței/gospodăriei 

pentru achiziția de autovehicule, piese de schimb pentru 

autovehicule și servicii de reparații auto.  

(4) Prevederile art. 4 din Ordonanța militară nr. 3/2020 

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se 

aplică în mod corespunzător. (Notă: a se vedea nr. crt. 16 

din prezentul ghid) 

(5) În declarația pe propria răspundere, persoanele 

prevăzute la alin. (1) și (2) menționează, ca motiv, 

deplasarea în interes profesional, iar persoanele prevăzute 

la alin. (3) menționează, ca motiv, deplasarea pentru 

asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale 

persoanelor.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 1 alin. (1) – 

(5) din Ordonanța militară 

nr. 8/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999 raportat la art. 1 alin. (1) – (5) din 

ordonanța Militară nr. 8/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția 

locală 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 

29. (Ordonanța militară nr. 8/2020) 

,,Art. 3 - (1) Piețele agroalimentare rămân deschise pe toată 

perioada stării de urgență, strict pentru agricultorii care 

prezintă certificat de producător agricol, cu obligația 

respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID-19.  

(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul 

de producție a produselor agroalimentare până și de la piața 

agroalimentară și accesul în interiorul acesteia, pe baza unei 

declarații pe propria răspundere și a certificatului de 

producător.  

(3) Unitățile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada 

stării de urgență, personalul acestora având obligația 

respectării măsurilor de prevenire a răspândirii COVID -

19.” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 3 alin. (1) – 

(3) din Ordonanța militară 

nr. 8/2020 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 28 coroborat cu art. 9 alin (1) din O.U.G. nr. 

1/1999 raportat la art. 3 alin. (1) – (3) din 

ordonanța Militară nr. 8/2020 

 

Articolul sancționator: 

Art. 28 din O.U.G. nr. 1/1999 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția 

locală 

 

IDEM coloana C , nr. crt. 1. din tabel 
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30. (Legea nr. 61/19919, republicată) 

,,Art. 2 – Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre 

următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii 

încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: 

23) consumul de băuturi alcoolice în următoarele locuri 

publice: drumuri publice, parcuri, stadioane şi terenuri 

sportive, instituţii culturale, săli de spectacole, instituţii sau 

unităţi economice, toate mijloacele de transport în comun, 

autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, sau alte locuri 

prevăzute de lege. În incinta acestor locuri publice se pot 

consuma băuturi alcoolice prin delimitarea unor spaţii 

special amenajate pentru consumarea băuturilor alcoolice, 

prin hotărârea conducerilor locurilor publice respective. 

Sunt exceptate localurile de alimentaţie publică şi turism, 

cum sunt: restaurante, baruri şi discoteci. În locurile publice 

enumerate se interzice cu desăvârşire consumul de băuturi 

alcoolice de către persoanele care nu au împlinit vârsta de 

18 ani;” 

Nerespectarea măsurilor 
prevăzute la art. 2 pct. 23 din 

Legea nr. 61 /1991 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 2 pct. 23 din Legea nr. 61 /1991 

 

Articolul sancționator: 

Art. 3 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 61 /1991 

 

Personalul împuternicit face parte din 

următoarele instituții: 

Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de 

Frontieră Română, poliția locală 

100 – 500 lei  

 

Observații: 

Sunt aplicabile dispozițiile O.G. nr. 2/2001 

privind regimul juridic al contravențiilor cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

ÎN MATERIE PENALĂ 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

infracțiunii  
Încadrarea juridică Conținutul infracțiunii Observații 

1. 
Falsul în declarații 

 

Art. 326 alin. (1) C.p. 

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în 

art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unor 

consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, 

declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 6 

luni la 2 ani sau cu amendă. 

S-au mărit limitele 

minimului de 

pedeapsă de la 3 la 6 

luni și a fost introdus 

alineatul 2 prin OUG 

28/2020 
alin. (2) C.p. 

Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind 

infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu 

amendă. 

2. 

Zădărnicirea 

combaterii bolilor 

 

Art. 352 alin. (1) C.p. 
Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau 

combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă. 

Au fost introduse 

alineatele 1, 3, 5-10 și 

s-au mărit limitele de 

pedeapsă la alineatele 
alin. (2) C.p. 

Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor 

infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește 

cu închisoare de la unu la 5 ani. 
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alin. (3) C.p. 
Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care 

știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și  interzicerea 

exercitării unor drepturi. 

2 și 4 prin OUG 

28/2020 

alin. (4) C.p. 
Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 

6 luni la 3 ani sau amenda.  

alin. (5) C.p. 
Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia 

sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării 

unor drepturi. 

alin. (6) C.p. 
Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (2) s-a produs moartea uneia sau mai multor 

persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

alin. (7) C.p. 

Dacă prin fapta prevăzută în alin. (3) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai 

multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea 

de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

alin. (8) C.p. 

Dacă prin fapta prevăzută în alin. (4) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai 

multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor 

drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea 

de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. 

alin. (9) C.p. Tentativa la infracțiunea prevăzută în alin. (3) se pedepsește. 

alin. (10) C.p. 

Prin carantină se înțelege restricția activităților și separarea de alte persoane, în spații 

special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte, într-o manieră care să prevină 

posibila răspândire a infecției sau contaminării. 

3. 

Omisiunea 

declarării unor 

informații 

(infracțiune nou 

introdusă) 

Art. 3521 C.p. 

Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unități în care acestea își desfășoară activitatea a unor informații 

esențiale cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală 

infectocontagioasă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

Infracțiune nouă, 

introdusă în Codul 

Penal prin OUG 

28/2020 
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