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ORDONANȚE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență
Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății la data de 11 martie 2020,
văzând Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 30/2020 privind necesitatea instituirii stării de urgență și planul
de acțiune la instituirea stării de urgență,
având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării
de urgență pe teritoriul României,
luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea riscului de sănătate publică pentru
perioada imediat următoare, care indică o creștere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2,
ținând cont de faptul că nerespectarea sau neaplicarea măsurilor stabilite în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu
modificările și completările ulterioare, în actele normative conexe, în ordonanțele militare sau în ordine, specifice stării instituite,
ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor,
contribuind la zădărnicirea eforturilor autorităților competente în combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2,
având în vedere necesitatea stringentă și imediată de asigurare a unui caracter preventiv și coercitiv adecvat sub aspectul
răspunderii contravenționale în cazul nerespectării sau neaplicării imediate a măsurilor stabilite,
văzând experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului cu privire la rapiditatea de luare a deciziei la nivelul autorităților
și constatând că este necesar ca în România să fie adoptate în continuare, gradual și în timp real, măsuri pentru limitarea răspândirii
acestuia, care să vizeze acțiuni atât în planul sănătății publice, cât și în alte domenii ale vieții sociale și economice,
înțelegând faptul că pentru gestionarea consecințelor în plan social și economic a situației determinate de pericolul
răspândirii virusului este necesară inclusiv adoptarea unor acte normative în regim de maximă urgență,
subliniind că anumite proceduri care sunt parte în lanțul decizional, respectiv procedurile de transparență decizională în
administrația publică și cele aferente dialogului social, astfel cum sunt prevăzute de legislația în vigoare, sunt de natură a afecta
rapiditatea cu care pot fi luate măsurile normative aplicabile pe durata stării instituite ori care sunt o consecință a instituirii acestei
stări,
raportat la specificul stării instituite prin Decretul nr. 195/2020, nereglementarea în sensul celor precizate mai sus are ca
efect limitarea capacității autorităților publice de a dispune și realiza, în cel mai scurt timp, măsurile necesare, aspect care afectează
interesul public general și, în contextul dat, constituie o amenințare la adresa sănătății publice și a economiei.
În considerarea faptului că elementele sus-menționate definesc un context excepțional care nu putea fi previzionat, care
vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, de urgență, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999
privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din
21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare,
se modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 28. — (1) Nerespectarea prevederilor art. 9 constituie
contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la
20.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 lei la
70.000 lei, pentru persoane juridice.
(2) Pe lângă sancțiunea contravențională principală
prevăzută la alin. (1), 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;
b) interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către
organele abilitate;
c) suspendarea temporară a activității;
d) desființarea unor lucrări;
e) refacerea unor amenajări.”

2. După articolul 28 se introduc patru noi articole,
articolele 281—284, cu următorul cuprins:
„Art. 281. — Bunurile confiscate ca urmare a aplicării
sancțiunilor contravenționale prevăzute la art. 28, care sunt
cuprinse în categoriile stabilite, potrivit art. 282 alin. (1), în
Necesarul de bunuri în stare de urgență sau în Necesarul de
bunuri în stare de asediu, se atribuie direct, cu titlu gratuit, și nu
se supun dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru
reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor
intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
Art. 282. — (1) Pe perioada stării instituite, Ministerul
Afacerilor Interne, respectiv Ministerul Apărării Naționale
întocmește Necesarul de bunuri în stare de urgență, respectiv
Necesarul de bunuri în stare de asediu, care cuprinde lista
categoriilor de bunuri aflate în cantități insuficiente punerii în
aplicare a măsurilor dispuse în starea instituită. Documentele
se comunică autorităților abilitate să asigure aplicarea și
respectarea dispozițiilor ordinelor și/sau ordonanțelor militare.
(2) Organul constatator care a dispus confiscarea bunurilor
prevăzute de art. 281 transmite Ministerului Afacerilor Interne,
respectiv Ministerului Apărării Naționale, în cel mult 24 de ore de
la data constatării faptei, în copie, procesul-verbal de constatare
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a contravenției și aplicare a sancțiunii, împreună cu
documentele de însoțire a bunurilor confiscate.
(3) Ministrul afacerilor interne, respectiv ministrul apărării
naționale sau persoanele împuternicite de aceștia dispun prin
ordin de distribuție:
a) atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate, instituțiilor
sau autorităților publice, în termen de cel mult 3 zile de la data
primirii documentelor prevăzute la alin. (2);
b) atribuirea bunurilor confiscate în vederea prelucrării
voluntare unor 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.
(4) Transportul bunurilor de la organul constatator la
autoritățile și instituțiile publice beneficiare sau/și la operatorii
specializați se asigură de către structuri publice specializate,
desemnate prin ordinul de distribuție prevăzut la alin. (3).
Art. 283. — (1) Produsele obținute de operatorii prevăzuți la
art. 282 alin. (3) lit. b) sunt atribuite cu titlu gratuit autorităților și
instituțiilor publice beneficiare stabilite prin ordin de distribuție al
ministrului afacerilor interne, respectiv al ministrului apărării
naționale sau al persoanelor împuternicite de către aceștia.
(2) Condițiile și termenii în care se realizează predareapreluarea materiilor prime, materialelor, precum și a produselor
obținute se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne,
respectiv de către Ministerul Apărării Naționale și operatorii
specializați prevăzuți la art. 282 alin. (3) lit. b) prin protocol de
predare-preluare.
(3) Cheltuielile operatorilor economici efectuate în vederea
obținerii produselor prevăzute la alin. (1), precum și cheltuielile
ocazionate de transportul produselor către autoritățile și
instituțiile beneficiare sunt deductibile fiscal.
(4) Taxa pe valoarea adăugată datorată potrivit Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare, de către operatorii economici prevăzuți la art. 282
alin. (3) lit. b) pentru produsele prevăzute la alin. (1), se suportă
de către autoritățile și instituțiile publice beneficiare.
Art. 284. — (1) Plângerea formulată împotriva procesuluiverbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunilor
prevăzute la art. 28 nu suspendă executarea sancțiunilor
contravenționale complementare aplicate.
(2) În caz de anulare sau de constatare a nulității procesuluiverbal instanța judecătorească dispune să se achite celui în
drept o despăgubire care se stabilește în raport cu valoarea de
circulație a bunurilor la momentul confiscării și care se asigură
din bugetul autorităților și instituțiilor publice beneficiare.”

3. După articolul 29 se introduce un nou articol,
articolul 291, cu următorul cuprins:
„Art. 291. — (1) Contravenientul poate achita, în termen de
cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal, jumătate din cuantumul amenzii aplicate de agentul
constatator pentru contravențiile prevăzute la art. 28.
(2) Sumele provenite din amenzile aplicate pentru
contravențiile prevăzute la art. 28 se fac venit integral la bugetul
de stat.”
4. Articolul 30 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 30. — În măsura în care prezenta ordonanță de urgență
nu prevede altfel, contravențiilor prevăzute la art. 28 le sunt
aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.”
5. După articolul 33 se introduc două noi articole,
articolele 331 și 332, cu următorul cuprins:
„Art. 331. — Pe perioada stării de asediu sau a stării de
urgență, normele legale referitoare la transparența decizională
și dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte
normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării
de asediu sau a stării de urgență ori care sunt o consecință a
instituirii acestor stări.
Art. 332. — (1) Valabilitatea documentelor eliberate de
instituțiile și autoritățile publice se menține pe toată perioada
stării de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o
perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări.
(2) Prin excepție de la alin. (1), în cazul dovezilor înlocuitoare
ale permiselor de conducere — cu drept de circulație, se
menține numai valabilitatea celor emise în temeiul art. 111
alin. (1) lit. b) sau alin. (4) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice,
cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada stării
de asediu sau a stării de urgență, precum și pentru o perioadă
de 10 zile de la încetarea acestor stări. Pentru aceleași perioade
se menține și valabilitatea prelungirii dreptului de circulație
dispusă de procuror sau de instanța de judecată potrivit art. 111
alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002,
cu modificările și completările ulterioare.”
Art. II. — În cazul sancțiunilor contravenționale aplicate
potrivit art. 28 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu
modificările și completările ulterioare, nu sunt aplicabile
prevederile art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare.
Art. III. — Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din
Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare,
dispozițiile art. I pct. 1 intră în vigoare la 3 zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonanțe
de urgență.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Ministrul finanțelor publice,
Vasile-Florin Cîțu
Ministrul apărării naționale,
Nicolae-Ionel Ciucă
Ministrul muncii și protecției sociale,
Victoria Violeta Alexandru
București, 26 martie 2020.
Nr. 34.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea și completarea unor acte normative,
precum și pentru adoptarea unor măsuri pe timpul stării de urgență
instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
Având în vedere instituirea stării de urgență prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul
României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,
ținând cont de necesitatea intensificării eforturilor în vederea executării misiunilor pe domeniul ordine și siguranță
publică/situații de urgență, precum și a altor misiuni cu caracter special determinate de specificul situației de criză pe fondul
răspândirii epidemiei COVID-19,
pornind de la faptul că actualul cadru normativ care reglementează regimul disciplinar al personalului militar și polițiștilor,
reprezentat de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului și Legea
nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, toate cu modificările și completările ulterioare, nu este adaptat
situației nou-apărute și nu conține norme cu caracter preventiv care să conducă la adaptarea comportamentului personalului în
cauză, în condițiile în care, cu titlu general, imperativul menținerii unui climat profesional corespunzător reclamă necesitatea stabilirii
unor norme juridice care să consolideze mecanismele cercetării disciplinare constituite în acest scop,
ținând seama de faptul că toate aceste aspecte pot constitui o vulnerabilitate a modului de intervenție a structurilor implicate
în asigurarea ordinii și siguranței publice/situațiilor de urgență, văzând faptul că situațiile descrise reclamă responsabilități
instituționale, care nu pot fi amânate, pentru adaptarea la cerințele operative,
luând în considerare faptul că lipsa unor instrumente juridice produce consecințe negative în privința funcționării instituțiilor
statului și, implicit, afectează capacitatea de asigurare a unui grad de securitate adecvat pentru cetățeni, intervine așadar obligația
autorităților statului de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenție legislativă care să asigure funcționalitatea prevederilor
statutare, având în vedere necesitatea de a genera, prin măsuri imediate, un nivel ridicat de atractivitate care să determine, în plan
social, interesul cetățenilor sau/și al rezerviștilor militari de a se alătura scopului comun de menținere a climatului de ordine și
siguranță publică, în condițiile stării de urgență, precum și de prevenire a extinderii răspândirii epidemiei COVID-19, se impune o
intervenție rapidă care să asigure implementarea eficientă a dispozițiilor art. 6 și 16 din Decretul nr. 195/2020.
Ținând cont de faptul că toate aceste elemente vizează interesul public, iar în contextul arătat demersul nu poate fi amânat
existând riscul unor blocaje sau disfuncționalități instituționale, precum și faptul că aceste elemente constituie situații de urgență,
extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din
20 iulie 1995, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. — Pe timpul stării de urgență și de asediu,
comandanții/șefii structurilor militare pot dispune întreruperea
concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de
studii și pentru formare profesională ale cadrelor militare în
activitate din subordine, în funcție de nevoile instituțiilor militare.
Pe timpul stării de urgență, comandanții/șefii structurilor
militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parțială a
concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru cadrele
militare în activitate din subordine.
La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile de
odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, paternal, de
acomodare, pentru creșterea copilului, de studii, pentru formare
profesională, vacanțele și permisiile se întrerup, cadrele militare
în activitate fiind obligate să se prezinte la unitățile militare de
care aparțin, în cel mai scurt timp posibil.

Pe timpul mobilizării și pe timp de război, cadrelor militare în
activitate și celor în rezervă, concentrate sau mobilizate, li se
pot acorda permisii și concedii, potrivit ordinului ministrului
apărării naționale.
Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, comandanții/șefii stabilesc programul de lucru al
cadrelor militare, în funcție de evoluția situației și misiunile
încredințate.
Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, cadrele militare pot efectua deplasări în alte
garnizoane sau unități administrativ-teritoriale, altele decât cele
din care face parte unitatea militară în care își desfășoară
activitatea, ori pot părăsi teritoriul național, în condițiile stabilite
prin ordin al conducătorului instituției.”
2. La articolul 29, după litera h) se introduce o nouă
literă, litera i), cu următorul cuprins:
„i) pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, primirea în audiență și soluționarea petițiilor se
suspendă.”
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3. La articolul 351, după alineatul 3 se introduc trei noi
alineate, alineatele 4—6, cu următorul cuprins:
„Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, sancțiunile disciplinare pentru cadrele militare în
activitate se aplică astfel:
a) avertismentul sau mustrarea scrisă — de către
comandanții/șefii nemijlociți și superiorii acestora;
b) diminuarea soldei de funcție sau de comandă — de către
comandanții de brigăzi/similare și superiorii acestora;
c) amânarea înaintării în gradul următor — comandanții de
divizii/similare, comandantul Comandamentului forțelor pentru
operații speciale și comandantul Comandamentului apărării
cibernetice și superiorii acestora;
d) retrogradarea în funcție — șefii categoriilor de forțe,
comandantul Comandamentului logistic întrunit, comandantul
Comandamentului comunicațiilor și informaticii.
Șefii structurilor centrale aplică sancțiunile prevăzute la
alin. 4 pentru întregul personal militar din subordine.
Dispozițiile alin. 4 și 5 se aplică în mod corespunzător
Serviciului de Informații Externe, Serviciului Român de
Informații, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de
Telecomunicații Speciale, funcțiile similare celor prevăzute la
alin. 4 fiind echivalate prin ordin al conducătorului instituției.”
4. La articolul 352, după alineatul 3 se introduce un nou
alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:
„La stabilirea sancțiunii disciplinare pentru abaterile
disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de
mobilizare și pe timp de război, comandantul/șeful cu
competențe de aplicare a acesteia are în vedere gravitatea
faptei care constituie abatere disciplinară și efectele produse de
aceasta, prin raportare la împrejurarea în care aceasta a fost
săvârșită.”
5. La articolului 353, după alineatul 3 se introduc
două noi alineate, alineatele 4 și 5, cu următorul cuprins:
„Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, prin excepție de la prevederile alin. 2 și 3,
comandanții/șefii aplică sancțiunile disciplinare în mod direct sau
pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru
fundamentarea deciziei.
Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la alin. 4,
comandanții/șefii desemnează, în funcție de complexitatea
faptelor, un ofițer sau o comisie, care întocmește și prezintă un
raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data
desemnării.”
6. După articolul 3512 se introduc două noi articole,
articolele 3513 și 3514, cu următorul cuprins:
„Art. 3513. — Pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul
stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război,
procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepția situațiilor în
care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală.
Art. 3514. — Actul administrativ prin care se aplică sancțiunea
pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență,
de asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de
la data comunicării acestuia și poate fi contestat direct la
instanța de contencios administrativ, potrivit legii.”
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7. La articolul 76, după alineatul 1 se introduce un nou
alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:
„Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, mutarea cadrelor militare dintr-o unitate în alta,
precum și în cadrul aceleiași unități poate fi efectuată ori de câte
ori este nevoie.”
8. La articolului 85, alineatul 4 se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, cadrele militare nu se trec în rezervă în condițiile
alin. 1 lit. a), a1), c), d), e), e1), g), h), i), i1) și j).”
9. La articolul 109, alineatele 3 și 13 se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„Dispozițiile art. 2 alin. 21 lit. A, lit. A1, lit. B lit. a) și b), art. 5
alin. 2, art. 351 alin. 4 și 5, art. 36 alin. 1 lit. i) și alin. 3, art. 37
lit. e), art. 38 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 411, art. 48 alin. 2 și 3,
art. 50 alin. 5, art. 51 alin. 2, art. 53 alin. 4, art. 75 alin. 2—4,
art. 751, art. 771 alin. 2, art. 85 alin. 1 lit. e1) și art. 1081 se aplică
în exclusivitate cadrelor militare din structurile Ministerului
Apărării Naționale.”
...............................................................................................
Dispozițiile art. 2 alin. 2, art. 3513, art. 51 alin. 1, art. 52 alin. 1,
art. 55 alin. 1 privind durata îndeplinirii funcției, art. 56—59,
art. 62, art. 771 alin. 1, art. 80 și 81 nu se aplică ofițerilor,
maiștrilor militari și subofițerilor din structurile Ministerului
Apărării Naționale.”
Art. II. — Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din
24 iunie 2002, cu modificările și completările ulterioare, se
modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 276, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prin excepție de la alin. (2), în situația instituirii stării de
urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război, pentru
delegarea dispusă în condițiile prevederilor alin. (2) nu este
necesar acordul scris al polițistului.”
2. La articolului 279, după alineatul (2) se introduce
un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația
instituirii stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp
de război, detașarea poate fi dispusă fără acordul polițistului
pentru o perioadă de cel mult 12 luni, fără a depăși perioada pe
care s-a instituit starea de urgență, de asediu, de mobilizare și
de război”.
3. La articolul 2725 alineatul (1), litera f) se modifică și
va avea următorul cuprins:
„f) a fost instituită carantina, în condițiile legii, cu excepția
situațiilor în care carantina se instituie la locul de muncă sau în
care activitatea profesională se desfășoară, pe perioada
carantinei, de la domiciliu sau telemuncă”.
4. La articolul 2727, după alineatul (2) se introduce
un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în situația
instituirii, după caz, a stării de urgență, de asediu, de mobilizare
și pe timp de război, șeful unității poate dispune, în funcție de
evoluția situației operative și de specificul activităților și
necesitățile unității, încetarea suspendării dispusă în condițiile
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art. 2725 alin. (1) lit. c), d) și i) ori ale art. 2726 alin. (1) lit. b) și
alin. (2). În această situație, polițistul este obligat să se prezinte
la unitatea în care este încadrat, în cel mai scurt timp posibil.”
5. La articolul 44, alineatele (4) și (5) se modifică și
vor avea următorul cuprins:
„(4) La instituirea stării de urgență, de asediu, de mobilizare
și pe timp de război, polițistul aflat în concediu de odihnă,
concediu de studii, învoire plătită sau concediu fără plată este
obligat să contacteze în cel mai scurt timp posibil șeful
nemijlocit, care dispune cu privire la condițiile de întrerupere a
acestor situații și de reluare a activității, în funcție de specificul
acesteia și necesitățile unității.
(5) În situația instituirii stării de urgență, șeful unității poate
dispune/aproba, în funcție de evoluția situației operative și de
specificul activităților și necesitățile unității, efectuarea
totală/parțială a concediului de odihnă sau acordarea unor zile
de învoire plătită, după caz.”
6. La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou
alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
„(6) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, șefii unităților stabilesc programul de lucru al
acestora în funcție de specificul și necesitățile unității.”
7. La articolul 584, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru abaterile
disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de
mobilizare și pe timp de război, sancțiunile disciplinare
prevăzute la art. 58 alin. (1) se aplică după efectuarea cercetării
prealabile, fără consultarea consiliului de disciplină.”
8. La articolul 591, după alineatul (4) se introduc două noi
alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:
„(5) Prin excepție de la prevederile alin. (2)—(4), pentru
abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de
asediu, de mobilizare și pe timp de război, polițistul desemnat
întocmește proiectul raportului de cercetare prealabilă în termen
de maximum 5 zile calendaristice de la data desemnării, care
se aduce la cunoștința polițistului cercetat.
(6) În situația prevăzută la alin. (5), polițistul cercetat poate
formula/depune obiecții și probe în apărarea sa, pe toată
perioada cercetării prealabile, dar nu mai târziu de 6 zile
calendaristice de la data desemnării polițistului care efectuează
cercetarea prealabilă. Raportul de cercetare prealabilă se
finalizează în termen de maximum 7 zile calendaristice de la
data desemnării. La data finalizării, raportul se prezintă
persoanei care a dispus-o.”
9. La articolul 593, după alineatul (1) se introduce un nou
alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. c) și d), pentru
abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de
asediu, de mobilizare și pe timp de război, persoana care a
dispus cercetarea prealabilă poate aplica măsura prevăzută la
art. 581 sau, după caz, o sancțiune disciplinară dintre cele
prevăzute la art. 58 alin. (1).”
10. La articolul 60, alineatul (1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„Art. 60. — (1) Sancțiunile disciplinare se dispun în termen de
cel mult 6 luni de la data la care persoana prevăzută la art. 59

alin. (2) a luat cunoștință despre comiterea faptei, dar nu mai
târziu de 2 ani de la data săvârșirii acesteia. Termenul de 6 luni
este termen de prescripție, iar termenul de 2 ani este termen de
decădere.”
11. La articolul 60 alineatul (2), partea introductivă
se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se suspendă, de drept,
pe perioada și în situațiile următoare:”.
12. La articolul 60, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:
„(41) La stabilirea sancțiunii pentru abaterile disciplinare
săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și
pe timp de război, persoana care a dispus cercetarea prealabilă
are în vedere gravitatea faptei care constituie abatere
disciplinară și efectele produse de aceasta, prin raportare la
împrejurarea în care aceasta a fost săvârșită, în contextul
mobilizării, al stării de urgență, al stării de asediu sau al stării de
război.”
13. După articolul 60 se introduce un nou articol,
articolul 601, cu următorul cuprins:
„Art. 601. — Pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul
stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război,
procedura disciplinară nu se suspendă, cu excepția situațiilor în
care, potrivit legii, au fost sesizate organele de urmărire penală.”
14. După articolul 61 se introduce un nou articol,
articolul 611, cu următorul cuprins:
„Art. 611. — Actul administrativ prin care se aplică sancțiunea
pentru abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență,
de asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de
la data comunicării acestuia și poate fi contestat direct la
instanța de contencios administrativ potrivit legii.”
15. La articolul 69, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, raporturile de serviciu ale polițistului nu pot înceta
în condițiile alin. (1) lit. a), c), d), f) și j).”
Art. III. — Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și
gradaților profesioniști, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 868 din 24 octombrie 2006, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 17. — (1) Pe timpul stării de urgență și de asediu,
comandanții/șefii structurilor militare pot dispune întreruperea
concediilor de odihnă, de odihnă suplimentare și de studii ale
soldaților și gradaților profesioniști din subordine, în funcție de
nevoile instituțiilor militare.
(2) Pe timpul stării de urgență, comandanții/șefii structurilor
militare pot dispune unilateral efectuarea totală sau parțială a
concediilor de odihnă/de odihnă suplimentare pentru soldații și
gradații profesioniști din subordine.
(3) La declararea mobilizării sau a stării de război, concediile
de odihnă, de odihnă suplimentare, pentru creșterea copilului și
permisiile se întrerup, soldații și gradații profesioniști fiind obligați
să se prezinte la unitățile militare de care aparțin, în cel mai scurt
timp posibil.
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(4) Pe timpul mobilizării și pe timp de război, soldaților și
gradaților profesioniști și celor concentrați sau mobilizați li se pot
acorda permisii și concedii, potrivit ordinului ministrului apărării
naționale.
(5) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, comandanții/șefii stabilesc programul de lucru al
soldaților și gradaților profesioniști în funcție de evoluția situației
și misiunile încredințate.”
2. La articolul 30, după alineatul (2) se introduc patru noi
alineate, alineatele (3)—(6), cu următorul cuprins:
„(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), pe timpul stării de
urgență, de asediu, de mobilizare și pe timp de război,
comandanții/șefii aplică sancțiunile disciplinare în mod direct sau
pot dispune efectuarea unei cercetări disciplinare pentru
fundamentarea deciziei.
(4) Pentru efectuarea cercetării disciplinare prevăzute la
alin. (3), comandanții/șefii desemnează, în funcție de
complexitatea faptelor, un ofițer sau o comisie, care întocmește
și prezintă un raport, în termen de maximum 7 zile calendaristice
de la data desemnării.
(5) La stabilirea sancțiunii disciplinare pentru abaterile
disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de asediu, de
mobilizare și pe timp de război, comandantul/șeful are în vedere
gravitatea faptei care constituie abatere disciplinară și efectele
produse de aceasta, prin raportare la împrejurarea în care
aceasta a fost săvârșită.
(6) Actul administrativ prin care se aplică sancțiunea pentru
abaterile disciplinare săvârșite pe timpul stării de urgență, de
asediu, de mobilizare și pe timp de război produce efecte de la
data comunicării acestuia și poate fi contestat direct la instanța
de contencios administrativ, potrivit legii.”
3. La articolul 40, după alineatul (2) se introduce un nou
alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
„(21) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și
pe timp de război, soldații și gradații profesioniști se numesc, la
ordin, ori de câte ori este nevoie, în funcții corespunzătoare

pregătirii acestora, de către comandanții/șefii unităților militare
unde sunt încadrați sau de către comandanții/șefii ierarhici
superiori acestora.”
4. Articolul 46 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 46. — (1) Pe timpul pregătirii și executării misiunilor în
afara teritoriului statului național, soldații și gradații profesioniști
nu pot fi trecuți în rezervă ca urmare a prezentării demisiei.
(2) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, soldații și gradații profesioniști nu pot fi trecuți în
rezervă în condițiile prevăzute la art. 45 alin. (1) lit. a), b), d)—j)
și m).”
Art. IV. — După alineatul (1) al articolului 133 din Legea
nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie
2019, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (1)
se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
„(2) Pe timpul stării de urgență, de asediu, de mobilizare și pe
timp de război, raporturile de serviciu ale polițistului nu pot înceta
în condițiile prevăzute de alin. (1) lit. b), g) și q).”
Art. V. — Pentru cercetarea și sancționarea abaterilor
disciplinare săvârșite de personalul militar în activitate și polițiști
pe durata stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, anterior
intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se aplică
prevederile legale în vigoare la data săvârșirii acestora.
Art. VI. — Prevederile art. 279 alin. (3) din Legea
nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și
completările ulterioare, se aplică, în mod corespunzător, și
detașărilor aflate în curs la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență.
Art. VII. — Polițiștilor, polițiștilor de penitenciare și cadrelor
militare în activitate încadrați/încadrate în condițiile art. 6 din
Decretul nr. 195/2020, la data expirării termenului pentru care
au fost încadrați/încadrate, le încetează raporturile de serviciu
sau, după caz, sunt trecute în rezervă, de drept.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2020 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.310

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

8.

Colecția Legislația României

500

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

800

360

131

55
130
75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2020 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

70 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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