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09.11.2020 

GHID  
– Legea nr. 55/2020 – revizuit la data de 09.11.2020 

- în contextul prelungirii stării de alertă prin Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 935/2020 - 
 

 

ÎN MATERIE CONTRAVENȚIONALĂ 
 

Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

1.  h) nerespectarea de către 

persoanele fizice a 

măsurilor individuale de 

protecţie a vieţii şi pentru 

limitarea efectelor tipului 

de risc produs asupra 

sănătăţii persoanelor, 

stabilite conform art. 5 

alin. (2) lit. d); 

Art. 1 (anexa 2 din HG) 

În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările şi completările ulterioare, în spaţiile publice închise, spaţiile 

comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie 

obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul 

comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în 

temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
*) A se vedea Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne 
nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de 

protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor 

pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de 

alertă.   

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 din Anexa 

nr. 2 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cu referire la prevederile 

ordinului comun al ministrului sănătăţii şi ministrului 

afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și art. 71 

alin. (2) din Legea 55/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

500 lei – 2.500 lei; 

Atenție! Conf. art. 

69 alin.(1) 

contravenientul 

poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 
înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

Art. 3 (anexa 2 din HG) 

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare, purtarea măştii de protecţie, astfel 

încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru toate persoanele care 

au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise. 

 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 3 alin. (1) 

din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 5 (anexa 2 din HG) 

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare, purtarea măştii de protecţie, astfel 

încât să acopere nasul şi gura, este obligatorie pentru candidaţii şi echipele 
de campanie în timpul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente 

campaniei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din 

anul 2020. 

 

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 1.594/140/2020 privind stabilirea unor măsuri şi 

acţiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în 

siguranţă a procesului electoral. 

 *) A se vedea Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 1.484/130/2020 privind stabilirea unor măsuri de 

sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfăşurarea în siguranţă a 
evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor aferente campaniei electorale. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. h) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 5 din Anexa 

nr. 2 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

2.  i) nerespectarea de către 

persoanele fizice a 
măsurilor de izolare la 

domiciliu stabilite conform 

art. 5 alin. (2) lit. d); 

Art. 2 (anexa 2 din HG) 

Se pot institui izolarea şi carantina persoanelor în condiţiile art. 7, 8 şi 11 
din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. i) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 
și completările ulterioare, raportat la art. 2 din Anexa 

nr. 2 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

1.000 lei – 5000 lei; 

Atenție! Conf. art. 
69 alin.(1) 

contravenientul 

poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 

înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

3.  j) nerespectarea 

interdicţiilor stabilite 

conform art. 5 alin. (3) lit. 
a) de a organiza mitinguri, 

demonstraţii, procesiuni, 

concerte sau alte tipuri de 

întruniri, în spaţii deschise, 

ori întruniri de natura 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 1 Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt 

interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, 
concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor 

de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de 

divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate 

potrivit pct. 2-18; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct.1 din 
Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

3.000 lei – 15.000 

lei; 

Atenție! Conf. art. 
69 alin.(1) 

contravenientul 

poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

activităţilor culturale, 

ştiinţifice, artistice, 

religioase, sportive sau de 
divertisment, în spaţii 

închise; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 
jandarmi, poliţiştii locali; 

înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 3 Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără 
spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 

tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al 

art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 
 

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi 

al ministrului sănătății nr. 1.219/1.634/2020 pentru aprobarea 

regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în 

bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, 

pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea 
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în 

vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv 

desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 
și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 3 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cu referire la prevederile 

ordinului comun al ministrului tineretului și sportului 

și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 şi al 

art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare;  

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 7 în condiţiile pct. 5, la nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa 

cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 

de locuitori, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt 

permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi 

familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi 

desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 

şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu 

participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la 

distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea 

măştii de protecţie. Activităţile sunt interzise la nivelul judeţelor/localităţilor 

unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 
1,5/1.000 de locuitori; 

 

 

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății 

nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 

noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării 

activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020,  cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 7 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția: 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

Pct. 9 În condiţiile pct. 8, pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-

CoV-2, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă 

numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în 
localitatea unde se desfăşoară respectiva activitate; 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020,  cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 9 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 12 Se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, 

mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, 

saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de 

evenimente; 

 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020,  cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 12 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 
Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 13 se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese 

festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, 

cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de 

evenimente; 

 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020,  cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 13 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 14 Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru 

adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate 

din fonduri europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de 

persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în exterior şi cu 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020,  cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 14 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cu referire la prevederile 

ordinului ministrului sănătății; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului 

sănătăţii. 

 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, polițiștii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 15 Se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii 

în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a 

activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog; 

 

 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 15 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 
Pct. 16 Se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din 

domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 

acreditate în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o 

suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi 

respectarea regulilor de protecţie sanitară; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 
Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 16 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 17 Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi 

desfăşurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri şi 

demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi 
cu respectarea următoarelor măsuri: 

    a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de 

către toţi participanţii; 

    b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care 

sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul sau demonstraţia; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. j) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 17 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

mailto:ordinepublica@politiaromana.ro


NESECRET 

 

   

                                                                             Bucureşti, B-dul George Coşbuc,  nr. 83 - 85, sector 5                                                                 pag. 6 din 18 

     Tel./Fax: 021/335.18.59, e-mail – ordinepublica@politiaromana.ro                              

Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

    c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi 

asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este 

posibil; 
    d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale 

pe perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei; 

    e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea 

contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

4.  k) participarea persoanelor 

fizice la mitinguri, 

demonstraţii, procesiuni, 

concerte sau la alte tipuri 

de întruniri, în spaţii 

deschise, ori la întruniri de 

natura activităţilor 

culturale, ştiinţifice, 

artistice, religioase, 

sportive sau de 
divertisment, în spaţii 

închise, interzise în 

conformitate cu art. 5 alin. 

(3) lit. a); 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 11 Se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, 

aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. k) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct.11 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 
- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 
500 lei – 2.500 lei; 

Atenție! Conf. art. 

69 alin.(1) 
contravenientul 

poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 

înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

Art. 1 (anexa 3) 
Pct. 10 Se interzice participarea la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase 

prevăzute la pct. 9 a persoanelor care nu au domiciliul sau reşedinţa în 

localităţile în care se desfăşoară aceste activităţi; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 
Art. 65 lit. k) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare,  raportat la art. 1 pct. 10 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 11 Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, 

cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane 
care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, 

după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi 

pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale; 

 
*) A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi 

al ministrului sănătății nr. 1.219/1.634/2020 pentru aprobarea 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. k) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare,  raportat la art. 1 pct. 11 din 
Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cu referire la prevederile 

ordinului comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu 

ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, 

apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi 

dezvoltării rurale; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în 

bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, 

pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea 
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în 

vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv 

desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic. 
*) A se vedea Ordinul comun al agriculturii şi dezvoltării rurale și al 

ministrului sănătății nr. 143/949/2020 privind aprobarea Regulamentului 

de practicare a pescuitului recreativ în condiţii de siguranţă şi de limitare 

a efectelor pandemiei de COVID-19 în cadrul amenajărilor piscicole şi 

habitatelor piscicole naturale, cu modificările ulterioare. 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

5.  l) desfăşurarea de către 

organizatori a unor 

mitinguri, demonstraţii, 

procesiuni, concerte sau a 

altor tipuri de întruniri, în 

spaţii deschise, ori a unor 
întruniri de natura 

activităţilor culturale, 

ştiinţifice, artistice, 

religioase, sportive sau de 

divertisment, în spaţii 

închise, cu nerespectarea 

măsurilor stabilite conform 

art. 5 alin. (3) lit. a); 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 1 Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt 

interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, 

concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor 

de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de 

divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate 
potrivit pct. 2-18; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct.1 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 
Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

2.000 lei – 10.000 

lei; 
Atenție! Conf. art. 

69 alin.(1) 

contravenientul 

poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 

înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 11 Se interzice desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, 

aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct.11 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 2 Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor 

sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, 

antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României, pot fi 

desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 2 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cu referire la prevederile 

ordinului comun al ministrului tineretului și sportului 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al 

art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
 
*) A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi 

al ministrului sănătății nr. 1.219/1.634/2020 pentru aprobarea 

regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în 

bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, 

pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea 

activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în 

vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv 

desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic. 

și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 şi al 

art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 3 Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României fără 

spectatori, numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 

tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al 

art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 

 
*) A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi 

al ministrului sănătății nr. 1.219/1.634/2020 pentru aprobarea 

regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în 

bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, 

pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea 

activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în 

vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv 

desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 3 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cu referire la prevederile 
ordinului comun al ministrului tineretului și sportului 

și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 şi al 

art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 4 În condiţiile pct. 2, se permite desfăşurarea de către sportivii 

profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire 

fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire 
fizică în spaţii închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de 

distanţare între participanţi, astfel încât să se asigure minimum 7 

mp/persoană. 

 
*) A se vedea Ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi 

al ministrului sănătății nr. 1.219/1.634/2020 pentru aprobarea 

regulamentelor privind condiţiile necesar a fi respectate pentru accesul în 

bazele sportive, în vederea practicării sporturilor individuale în aer liber, 

pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea 

activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 4 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

vederea desfăşurării activităţilor sportive în spaţii închise, respectiv 

desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness şi aerobic. 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 5 Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, 

cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, 

instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de 
meserii, precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot desfăşura numai 

în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului culturii şi al ministrului 

sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății 

nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 

noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării 

activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 5 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare, cu referire la prevederile 

ordinului comun al ministrului culturii și al 

ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 şi al art. 

71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 
jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 6 În condiţiile pct. 5 organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul 
cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu 

participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă 

incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este 

mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până 

la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai 

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi este interzisă la depăşirea incidenţei 

de 3/1.000 de locuitori; 

 

Art. 12 

(1) Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe 

ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în 
prezenta hotărâre se realizează în maximum 48 de ore de la atingerea 

acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti 

pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcţiile de 

sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile 

se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul 

acesteia. 

 

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății 

nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 
și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 6 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării 

activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii. 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 7 În condiţiile pct. 5, la nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa 

cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 

de locuitori, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt 
permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi 

familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea şi 

desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 

şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu 

participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la 

distanţă de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu purtarea 

măştii de protecţie. Activităţile sunt interzise la nivelul judeţelor/localităţilor 

unde incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 

1,5/1.000 de locuitori; 

 

Art. 12 
(1) Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe 

ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în 

prezenta hotărâre se realizează în maximum 48 de ore de la atingerea 

acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti 

pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcţiile de 

sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile 

se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul 

acesteia. 

 

 

*) A se vedea Ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății 

nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 
noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării 

activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 7 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 
Pct. 8 Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor 

colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult cu 

respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al 

ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 

45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

 

 *) A se vedea Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 
Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 8 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cu referire la prevederile 

Ordinului comun al ministrului sănătății și al 

ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare 

specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase. 
Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 
jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 15 Se permit organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile cu atribuţii 
în domeniul apărării naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a 

activităţilor specifice, sub supravegherea unui medic epidemiolog; 

 

 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 
și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 15 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 16 Se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din 

domeniul diplomatic, la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare 

acreditate în România, organizate în aer liber, astfel încât să fie asigurată o 
suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi 

respectarea regulilor de protecţie sanitară; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 16 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 1 (anexa 3) 

Pct. 18 Pentru desfăşurarea în siguranţă a evenimentelor/ întrunirilor în 

cadrul campaniei electorale se instituie obligaţia organizatorilor acestora de 

a asigura, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi 

al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea 

nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, cu avizul Autorităţii 

Electorale Permanente, respectarea următoarelor măsuri: 
    a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de 

către toţi participanţii la evenimente/întruniri; 

    b) efectuarea triajului observaţional şi dezinfectarea obligatorie a 

mâinilor, pentru toate persoanele care intră/sosesc în spaţiul în care se 

desfăşoară evenimentele/întrunirile; 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. l) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 1 pct. 18 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, cu referire la prevederile 

ordinului comun al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 71 
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

    c) menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţii la 

evenimente/întruniri, inclusiv cele desfăşurate pe stradă sau din uşă în uşă; 

    d) afişarea regulilor de acces şi de protecţie individuală în locuri vizibile 
în spaţiile în care se desfăşoară evenimentele/ întrunirile; 

    e) limitarea numărului participanţilor la maximum 20, în cazul 

evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în spaţiu închis şi a duratei 

acestora la maximum două ore; 

    f) limitarea numărului participanţilor la maximum 50, delimitarea prin 

semne vizibile a perimetrului şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 

mp/persoană, în cazul evenimentelor/întrunirilor/acţiunilor desfăşurate în 

aer liber; 

    g) limitarea numărului persoanelor care se deplasează în grup sau 

formează un grup la maximum 6, în cazul acţiunilor desfăşurate pe stradă; 

    h) limitarea numărului persoanelor care compun echipele la maximum 2, 

în cazul acţiunilor din uşă în uşă; 
    i) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie materialele de 

propagandă electorală, înaintea începerii acţiunii; 

    j) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea 

contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2. 

 

 

 *) A se vedea Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului 

afacerilor interne nr. 1.484/130/2020 privind stabilirea unor măsuri de 

sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a 

evenimentelor/întrunirilor/acțiunilor aferente campaniei electorale. 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 
jandarmi, poliţiştii locali; 

 

6.  m) circulaţia persoanelor, 

pietonală sau cu vehicule, 

în locurile şi, după caz, în 

intervalele orare în care 
aceasta a fost interzisă sau 

restrânsă potrivit art. 5 

alin. (3) lit. b); 

Art. 2 alin. (1) (anexa 3) 

Pct. 1 În interiorul localităţilor se interzic circulaţia persoanelor în grupuri 

pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi 

formarea unor asemenea grupuri. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. m) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare,  raportat la art. 2 alin. (1) 

pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 , cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

500 lei – 2.500 lei; 

Atenție! Conf. art. 

69 alin.(1) 

contravenientul 

poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 

înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

Art. 2 alin. (1) (anexa 3) 

Pct. 11 în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara 

locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 23,00-5,00, cu următoarele excepţii 

motivate de: 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. m) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare,  raportat la art. 2 alin. (1) 

pct. 11 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi 

locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

    b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici 
realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;  

    c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau 

efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada 

interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte 

mijloace de transport de persoane şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice 

altă modalitate de achitare a călătoriei;  

    d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, 

asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui 

membru de familie. 

 

Art. 2 alin. (11)-(13) (anexa 3) 

(11) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut 
la alin. (1) pct. 11 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 

personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 

eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere.  

(12) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la 

alin. (1) pct. 11 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 

personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, 

completată în prealabil. 

(13) Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la alin. (12), trebuie să 

cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa 

locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, 

data completării şi semnătura. 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. a) din Legea nr. 55/2020 , cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

7.  o) nerespectarea de către 

persoanele fizice a 

interdicţiei de ieşire din 
clădirile, localităţile sau 

zonele geografice în care a 

fost instituită carantina 

potrivit art. 5 alin. (3) lit. 

c); 

Art. 3 (anexa 3) 

Se poate institui carantina zonală în condiţiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 

136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în 
situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. o) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 3 din Anexa 
nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

1000 lei – 5000 lei; 

Atenție! Conf. art. 

69 alin.(1) 
contravenientul 

poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 

înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

8.  p) nerespectarea de către 

operatori a măsurilor 
Art. 4 (anexa 3) Articolul unde este prevăzută contravenția: 

3000 lei –15000 lei; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

stabilite potrivit art. 5 alin. 

(3) lit. d), referitoare la 

restrângerea sau 
interzicerea transporturilor 

rutiere, feroviare, 

maritime, fluviale, aeriene 

sau cu metroul ori 

încălcarea intervalelor 

orare în care acestea sunt 

permise; 

Pct. 3 Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, în perioada 

stării de alertă se interzice efectuarea transportului rutier de persoane prin 

servicii ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit 
reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau 

pelerinajele religioase către locurile unde se desfăşoară aceste activităţi. 

 

Art. 65 lit. p) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 4 pct. 3 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie rutieră, pentru 

contravențiile referitoare la transportul rutier; 

 

Atenție! Conf. art. 

69 alin.(1) 

contravenientul 
poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 

înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

9.  r) nerespectarea de către 

conducătorii instituţiilor 

sau operatorilor economici 

a măsurilor stabilite 
potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), 

referitoare la suspendarea 

temporară a activităţii 

acestor instituţii sau 

operatori economici; 

Art. 6 (anexa 3) 

În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 

 
Pct. 6 Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci. 

 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. r) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 6 pct. 6 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

2000 lei – 10.000 lei; 
Atenție! Conf. art. 

69 alin.(1) 

contravenientul 

poate achita, în 

termen de cel mult 

15 zile de la data 

înmânării sau 

comunicării 

procesului-verbal, 

jumătate din 

cuantumul amenzii 

aplicate de agentul 

constatator. 

Art. 7 (anexa 3) 

În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi 9 din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în 

care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se permite 

exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum şi a activităţii 

barurilor, cluburilor şi discotecilor. 

 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. r) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 7 din Anexa 

nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 
și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

Art. 9 (anexa 3) 

Pct. 1 Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii 

închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă şi săli 
de jocuri. 

 

2. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul 

jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă 

a spaţiului în judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a cazurilor în 

ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără a 

depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în 

ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai 

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea 

incidenţei de 3/1.000 de locuitori; 

 

Art. 12 
(1) Constatarea încadrării în limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe 

ultimele 14 zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în 

prezenta hotărâre se realizează în maximum 48 de ore de la atingerea 

acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti 

pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcţiile de 

sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile 

se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul 

acesteia. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. r) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 9 pct. 1 din 
Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

Art. 10 (anexa 3) 

Pct. 3 La apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS – CoV – 2 într-un 

interval de 7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau 

studenților se instituie măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. 

Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării la domiciliu sau o 

altă locație se asigură, de către unitatea de învățământ responsabilă, cazarea 
în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea 

asigurării necesităților de bază. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. r) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 10 pct. 3 din 

Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 
Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 
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Nr. crt. Textul de lege 
Normă incriminatoare prevăzută de H.G. nr. 856/2020, cu modificările 

și completările ulterioare 

Articolul unde este prevăzută contravenția, 

articolul sancționator și personalul împuternicit 

să constate contravenții și să aplice sancțiuni 

Limitele amenzii și 

sancțiuni 

contravenționale 

complementare 

Art. 101 (anexa 3) 

ART. 101 

(1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 
şi completările ulterioare, se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în 

spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor, pieţelor mixte şi volante şi a 

talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 

348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în 

unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Prin excepţie de la alin. (1), se permite activitatea pieţelor agroalimentare 

ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de 

protecţie sanitară. 

Articolul unde este prevăzută contravenția: 

Art. 65 lit. r) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare, raportat la art. 10 pct. 3 din 
Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Articolul sancționator: 

Art. 66 lit. c) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

și completările ulterioare; 

Personalul împuternicit să constate contravenții și 

să aplice sancțiuni: 

- agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de 

jandarmi, poliţiştii locali; 

10.   *) NOTĂ: În conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului 

nr. 856/2020, cu modificările și completările ulterioare, actele emise pentru 

punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu 

modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 

5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului 

nr. 476/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii 

Guvernului nr. 553/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a 

Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 782/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare, îşi menţin aplicabilitatea în măsura în care 

dispoziţiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3 la 

prezenta hotărâre. 
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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 

2 și 4 prin OUG 

28/2020 

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. 

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. 

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. 
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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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