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CONTEXT

Având în vedere starea de urgență instituită
în contextul epidemiei determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
redăm în continuare câteva aspecte privind
atragerea   răspunderii contravenționale sau
penale, după caz.
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ASPECTE PRIVIND RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ ȘI PENALĂ ÎN 
CONTEXTUL INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ 

CA URMARE A EPIDEMIEI COVID-19

Totodată, prin Ordonanța de Urgență nr. 28
din 18 martie 2020, au fost reglementate
modificări ale Codului penal, în scopul
sancţionării celor care, prin faptele lor,
determină infectarea altor persoane,
afectându-le grav sănătatea sau
determinând moartea uneia sau mai multor
persoane.
 
2. RĂSPUNDEREA PENALĂ ÎN CONTEXTUL
EPIDEMIEI COVID-19

Răspunderea penală poate viza făptuitorul
persoană fizică sau persoană juridică, în
măsura în care faptele au fost săvârşite în
realizarea obiectului de activitate sau în
interesul ori în numele persoanei juridice.
Atragerea răspunderii penale a persoanei
juridice nu exclude răspunderea penală a
persoanei fizice care a contribuit la săvârșirea
infracțiunii.
 
Atenție!
Săvârșirea oricărei fapte penale de către o
altă  persoană  care  a  profitat  de   situația

1.  CADRU LEGISLATIV

La 16 martie 2020, prin Decretul nr. 195/2020,
s-a instituit starea de urgență pe teritoriul
României pentru o perioadă de 30 de zile,
stabilindu-se măsurile de urgență pentru
prevenirea răspândirii COVID-19 şi realizarea
managementului consecinţelor.
 
Persoanele juridice, persoanele fizice,
precum și autoritățile publice au obligația să
respecte şi să aplice măsurile stabilite prin
decret, prin ordonanţele militare și ordinele
specifice stării de urgență, iar încălcarea
acestor măsuri atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau
penală, după caz.
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nerespectarea măsurilor de carantină sau
de spitalizare dispuse pentru prevenirea
sau combaterea bolilor
infectocontagioase;

nerespectarea măsurilor privitoare la
prevenirea sau combaterea bolilor
infectocontagioase, dacă fapta a avut ca
urmare răspândirea unei asemenea boli
(închisoare de la unu la 5 ani) – fapta este
sancționată inclusiv dacă este săvârșită
din culpă;

transmiterea, prin orice mijloace, a unei
boli infectocontagioase de către o
persoană care ştie că suferă de această
boală – în acest caz, se pedepsește inclusiv
tentativa.

prilejuită de starea de urgenţă reprezintă, în
sine, o circurmstanță care duce la
majorarea pedepselor până la maximul
special, la care se poate adăuga un spor de
până la 2 ani, în cazul pedepsei cu
închisoarea, respectiv până la o treime din
maximul special al amenzii.
 
În contextul stării de urgență actuale, s-au
adus modificări unor infracțiuni deja
reglementate de Codul penal, precum falsul
în declarații și zădărnicirea combaterii
bolilor și s-a incriminat o nouă infracțiune,
respectiv omisiunea declarării unor
informații.
 
Zădărnicirea combaterii bolilor se poate
săvârși în una din următoarele forme, pentru
fiecare dintre acestea fiind reglementate
agravante în funcție de efectul faptelor
asupra sănătății sau vieții altor persoane:
 

    

  

 
Falsul în declarații păstrează aceeași formă
de bază cu precizarea că s-a majorat
minimul special al pedepsei cu închisoarea
de la 3 la 6 luni, maximul special rămânând
același, respectiv 2 ani. Suplimentar, este
incriminată o nouă formă a infracțiunii,
respectiv săvârșirea faptei pentru a ascunde
existenţa unui risc privind infectarea cu o
boală infectocontagioasă.
 
Omisiunea declarării unor informații constă
în omisiunea unei persoane de a divulga
cadrelor medicale sau funcționarilor publici
informaţii esenţiale cu privire la posibilitatea
de a fi intrat în contact cu o persoană
infectată cu o boală infectocontagioasă,
inclusiv COVID-19.

3. RĂSPUNDEREA CONTRAVENȚIONALĂ ÎN
CONTEXTUL EPIDEMIEI COVID-19

amendă de la 2.000 lei la 20.000 lei,
pentru persoane fizice și

amendă de la 10.000 lei la 70.000 lei,
pentru persoane juridice.

confiscarea bunurilor destinate, folosite
sau rezultate din contravenţie;

interzicerea accesului prin aplicarea
sigiliului de către organele abilitate;

suspendarea temporară a activităţii;

desfiinţarea unor lucrări;

refacerea unor amenajări.

În ce privește răspunderea contravențională,
nerespectarea măsurilor stabilite în
ordonanţele militare sau în ordinele specifice
stării de urgență, dacă fapta nu constituie
infracțiune atrage sancțiunea amenzii, după
cum urmează:
 

 

 
Suplimentar, în funcție de natura
contravenției, se pot aplica și una sau mai
multe sancțiuni contravenționale
complementare, respectiv:
 

 

 

 

 

 
Atenție!
O eventuală plângere formulată împotriva
procesului-verbal de constatare a
contravenţiei nu suspendă executarea
sancţiunilor contravenţionale
complementare aplicate.
 
Constatarea contravențiilor se poate face, în
funcție de măsura încălcată, de multiple
autorități abilitate prin dispozițiile
ordonanțelor militare să aplice sancțiuni,
dintre care menționăm: Poliţia Română,
Jandarmeria Română, poliţia locală, Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală,
Autoritatea Naţională pentru Protecţia
Consumatorului, Poliţia de Frontieră
Română, Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă şi structurile
subordonate, direcţiile de sănătate publică şi
conducătorii autorităţilor administraţiei
publice locale.
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