
 
 

 
 

Legal Fresh – Up to Date  
 

APLICAREA SANCȚIUNILOR CONTRAVENȚIONALE PENTRU ÎNCĂLCAREA MĂSURILOR  
DISPUSE ÎN CONTEXTUL GENERAT DE PANDEMIA DE COVID-19 

 
Odată cu decretarea stării de urgență, au fost impuse anumite măsuri specifice stării 
instituite, fiind reglementate și sancțiunile aplicabile pentru încălcarea lor. Încălcarea 
prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu 
și regimul stării de urgență sau a dispozițiilor ordonanțelor militare ori a ordinelor emise pe 
timpul stării de urgență atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau 
penală, după caz.  
 
În cadrul prezentului material, vom prezenta dispozițiile legale referitoare la răspunderea 
contravențională pentru încălcarea măsurilor dispuse în contextul stării de urgență. 
 
1. Legislație relevantă  
 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și 
regimul stării de urgență (denumită în continuare OUG 1/1999); 

• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2020 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi 
regimul stării de urgenţă (denumită în continuare OUG 34/2020); 

• Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României 
(denumit în continuare Decretul 195/2020);  

• Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (denumită 
în continuare OG 2/2001); 

• Ordinul nr. 56/2020 privind desemnarea personalului competent să constate 
contravenţii şi să aplice sancţiuni contravenţionale pe perioada stării de urgenţă 
pentru nerespectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, emis 
de Ministrul Afacerilor Interne (denumit în continuare Ordinul 56/2020); 

• Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și 
fiscal-bugetare (denumită în continuare OUG 29/2020); 

• Codul de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015). 
 



 
 

 
 

2. Categoriile de contravenienți. Cazurile care atrag răspunderea contravențională 
 
Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele 
fizice au obligația de a respecta și de a aplica toate măsurile instituite în contextul stării de 
urgență decretate.  
 
Astfel, vor răspunde contravențional persoanele care încalcă măsurile dispuse atât prin 
Decretul 195/2020, prin acte normative conexe, precum ordonanțele militare sau ordine, 
cât și cele prevăzute de OUG 1/1999. Spre exemplu, vor fi aplicate sancțiuni contravenționale 
pentru nerespectarea restricțiilor de circulație impuse prin ordonanțele militare.  
 
Conducătorii autorităților publice și administratorii operatorilor economici care asigură 
servicii de utilitate publică în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, 
alimentare cu apă, comunicații și transporturi vor fi, de asemenea, sancționați 
contravențional dacă își încalcă obligația de a asigura continuitatea furnizării serviciilor 
esențiale pentru populație și pentru forțele destinate apărării. 
 
3. Sancțiunile contravenționale ce pot fi aplicate 
 
Pentru încălcarea acestor măsuri, se va aplica pedeapsa amenzii de la 2.000 de lei la 20.000 
de lei, pentru persoane fizice, și de la 10.000 de lei la 70.000 de lei, pentru persoane juridice.  
 
Pe lângă amendă, pot fi aplicate și pedepse complementare, prevăzute de ordonanțele 
militare, în funcție de gravitatea și de natura faptei. Astfel, se poate aplica una sau mai multe 
dintre următoarele pedepse complementare: 
 

• confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenție; 
• interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate; 
• suspendarea temporară a activității; 
• desființarea unor lucrări; 
• refacerea unor amenajări. 

 
4. Categoriile de agenți constatatori 
 



 
 

 
 

Potrivit Ordinului 56/2020, contravențiile pot fi constatate, iar sancțiunile aplicate, de către 
ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, ofițerii 
și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, Inspectoratului General pentru Situații de 
Urgență și inspectoratelor pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, precum și de 
către polițiștii locali.  
 
Acești agenți constatatori pot fi sprijiniți de către personalul instituțiilor / autorităților publice 
care își desfășoară activitatea în domeniile energetic, sănătate, agricultură și alimentație, 
alimentare cu apă, comunicații și transporturi.  
 
5. Efectuarea plății amenzilor. Aspecte fiscale  
 
5.1 Termene și modalități de plată  
 
Urmând regulile aplicabile în materie contravențională, respectiv prevederile OG 2/2001, 
contravenientul care plătește amenda în termen de 15 zile de la data înmânării sau 
comunicării procesului verbal, va achita doar jumătate din amenda stabilită.  
 
Sumele provenite din aplicarea amenzilor constituie venit integral la bugetul de stat. Aceste 
amenzi pot fi achitate, prin mijloace de plată online, în conturile dedicate, la instituţiile de 
credit autorizate cu care există încheiate convenţii sau la unităţile Trezoreriei Statului. 
Contul de venituri pentru plata amenzilor este 20A350102 ”Venituri din amenzi și alte 
sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate”. 
 
Amenzile pentru încălcarea prevederilor ordonanțelor militare pot fi plătite și online, pe site-
ul ghişeul.ro, la link-ul https://www.ghiseul.ro/ghiseul/public/amenzi/amenzi-anaf , în cadrul 
căruia există o secțiune distinctă, numită "Plăteşte Amenzi Ordonanţe Militare".  
 
5.2 Obligațiile contravenientului după efectuarea plății  
 
O copie de pe chitanța de plată se predă de către contravenient agentului constatator sau se 
trimite prin poştă sau electronic, prin e-mail, organului din care acesta face parte. 
 
Plata amenzilor contravenționale achitate prin intermediul sistemelor electronice de plată 
prevăzute de lege se dovedeşte prin prezentarea extrasului de cont al plătitorului sau a 



 
 

 
 

dovezii de plată emise de către sistemele de plăți. În aceste cazuri, contravenientul nu mai 
are obligația de a preda o copie de pe extrasul de cont sau de pe dovada de plată emisă de 
sistemul de plăţi către agentul constatator sau organul din care acesta face parte. 
 
5.3 Aspecte fiscale referitoare la plata acestor amenzi 
 
Potrivit art. II din OUG 34/2020, în ceea ce privește plata acestor amenzi, nu sunt aplicabile 
prevederile art. VII din OUG 29/2020, care prevăd faptul că nu se vor calcula și nu vor fi 
datorate dobânzi și penalități de întârziere pentru obligațiile scadente pe durata stării de 
urgență, dar și faptul că măsurile de executare silită desfășurate prin poprirea creanțelor 
bugetare fie se suspendă, dacă au început, fie nu încep, ambele măsuri fiind aplicabile pe 
durata stării de urgență, precum și pe o perioadă de 30 de zile de la încetarea acesteia.  
 
Precizăm faptul că, în general, nu doar în contextul pandemiei, Codul de Procedură Fiscală 
prevede că nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere pentru sumele datorate cu 
titlu de amenzi de orice fel.   
 
Așadar, prevederile art. II din OUG 34/2020 privind inaplicabilitatea art. VII din OUG 
29/2020 privește suspendarea popririlor creanțelor bugetare, care, prin excepție de la art. 
VII din OUG 29/2020, vor putea fi derulate pentru recuperarea sumelor de bani constând în 
aceste amenzi.  
 
6. Posibilitatea de a contesta procesele verbale de contravenție 
 
Procesele verbale care constată și sancționează faptele contravenționale pot fi contestate, 
fiind aplicabile regulile prevăzute de OG 2/2001, dacă OUG 1/1999 nu prevede alte norme 
specifice aplicabile situației concrete.  
 
Este posibilă formularea unei plângeri împotriva procesului-verbal de constatare și 
sancționare a unei contravenții în termen de 15 zile de la înmânare sau comunicare, la 
judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția.  
 
Totuși, spre deosebire de regulile de drept comun, în acest caz, plângerea formulată nu 
suspendă executarea sancțiunilor contravenționale complementare aplicate. În cazul în care 



 
 

 
 

instanța admite plângerea, persoana în cauză va primi o despăgubire care se stabilește în 
raport cu valoarea de circulație a bunurilor la momentul confiscării.  
 
* Prezentul material cuprinde datele și informațiile actualizate până la data de 14.04.2020. 
Dată fiind situația excepțională, sunt adoptate constant noi măsuri și proceduri de aplicare, 
procesul fiind unul foarte dinamic. 
 
Această notă informativă prezintă cadrul legal general în materie de răspundere 
contravențională aplicabilă în contextul pandemiei de COVID-19, fără pretenții de 
exhaustivitate pe subiect. Ideile prezentate sunt strict informative și nu elimină necesitatea 
analizării prevederilor legale expuse și nici pe aceea a consultanței juridice oferite de un 
avocat, nefiind un substitut pentru acestea într-o speță concretă. 
 


