
    

                                                                                                                                     

                                                                                                              

 

 

INFORMARE 

19.03.2020  

 

Corpul Național al Polițiștilor vă informează că Guvernul României, în ședința din data 

de 18.03.2020, a adoptat mai multe acte normative printre care: 
 
I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND 

INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI 
1. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei 
epidemiologice determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 

2. HOTĂRÂRE privind aplicarea prevederilor Legii nr.19/2020 privind acordarea unor 
zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor 
de învăţământ 

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal bugetare 
4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru 

carantină şi pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru suplimentarea bugetului 
Ministerului Sănătăţii 

 
II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ 

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 
privind Codul Penal https://www.cnpromania.ro/upload/blog/Proiect-OUG-CP-agravare-infractiuni-

COVID19_18_03_2020_dupa-sedinta-Guv-2.pdf 
 

În referință la acest act normativ reținem din nota de fundamentare de adoptare că se 

constată de la începutul lunii martie 2020 si până în prezent un număr tot mai mare de 

persoane, faţă de care s-au dispus măsura de carantină instituţionalizată sau, după caz, 

măsura de izolare la domiciliu, nu respectă aceste măsuri, ceea ce denotă faptul că pedeapsa 

prevăzută de lege lata de dispoziţiile art. 352 Cod penal nu are un efect disuasiv, care să 

asigure respectarea măsurilor dispuse în temeiul legii si care sunt menite să limiteze 

infectarea cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei. 

Acest aspect este de o gravitate deosebită cu atât mai mult cu cât, desi până în prezent nu 

sunt finalizate decât câteva studii ştiinţifice care să vizeze indicele de răspândire a 

coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, aceste studii reflectând locul si condiţiile unde 

au fost efectuate, concluzionează că acest indice de răspândire este cuprins între 2,5 si 4. 

Pornind de la o astfel de premisă, la care se pot adăuga si situaţiile în mod particular grave 

(avem în vedere acele persoane care au infectat zeci de alte persoane), apreciem că 

majorarea limitelor de pedeapsă pentru astfel de fapte este menită să aducă sancţiunii 

caracterul disuasiv, dar si preventiv corespunzător. 

Din datele comunicate până în prezent, rezultă faptul că dacă la începutul lunii martie, 

unităţile de parchet aveau în lucru 8 cauze referitoare la infracţiunea prevăzută de art. 352 

Cod penal, după două săptămâni, 27 de unităţi de parchet aveau în lucru 58 de dosare 

penale, fiecare dosar având un număr de suspecţi cuprins între unu si 12, numărul 
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potenţialelor victime fiind deja de 87 de persoane. 

Având în vedere cele de mai sus, se constată că se impune o intervenţie legislativă asupra 

art. 326 si art. 352 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, în sensul introducerii unor 

noi fapte în sfera dreptului penal si al majorării limitelor de pedeapsă pentru aceste 

infracţiuni, dar si prin incriminarea unei noi fapte, cuprinsă în art. 3521, care să sancţioneze 

omisiunea unei persoane de a divulga informaţii esenţiale cu privire la posibilitatea de a fi 

intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală infectocontagioasă. 

Necesitatea instituirii unui cadru normativ care să asigure, inclusiv prin intermediul normelor 

de drept penal, respectarea măsurilor dispuse pentru limitarea infectării cu coronavirusul 

SARS-CoV-2 în rândul populaţiei constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu 

mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată. 

Datorită amplorii fenomenului si a consecinţelor negative asupra interesului public anterior 

prezentate, considerăm că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, 

chiar în procedură de urgenţă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe 

negative care continuă să se producă, afectând în sens negativ sănătatea publică, drepturile 

si libertăţile cetăţenilor (în primul rând dreptul la viaţă si, în subsidiar, asupra dreptul la 

sănătate al persoanelor) si eforturile autorităţilor de a limita efectele epidemiei. 

 

Prin ordonanţa de urgenţă se urmăreşte modificarea si completarea Codului penal după cum 

urmează: 

 

I. Modificarea conţinutului art. 326 - fals în declaraţii, prin majorarea minimului special 

în cazul infracţiunii tip, prevăzută la alin.(1) si prin introducerea unei forme agravate la 

alin.(2), după cum urmează: 

„Art. 326. Falsul în declaraţii 

Alin. 1 Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii 

ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte 

cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. 

Alin. 2 Fapta prevăzută la alin.(1), săvârşită pentru a ascunde existenţa unui risc 

privind infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepseşte cu închisoare de la 

unu la 5 ani sau cu amendă.” 

 

II. Modificarea conţinutului art. 352 - zădărnicirea combaterii bolilor, prin 

introducerea unor noi fapte în sfera dreptului penal si prin majorarea limitelor de pedeapsă. 

Astfel, la alin.(1) se incriminează, distinct de producerea sau nu a unei urmări, nerespectarea 

dispoziţiilor autorităţilor privind carantina sau spitalizarea, textul fiind următorul: 

(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau 

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

cu amendă. 

De asemenea, pentru a asigura o aplicare si o înţelegere corectă si previzibilă a normei, se 

propune introducerea unei definiţii a noţiunii de carantină. Această definiţie are în vedere 

atât standardul internaţional în materie, si anume Regulamentul Sanitar International, cât si 

diversele elemente specific cuprinse în norme naţionale - de exemplu Hotărârea Guvernului 

nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005. 

Se propune, la alin.(2), o majorare a pedepselor pentru persoanele care, nerespectând 

măsurile dispuse, determină răspândirea unei asemenea boli, textul fiind următorul: 

„(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor 

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

pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani”. 

O serie de noi texte propuse vizează noi forme de agravare, fie cu privire la persoanele care 

cu bună ştiinţă, săvârşesc fapte prin care transmit o boală infectocontagioasă, fie cu privire 

consecinţele care pot consta în vătămarea corporală sau moartea uneia sau mai multor 



    

persoane. Textele propuse sunt următoarele: „(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei 

boli infectocontagioase de către o persoană care ştie că suferă de această boală se 

pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(5) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) s-a produs vătămarea corporală a 

uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea 

exercitării unor drepturi. 

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

multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor 

drepturi. 

(7) 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 şi interzicerea exercitării unor 

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

închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(8) 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 şi interzicerea exercitării 

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

închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. ” 

Se propune si o majorare a pedepselor si pentru modalităţile săvârşirii faptelor din culpă, 

textul propus fiind: 

„(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârşită din culpă, pedeapsa este închisoarea de 

la 6 luni la 3 ani sau amenda. ” 

 

III. Se propune o incriminare nouă - art. 3521, a omisiunii declarării unor informaţii 

esenţiale pentru depistarea şi izolarea la timp a persoanelor infectate sau suspecte 

că ar fi infectate cu o boală infectocontagioasă: 

„Art. 3521. Omisiunea declarării unor informaţii Omisiunea persoanei suspectată de 

infectarea cu o boală infectocontagioasă de a declara acest lucru unei persoane dintre cele 

prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea 

producerii unei consecinţe juridice se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu 

amendă.” 

 

 
Vă precizăm că potrivit art. 12 alin. 2 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative,  ordonanțele de urgență ale Guvernului intră 

în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, sub condiția depunerii 
lor prealabile la Camera competentă să fie sesizată, dacă în cuprinsul lor nu este prevăzută 

o dată ulterioară. 
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