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Instituirea STĂRII DE URGENȚĂ pe teritoriul României                           
în contextul pandemiei de CORONAVIRUS,                                            
începând cu 16 martie 2020 
 
 

� MĂSURI CE POT FI DISPUSE CA URMARE A DECRETĂRII STĂRII DE URGENȚĂ  

� SANCȚIUNI APLICABILE 

 
Starea de urgență este reglementată în art. 93 al Constituției României, respectiv în OUG 1 / 1999 privind 
regimul stării de asediu și regimul stării de urgență (denumită în continuare ”OUG 1/1999”).  

 

 

 

CE REPREZINTĂ STAREA DE URGENȚĂ? 

Potrivit OUG 1 / 1999, starea de asediu și starea de urgență privesc situații de criză ce impun măsuri 
excepționale, care se instituie în cazuri determinate de apariția unor pericole grave la adresa apărării țării și 
securității naționale, a democrației constituționale ori pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor 
unor dezastre. 
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Starea de urgență reprezintă ansamblul de măsuri excepționale de natură politică, economică și de ordine 
publică aplicabile pe întreg teritoriul țării sau în unele unități administrativ-teritoriale, care se instituie în 
următoarele situații: 

a) existența unor pericole grave actuale sau iminente privind securitatea națională ori funcționarea 
democrației constituționale; 

b) iminența producerii ori producerea unor calamități care fac necesară prevenirea, limitarea 
sau înlăturarea, după caz, a urmărilor unor dezastre. 

 

PE CE DURATĂ POATE FI INSTITUITĂ STAREA DE URGENȚĂ? 

Starea de urgență poate fi instituită pe o perioadă de cel mult 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii 
succesive de maximum 30 de zile, putând fi, de asemenea, menținută numai în măsura cerută de situațiile 
care o determină şi cu respectarea obligațiilor asumate de România potrivit dreptului internațional. 

Pe durata stării de urgență sunt interzise: 

a) limitarea dreptului la viață, cu excepția cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de 
război; 

b) tortura și pedepsele ori tratamentele inumane sau degradante; 

c) condamnarea pentru infracțiuni neprevăzute ca atare, potrivit dreptului național sau internațional; 

d) restrângerea accesului liber la justiție. 

 

CARE SUNT ATRIBUȚIILE AUTORITĂȚILOR PUBLICE COMPETENTE, RESPECTIV ALE 
AUTORITĂȚILOR MILITARE? 

Pentru aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, precum și a măsurilor prevăzute în decretul 
de instituire a stării de urgență, autoritățile militare, precum și celelalte autorități publice competente au 
următoarele atribuții și răspunderi: 

a) să limiteze sau să interzică circulația vehiculelor sau a persoanelor în anumite zone / între 
anumite ore și să elibereze, în cazuri justificate, permise de liberă circulație; 

b) să efectueze controale asupra unor persoane sau locuri, când acestea se impun; 

c) să efectueze razii; 

d) să exercite în mod exclusiv dreptul de a autoriza desfășurarea adunărilor publice, a 
manifestațiilor sau marșurilor; 

e) să evacueze din zona supusă regimului stării de urgență persoanele a căror prezență nu se 
justifică; 

f) să dirijeze persoanele evacuate sau refugiate pe direcțiile și în zonele stabilite și să țină evidența 
acestora; 

g) să protejeze informațiile cu caracter militar destinate a fi comunicate prin mass-media; 
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h) să dispună închiderea temporară a unor stații de distribuire a carburanților, a unor restaurante, 
cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice; 

i) să suspende temporar apariția sau difuzarea unor publicații ori a unor emisiuni ale posturilor de 
radio sau de televiziune; 

j) să asigure paza militară a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a sediilor posturilor de 
radiodifuziune și de televiziune publice, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță 
strategică la nivel național, precum și a obiectivelor de importanță deosebită pentru apărare, prin 
punerea în aplicare a Planului de mobilizare a economiei naționale pentru apărare; când situația 
impune, dispun oprirea temporară a alimentării cu gaze, energie și apă potabilă, după caz; 

k) să dispună raționalizarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate; 

l) să emită ordonanțe militare sau ordine, după caz; 

m) să interzică circulația rutieră, feroviară, maritimă, fluvială și aeriană pe diferite rute. 

 Pe durata stării de urgență, autoritățile și instituțiile publice, operatorii economici și 
populația sunt OBLIGATE să respecte și să aplice prevederile legale speciale pe domeniu, 
precum și măsurile dispuse de autoritățile competente. 

 

CARE SUNT SANCȚIUNILE APLICABILE ÎN CAZUL NERESPECTĂRII MĂSURILOR 
DISPUSE? 

Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a dispoziţiilor ordonanţelor militare sau a ordinelor 
emise pe timpul stării de urgenţă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, 
după caz. 

Nerespectarea măsurilor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă, în actele normative conexe, precum şi 
în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării instituite, constituie contravenţie şi se sancţionează 
cu amendă de la 100 LEI la 5.000 LEI - pentru persoane fizice şi de la 1.000 LEI la 70.000 LEI - pentru 
persoane juridice. 
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Legal Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, 
drept urmare, Duncea Ştefănescu / DS Tax Advisory Services nu îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. Pentru întrebări 
suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu ezitaţi să ne contactaţi. 

Legal Alert contains a selection of the latest major issues occurred in the Romanian legislative framework, is intended only to provide 
information and, hence, shall not be deemed to provide professional advice or consultancy. Therefore, we assume no responsibility in this 
respect. Should you require any information related to the foregoing, please do not hesitate to contact us.  

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele noastre, vă rugăm trimiteţi un mesaj la adresa                                     
news@duncea-stefanescu.ro, specificând numele, prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 

If you wish to get free subscription to our newsletters, please send a message to news@duncea-stefanescu.ro, specifying 
your full name and title, as well as the name of your company. 


