
EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiuneal
Titlul proiectului de act normativ

LEGE
pentru modiHcarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri 

pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Sectiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

In prezent, cadrul normativ care reglementeaza principalele 
masuri in vederea prevenirii §i combaterii efectelor pandemiei de 
COVID-19 este reprezentat de Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 
completarile ulterioare.

Art. 5 alin. (3) din acest act normativ stabileste masurile ce pot fi 
dispuse de catre autoritatile abilitate ale statului pentru a diminua 
impactul tipului de rise epidemiologic general de coronavirusul 
SARS-CoV-2, iar nerespectarea acestor masuri atrage dupa sine 
aplicarea de sanctiuni contravenlionale, intocmai cum acestea sunt 
prevazute la art. 65 §i 66 din lege.

Toate aceste masuri si mecanisme instituite de catre autoritatile 
statului au venit ca raspuns la contextul actual general de dinamica 
evolutiei situaliei epidemiologice nationale, dar si internationale, 
determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2. De 
asemenea, interesul public general a reclamat §i reclama continuarea 
aplicarii masurilor prevazute de Legea nr. 55/2020, dar si adoptarea 
unor noi masuri care sa permita autoritatilor publice sa intervina 
eficient si cu mijloace adeevate pentru gestionarea situatiei de criza.

in acest sens, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a 
formula! prin intermediul hotararilor emise in contextul pandemiei de 
COVID-19 propuneri ce au ca obiect adoptarea unor noi masuri pentru 
reducerea riscului epidemiologic. Astfel, expertii in analiza factorilor 
de rise, precum si a oportunitatii si necesitatii mentinerii sau instituirii 
unor noi mecanisme de raspuns la situatia pandemica au propus 
elaborarea unui act normativ care

1. Descrierea
situatiei
actuale

sa prevada ^sunctiun^ 

complementara a suspendarii activitatii pentru operatorii'jegd^mfeb 
care nu respecta masurile de prevenire §i combaterexa^ras'^aitdiMi 
coronavirusului.

Legea nr. 55/2020, cu modificarile §i completame^ulteridare^^ 
prevede sanctiunea contraventionala principala a amenzii^inr^azuL
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nerespectarii de catre conducatorii operatorilor economici a conditiilor 
stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f) din aceeasi lege, referitoare la 
desfa§urarea activitatii, respectiv la suspendarea temporara a activitatii 
acestora [art. 65 lit. q) si r) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile §i 
completarile ulterioare].

Intrucat in practica s-a constatat faptul ca operatorii economici 
care an fost sanctionati pentru astfel de fapte au continuat sa incalce 
prevederile legale, considerand ca aplicarea sanctiunii 
contraventionale este nesemnificativa in raport cu profitul realizat in 
urma desfasurarii activitatii interzise, consideram necesara instituirea 
in acest caz si a unei sanctiuni contraventionale complementare. O 
astfel de masura se impune mai ales in contextul actual, determinat de 
persistenta unui numar crescut de persoane infectate pe teritoriul 
nalional, precum si de aparitia zilnica a unor cazuri noi de persoane 
infectate, aspecte care impun adoptarea unor masuri suplimentare de 
natura a asigura o protectie adecvata §i eficienta a vietii si sanatatii 
publice a cetatenilor. De asemenea, cu ocazia activitatilor de verificare 
si control desfa§urate pentru impunerea prevederilor legale stabilite de 
Legea nr. 55/2020, in contextul starii de alerta, la nivel teritorial au 
fost constatate mai multe situatii in care aceia§i agenti economici din 
domeniul HORECA au incalcat in repetate randuri prevederile legale 
sanctionate de art. 65 lit. q) din actul normativ enuntat mai sus. Din 
centralizari a rezultat ca aceste cazuri sunt intalnite la nivelul unui 
numar semnificativ de judete, peste jumatate din totalul acestora. In 
toate situatiile constatate, daca la activitati nu au participat 
reprezentantii Inspectoratelor Teritoriale de Munca, aceasta institutie 
a fost sesizata pentru dispunerea masurilor legale, conform 
competentelor.

Astfel, opinam ca aplicarea sanctiunii contraventionale 
complementare a inchiderii pe o durata de 15 zile, respectiv 30 de zile 
a sediului principal sau secundar in care operatorul economic 
desfasoara activitatea fara respectarea conditiilor stabilite, respectiv 
desfa^oara activitatea suspendata temporar prin masurile stabilite 
potrivit art. 5 alin. (3) lit. f), constituie o masura adecvata §i 
proportionala in cazul comportamentului mentionat.

Aplicarea sanctiunii contraventionale complementare in cazul in 
care operatorului economic i§i desfasoara activitatea fara respectarea 
condifiilor stabilite se materializeaza prin afisarea, in prima faza, in 
locuri vizibile in sediul inchis temporar, a mesajului ca spatiul este 
inchis temporar din cauza nerespect^ii masurilor dispose pentru 
diminuarea efectelor pandemiei de COVID-19, cu mentionarea 
expresa a datei pana la care este valabila aceasta san^tiun'e^ltenor, 
nerespectarea sanctiunii contraventionale complement^re^in^^^^V^az 

se materializeaza prin aplicarea, pentru durata ramasa^ cdo^sigilii^saLi 
alte semne distinctive cu valoare de sigiliu. b - '

f
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Aplicarea sanctiunii contraventionale complementare in cazul in 
care operatorul economic i§i desfa^oara activitatea, desi aceasta este 
suspendata temporar prin masurile stabilite, se materializeaza direct 
prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de sigiliu.

In ambele cazuri indepartarea ulterioara a sigiliilor in vederea 
reluarii activitatii poate indeplini elementele constitutive ale 
infractiunii de rupere de sigilii, prevazuta §i sanctionata de art. 260 
Cod penal.

In prezent, legiuitorul a impartit nerespectarea prevederilor art. 5 
alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile §i completarile 
ulterioare, in doua contraventii distihcte, respectiv; daca operatorul 
economic are voie sa fimctioneze, dar nu respecta regulile stabilite (de 
exemplu, depaseste limita maxima de 30%) devin incidente 
prevederile art. 65 lit. q), iar daca operatorul are activitatea suspendata 
si nu respecta interdictia (de exemplu, se suspenda activitatea 
operatorilor economici in anumite domenii) devine aplicabil art. 65 lit.
r).

Avand in vedere ca legiuitorul a impartit nerespectarea art. 5 alin. 
(3) lit. f) in doua contraventii distincte, iar pentru cea indicata la lit. r), 
agentii §i ofiterii de politie, subofiterii §i ofiterii de jandarmi, precum 
si politi§tii locali sunt competent sa aplice sanctiunea 
contraven^ionala, apreciem oportun ca acestora sa le revina 
competenta si pentru contraventia prev^uta de art. 65 lit. q), cu atat 
mai mult, in situatia in care, in prezent, inspectorii de munca sunt 
competenli sa aplice sanctiunea pentru ambele contraventii.

In prezent, agentii si ofiterii de politie, subofiterii §i ofiterii de 
jandarmi, politistii locali cu ocazia activitatilor desfasurate pot 
constata nerespectarea de catre operatorii economici a conditiilor de 
functionare, insa sunt in imposibilitatea aplicarii unei sanctiuni 
contraventionale.

Totodata, desi dispozi^iile art. 67 alin. (2) lit. c) nu au facut 
obiectul Deciziei Curtii Constitutionale nr. 457/2020, este necesar si 
in acest caz eliminarea trimiterii la prevederile art. 65 lit. s).

Pentru a nu lipsi de fmalitate juridica sanctiunile contraventionale 
complementare introduse, luand in considerare faptul ca scopul 
masurilor instituite este acela de prevenire §i combatere imediata a 
efectelor pandemiei de COVID-19, este necesar a se prevedea in mod 
expres o derogare de la cadrul legal general aplicabil reprezentat de 
dispozitiile art. 32 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr.2/2001, cu 
modificarile si complet^ile ulterioare, in sensul ca plangerea 
impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei §i de aplicare 
a sanctiunii nu suspenda executarea sanctiunilor contriventiOiMe 
complementare aplicate potrivit art.66f

Astfel, avand in vedere necesitatea asigurarii in contiriuare^^Wei 
protectii adecvate impotriva imbolnavirii cu coronaYifu%il\^ARSE 

CoV-2, precum ?i necesitatea stringenta de instituire si addpfare^grunOiy
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noi masuri care sa protejeze, in mod adecvat, cu prioritate si maxima 
eficienta, a drepturilor conventionale, unionale §i constitutionale la 
viata, integritate fizica sanatate, se impune adoptarea acestor solutii 
normative de natura a asigura un raspuns prompt la factorii de rise 
intMniti la nivel national.

2. Schimbari 
preconizate

Proiectul cuprinde dispozitii prin care:
se completeaza Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare, in sensul introducerii unui nou articol, art. 66\ 
avand ca obiect reglementarea sanctiunii contraventionale 
complementare de inebidere temporara a activitatii operatorului 
economic pentru nerespectarea prevederilor art. 65 lit. q) si r);

se modifica litera c) a alin. (2) al art. 67 in sensul atribuirii de 
noi competente in sarcina organelor de politie, respectiv sanctionarea 
contraventiilor prevazute la art. 65 lit. q), precum §i eliminarea literei 
§), avand in vedere §i considerentele retinute de Curtea Constitutionala 
in Decizia nr. 457/2020;

se completeaza art. 68 cu un nou alineat, alin. (2), avand ca 
obiect instituirea unei exceptii de la art. 32 alin. (3) din Ordonanta 
Guvemului nr. 2/2001, cu modific^ile si completarile ulterioare, in 
sensul nesuspendarii executarii sanctiunilor complementare de 
inebidere temporara a activitatii operatorului economic in cazul 
formularii plangerii impotriva procesului-verbal de constatare a 
contraventiei.

3. Alte 
informatii

Sectiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect1. Impactul 
macroeconomic
lb Impactul 
asupra mediului 
concurential si 
domeniului 
ajutoarelor de stat

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect2. Impactul asupra 
mediului de 
afaceri
2b Impactul 
asupra sarcinilor 
administrative

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

2^. Impactul 
asupra
intreprinderilor 
mici ?i mijlocii

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect

/

Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. /■' ' •is3. Impactul social

\ •4
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4. Impactul asupra Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect 
mediului
5. Alte informatii

Sectiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atdt pe termen scurt, pentru anul curent, cat si pe termen lung (pe 5 ani)

- mii lei -
Indicatori Anul

curent
Media pe 

5 ani
Urmatorii 4 ani

2. 3. 4. 5. 6. 7.1.
1. Modificari ale veniturilor 
bugetare, plus/minus din 
care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit

b) bugete locale:
(i) impozit pe profit

c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:

(i) contributii de asigurari
2. Modificari ale cheltuielilor 
bugetare, plus/minus din
care:
a) buget de stat, din acesta:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii

b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri §i servicii

c) bugetul asigurarilor 
sociale de stat:

(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri si servicii

3. Impact financiar, plus/ 
minus din care:
a) buget de stat
b) bugete locale ix
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4. Propuneri pentru 
acoperirea cresterii 
cheltuielilor bugetare

5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea 
veniturilor bugetare

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea 
modiiicarilor veniturilor 
si/sau cheltuielilor bugetare

7. Alte informatii

Sectiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislatiei in vigoare

Proiectul de lege modifica si completeaza 
Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 
complet^ile ulterioare.

1. Masuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de 
act normativ:
a) acte normative in vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca 
urmare a intrarii in vigoare a 
proiectului de act normativ;
b) acte normative ce urmeaza a fi 
elaborate in vederea implementarii 
noilor dispozitii.

V. Compatibilitatea proiectului de 
act normativ cu legislatia in 
domeniul achizitiilor publice

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

2. Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislatia comunitara 
in cazul proiectelor ce transpun 
prevederi comunitare

3. Masuri normative necesare 
aplicarii directe a actelor normative 
comunitare

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

Proiectul de act normativ nu se refera^^sac^t,,
subiect

4. Hotarari ale Curtii de Justitie a 
Uniunii Europene
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5. Alte acte normative §i/sau 
documente internationale din care 
decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se refera la acest 
subiect

6. Alte informatii

Sectiunea a 6-a
Consultarile efectuate in vederea elabordrii proiectului de act normativ

1. Informatii privind procesul de 
consultare cu organizatii 
neguvernamentale, institute de 
cercetare si alte organisme implicate

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

2. Fundamentarea alegerii 
organizatiilor cu care a avut loc 
consultarea, precum si a modului in 
care activitatea acestor organizatii este 
legata de obiectul proiectului de act 
normativ

Structurile asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale au fost 
consultate cu privire la continutul 
proiectului.

Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene 
din Romania a comunicat prin adresa 
nr. 1010/01.04.2021 ca nu formuleaza 
propuneri sau observatii.

Asocia^ia Municipiilor din Romania a 
comunicat, prin adresa nr.390/02.04.2021, 
faptul ca nu formuleaza observatii pe 
marginea proiectului si sustine prevederile 
acestuia.

3. Consultarile organizate cu 
autoritatile administratiei publice 
locale, in situatia in care proiectul de 
act normativ are ca obiect activitati ale 
acestor autoritati, in conditiile Hotararii 
Guvernului nr.521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autoritatilor 
administratiei publice locale la 
elaborarea proiectelor de acte 
normative

Proiectul de act normativ nu se refera la 
acest subiect

4. Consultarile desfa§urate in cadrul 
consiliilor interministeriale, in 
conformitate cu prevederile Hotararii 
Guvernului nr.750/2005 privind 
constituirea consiliilor interministeriale 
permanente

Proiectul prezentului act normativ__a fost 
avizat de Consiliul Legislativ 'prin'-avizul 
nr.192/2021;
Consiliul Economic §i Social-a/'fransmis 
adresa nr.3058/2021. ' ^-^^2

5. Informafii privind avizarea de catre:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii
c) Consiliul Economic §i Social
d) Consiliul Concurentei
e) Curtea de Conturi______________ V-v" ' -y
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6. Alte informatii Proiectui de act normativ a fost supus 
analizei in cadrul Comisiei de dialog social 
constituita la nivelul MAI.

Sectiunea a 7-a
Activitati de informare publicd privind elaborarea si implementarea proiectului de

act normativ
Proiectui de act normativ prezentat a fost 
elaborat cu respectarea prevederilor Legii

privind
decizionala in administratia publica, cu 
modificarile §i completarile ulterioare, fiind 
afisat pe pagina de internet a MAI.

1. Informarea societatii civile cu privire 
la necesitatea elaborarii proiectului de 
act normativ 52/2003 transparentanr.

Proiectui de act normativ nu se refera la 
acest subiect

2. Informarea societatii civile cu privire 
la eventualul impact asupra mediului in 
urma implementarii proiectului de act 
normativ, precum si efectele asupra 
sanatafii si securitatii cetatenilor sau 
diversitatii biologice

Proiectui de lege a fost dezbatut in cadrul 
unei §edinte publice organizate in data de 
12.04.2021.

3. Alte informatiiK>

Sectiunea a 8-a >
Masuri de implementare

1. Masurile de punere in aplicare a 
proiectului de act normativ de catre 
autoritatile administratiei publice 
centrale si/sau locale - infiintarea unor 
noi organisme sau extinderea 
competentelor institutiilor existente.

Proiectui de act normativ nu se refera la 
acest subiect

2. Alte informatii
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Fa^a de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege pentru modificarea 
si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea §i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe care il supunem Parlamentului 
spre adoptare, cu procedura de urgenta prevazuta de art. 76 alin. (3) din 
Constitutia Romaniei, republicata.
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