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PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATULCAMERA DEPUTAŢILOR

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 66 se introduce un nou articol, articolul 66', cu 
următorul cuprins:

„Art. 66'.
A

(1) In cazul repetării la acelaşi sediu principal sau 
secundar, într-un interval de 15 zile de la constatarea precedentă, a 
contravenţiei prevăzute la art. 65 lit. q), de către conducătorul unui operator 
economic, pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la 
art. 66 lit. b), agentul constatator dispune şi sancţiunea contravenţională 
complementară a închiderii temporare, pe o durată de 15 zile, a sediului 
principal sau secundar în care operatorul economic desfăşoară activitatea fără 
respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f).

(2) Aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare prevăzute 
la alin. (1) se materializează prin afişarea de către agentul constatator, în 
locuri vizibile îri interiorul sediului închis temporar, a următorului mesaj: 
«Acest spaţiu este închis temporar, până la data de inclusiv,
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din cauza nerespectării măsurilor dispuse pentru diminuarea efectelor 
pandemiei de COVID-19».

(3) în cazul în care operatorul economic nu respectă sancţiunea 
contravenţională complementară prevăzută la alin. (1), orice persoană care 
are calitatea de agent constatator al contravenţiei prevăzute la art. 65 lit. q) 
aplică, pentru durata rămasă, sigilii sau alte semne distinctive cu valoare de 
sigiliu.

(4) In cazul în care constată săvârşirea contravenţiei prevăzute la 
art. 65 lit. r), pe lângă sancţiunea contravenţională principală prevăzută la 
art. 66 lit. c), agentul constatator dispune şi sancţiunea contravenţională 
complementară a închiderii temporare, pe o durată de 30 de zile, a sediului 
principal sau secundar în care operatorul economic desfăşoară activitatea 
suspendată temporar prin măsurile stabilite potrivit art. 5 alin. (3) lit. f).

(5) Aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare prevăzute 
la alin. (4) se materializează prin aplicarea de sigilii sau alte semne distinctive 
cu valoare de sigiliu.”

2. La articolul 67 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:

„c) agenţii şi ofiţerii de poliţie, subofiţerii şi ofiţerii de jandarmi, 
poliţiştii locali, pentru contravenţiile prevăzute la art. 65 lit. d), e), g), h), i), 
j), k), 1), m), n), o), q) şi r);”

3. La articolul 68, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, 
alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 32 alin. (3) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, plângerea 
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a 
sancţiunii nu suspendă executarea sancţiunilor contravenţionale 
complementare aplicate potrivit art. 66*.”

Art. II. - Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.



3

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, 
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 
României, republicată.
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