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  Începând de luni, 16.03.2020, în România a fost decretată stare de urgență, ce 

impune măsuri excepționale pentru prevenirea, limitarea și realizarea 

managementului consecințelor generate de răspandirea Covid-19, chiar prin 

restrângerea unor drepturi și libertăti, dintre care amintim: 
 

Domeniul economic  ▪ Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici în domeniile 

afectate de Covid-19 (fără a se preciza în concret care sunt aceste măsuri sau 

domeniile posibil afectate); 

▪ autoritățile publice centrale pot rechiziționa unități de producție materiale și 

echipamente necesare combaterii acestei epidemii; 

▪ beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență 

prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de 

management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare 

încheiate conform legii; 

▪ operatorii economici a caror activitate este afectată în contextul COVID-19 pot 

cere, în baza documentelor justificative, Ministerului Economiei, Energiei și 

Mediului de Afaceri să elibereze certificate de situație de urgență; 

▪ documentele a căror valabilitate expiră pe perioada stării de urgență își mențin 

valabilitatea; 

▪ se pot plafona prețurile la medicamente și aparatura medicală, la alimentele de 

strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică (energie electrică și termică, 

gaze, alimentare cu apă, salubritate, carburanți etc.), în limita prețului mediu din 

ultimele 3 luni înaintea declarării stării de urgență. 

 

   

Domeniul muncii și 
protecției sociale: 

 ▪ Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei, prin 

derogări de la dispozițiile legale în vigoare; 

▪ se suspendă efectuarea controalelor la angajatori de către ITM, cu câteva 

excepții prevăzute la art. 34 din Decret; 
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▪ se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și acordurilor colective; 

▪ se pot efectua angajări fără concurs în instituțiile din cadrul sistemului național de 

apărare și securitate națională; 

   

Domeniul justiției  ▪ activitatea de judecată continuă doar în cauzele de urgență deosebită, în timp ce 

judecarea celorlalte procese civile și penale se suspendă de plin drept pe durata 

stării de urgență;  

▪ activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă 

respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului 

Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la 

viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită; 

▪ prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au 

început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență. 

 

   

Unitățile și 
instituțiile de 
învățământ 

 Pe durata stării de urgență, cursurile din toate unitățile și instituțiile de învățământ se 

suspendă. 

 

   

Comunicarea 
documentelor către 
instituțiile publice 

 Autoritățile administrației publice centrale și locale, ONRC și oficiile registrului 

comerțului de pe langă tribunale, instanțele judecătorești vor folosi preponderent 

mijloacele electronice de comunicare. 

 

   

  Starea de urgență permite aplicarea și altor măsuri de primă urgență în mod gradual 

în funcție de evoluția situației epidemiologice, cum ar fi: 

(a) izolarea și carantinarea persoanelor inclusiv a unor clădiri, localități sau zone 

geografice; 

(b) închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat și interzicerea 

graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe 

diferite rute și a metroului; 

(c) închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, 

sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice; 
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(d) identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, 

de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile 

în tratarea COVID-19; 

(e) limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor 

urgente. 

Starea de urgență a fost declarată pentru 30 de zile, perioadă în care gestionarea 

măsurilor revine ministrului afacerilor interne și Comitetului Național pentru Situații 

Special de Urgență. Conținutul decretului integral aici. 

   

  Președintele României, cu încuviințarea Parlamentului, poate prelungi durata stării 

instituite și poate extinde ori restrânge aria sa de aplicare, în funcție de evoluția 

situațiilor de pericol. Încetarea aplicării măsurii excepționale se dispune tot prin decret, 

cu încuviințarea prealabilă a Parlamentului. 

Pe durata stării de urgență, autoritățile și instituțiile publice, agenții economici și 

populația sunt obligate să respecte și să aplice prevederile legale speciale și măsurile 

dispuse de autoritățile competente, sub sancțiunea răspunderii disciplinare, civile, 

contravenționale ori penale, după caz. 

În cazul răspunderii contravenționale, amenzile sunt de la 100-5.000 Lei, pentru 

persoanele fizice, și de la 1.000-70.000 Lei, pentru persoanele juridice. 

 

   

 
Informațiile furnizate în acest document prezintă informații generale și nu trebuie 
considerate consultanță juridică în analizarea și soluționarea unei probleme juridice 
specifice. Dacă aveți întrebări specifice cu privire la o anumită situație, adresați-le către: 
 
Voicu & Filipescu SCA, office@vf.ro  sau la numărul de telefon +4021 314 02 00 
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