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ORD DE URGENTA 28 18/03/2020

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 18 martie 2020pentru modificarea și completarea Legii nr.
286/2009 privind Codul penal
EMITENT
GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 20 martie 2020
Având în vedere evoluția situației epidemiologice la nivel național și internațional determinată
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și declararea „Pandemiei“ de către Organizația
Mondială a Sănătății, în data de 11.03.2020, ceea ce confirmă gravitatea și amploarea acestei
situații,
ținând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional pentru limitarea
infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației ar avea un impact deosebit de grav,
în principal asupra dreptului la viață și, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al
persoanelor,
observând că, de la începutul lunii martie și până în prezent un număr tot mai mare de persoane,
față de care s-au dispus măsura de carantină instituționalizată sau, după caz, măsura de izolare
la domiciliu, nu respectă aceste măsuri, ceea ce denotă faptul că măsurile dispuse de autorități
nu sunt respectate cu rigoare și că prevederile de lege lata din Codul penal nu au un suficient
efect disuasiv, fiind deja în lucru în cadrul a 27 de unități de parchet un număr de 58 de dosare
penale, în care sunt cercetate astfel de persoane, numărul potențialelor victime fiind de circa
80,
reamintind că faptele prezentate anterior sunt de o gravitate deosebită în contextul unei
pandemii, cu atât mai mult cu cât, potrivit studiilor științifice referitoare la indicele de
răspândire a coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației, acesta este cuprins între 2,5 și 4,
apreciem că se impune o intervenție inclusiv în planul legislativ al dreptului penal, prin
sporirea, pe de o parte, a pedepselor pentru faptele deja incriminate, dar și prin incriminarea
unor noi fapte precum nerespectarea dispozițiilor de spitalizare sau carantinare, respectiv
incriminarea distinctă și sancționarea aspră a celor care, prin faptele lor, determină infectarea
altor persoane, afectând grav sănătatea sau determinând moartea uneia sau mai multor persoane,
amploarea fenomenului și a consecințelor negative asupra întregii populații pe care le-ar genera
nerespectarea și nesancționarea nerespectării reglementărilor privind relațiile sociale care
interesează protecția sănătății populației și prevenirea și/sau limitarea infectării cu
coronavirusul SARS-CoV-2 determinând o intervenție energică inclusiv în plan legislativ,
apreciem că toate acestea constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu mai poate
fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată. Apreciem că o
eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de
îndată consecințele negative care continuă să se producă asupra interesului public general care
vizează atât dreptul la viață în principal, cât și pe cel privind ocrotirea sănătății, respectiv
realizarea cu celeritate și de o manieră eficientă a actului de justiție,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
ARTICOLUL UNIC
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
510 din 24 iulie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. Articolul 326 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 326
Falsul în declarații
(1) Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art.
175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei
consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu
închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Fapta prevăzută la alin. (1), săvârșită pentru a ascunde existența unui risc privind
infectarea cu o boală infectocontagioasă, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu
amendă.
2. Articolul 352 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 352
Zădărnicirea combaterii bolilor
(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea sau
combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu
amendă.
(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase,
dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se pedepsește cu închisoare de la unu
la 5 ani.
(3) Transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care
știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea
exercitării unor drepturi.
(4) Dacă fapta prevăzută în alin. (2) este săvârșită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 6
luni la 3 ani sau amenda.
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(5) Dacă prin faptele prevăzute în alin. (1) și (2) s-a produs vătămarea corporală a uneia sau
mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor
drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de
la 5 la 12 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(6) 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 și interzicerea exercitării unor drepturi,
iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la
15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(7) 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 și interzicerea exercitării unor drepturi,
iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7
ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
(8) Tentativa la infracțiunea prevăzută la alin. (3) se pedepsește.
(9) Prin carantină se înțelege restricția activităților și separarea de alte persoane, în spații
special amenajate, a persoanelor bolnave sau care sunt suspecte de a fi bolnave, într-o manieră
care să prevină posibila răspândire a infecției sau contaminării.
3. După articolul 352 se introduce un nou articol, articolul 352^1, cu următorul cuprins:
Articolul 352^1
Omisiunea declarării unor informații
Omisiunea persoanei de a divulga cadrelor medicale sau altor persoane dintre cele prevăzute în
art. 175 sau unei unități în care acestea își desfășoară activitatea unele informații esențiale
cu privire la posibilitatea de a fi intrat în contact cu o persoană infectată cu o boală
infectocontagioasă se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Marian Cătălin Predoiu
București, 18 martie 2020.
Nr. 28.
-----

legislatie.just.ro/Public/FormaPrintabila/00000G3H60TRZA84CNG0CAPIQ0GQ1FL4

2/2

