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Conștientizează riscul!
Supune-te regulilor!
Sancțiunile sunt aspre!
Toate eforturile noastre pot fi în zadar dacă cetățenii nu înțeleg pericolul pe care îl
reprezintă pandemia care a pus la încercare o lume întreagă.
Dacă mai există oameni care nu sunt convinși despre pericolul pe care îl reprezintă
infecția cu COVID-19, dacă încă nu s-au convins că trebuie respectate, cu strictețe,
regulile de autoizolare și carantină, precum și măsurile de prevenire pentru răspândirea
acestui virus, trebuie să știe că legislația în vigoare prevede sancționarea aspră,
contravențional sau penal.
Conform noilor prevederi legale, pedepsele pentru persoanele care nu au înțeles
perioada grea prin care trecem, sunt următoarele:
1. Falsul în declarații
Conform art. 326 Cod Penal:
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele
prevăzute la 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.
Ca să înțeleagă toată lumea, detaliem următoarea speță:
Dacă ai revenit pe teritoriul României din orice altă țară a lumii, iar la punctul de
trecere a frontierei ai completat formularul prin care ai declarat în mod fals țara din care
te întorci doar pentru a nu te supune regulilor de autoizolare sau carantină, riști o
pedeapsă cu închisoarea de la 6 luni la 2 ani.
Aceeași pedeapsă se poate aplica și dacă te-ai prezentat la Unitățile de PrimiriUrgențe și ascunzi faptul că te-ai întors dintr-o țară afectată de infecția cu Covid-19, sau
faptul că ai intrat în contact cu o persoană confirmată ca purtătoare a acestui virus.
2. Zădărnicirea combaterii bolilor
Conform art. 352 Cod Penal:
(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru
prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepsește cu închisoare de la
6 luni la 2 ani sau cu amendă.
(2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor
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infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se
pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani.
Pe înțelesul tuturor, nerespectarea regulilor de autoizolare, mai exact părăsirea
locației declarate de autoizolare sau intrarea în contact cu alte persoane în perioada
autoizolării, dacă se constată că astfel a fost răspândită boala, se sancționaează cu
închisoare de la 1 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 sau interzicerea exercitării unor drepturi
(4)Dacă fapta prevăzută la alin.(2) este săvârșită din culpă, pedeapsa este
închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amendă.
Toți cetățenii și toți operatorii economici trebuie să respecte prevederile legale și
măsurile impuse prin Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă
urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor
bunuri. Reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, reprezentanții Ministerului
Sănătății, dar și reprezentanții autorităților publice locale efectuează verificări și nu vor
tolera nicio abatere de la normele legale. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale celor
care nu au înțeles că trecem printr-o situație grea, iar acolo unde situația a impus-o au
fost întocmite dosare penale pentru nerespectarea regulilor și măsurilor privitoare la
prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase.
Vedem cu toții ce se întâmplă în China, Italia, Spania, Franța, Germania și multe
alte țări ale lumii, precum și măsurile drastice pe care autoritățile au fost nevoite să le ia
pentru a stopa răspândirea infecției cu COVID-19
Fiecare cetățean poate contribui la stoparea extinderii acestei pandemii! Trebuie să
conștietizeze riscul și trebuie să respecte cu strictețe măsurile impuse de autorități!
Este mult mai simplu să respecți regulile și măsurile decât să suporți rigorile
legii! Este mult mai simplu să conștientizezi riscul și să previi decât să-i expui pe alții
pericolului!

Respectă regulile!
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