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ÎNDRUMĂRI  

referitoare la cadrul legal al contravențiilor stabilite pentru nerespectarea de către 

persoana care intră pe teritoriul României a obligaţiei de a completa Formularul digital 

 în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară 

 

 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea 

formularului digital de intrare în România, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 5/2022, legiuitorul delegat a introdus obligaţia de a completa Formularul digital 

de intrare în România, cu cel mult 72 de ore înainte de intrarea pe teritoriul României sau în termen 

de 24 de ore de la intrarea în ţară, în vederea identificării contacţilor unei persoane infectate cu virusul 

SARS-CoV-2 şi pentru prevenirea expunerii persoanelor la COVID-19, pe perioada pandemiei de 

SARSCoV-2. 

În acest sens, s-a stabilit că nerespectarea de către persoana care intră pe teritoriul 

României a obligaţiei de a completa formularul în termen de 24 de ore de la intrarea în ţară 

constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 3.000 lei.  

Contravenţiei constatate în temeiul normelor legale indicate mai sus îi sunt aplicabile 

dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu 

excepţia prevederilor art. 16 alin. (1) referitoare la menţionarea în procesul-verbal a locului în care a 

fost săvârşită fapta. 

În privința modului în care organele statului înțeleg să aplice dispozițiile Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 129/2021, astfel cum a fost modificată, precizăm că acesta nu poate fi 

reclamat Curții Constituționale pe calea unei excepții de neconstituționalitate.  

Fiecare persoană care se consideră vătămată în drepturile sale de conduita organelor statului 

implicate în aplicarea acestui act normativ, în măsura în care este supusă unui abuz, are posibilitatea 

de a solicita o consultație juridică unui avocat înscris în barou, pentru a fi îndrumată asupra unei 

strategii juridice potrivite situației concrete cu care se confruntă. 

Potrivit legii, procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii 

poate fi atacat în justiție prin formularea unei plângeri care se depune la judecătoria în a cărei 

circumscripţie îşi are sediul direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti 

emitentă a procesului-verbal. 

Pentru a veni în sprijinul persoanelor care au fost afectate de normele celor două acte 

normative, prezentăm mai jos o serie de  

ÎNDRUMĂRI 

privind conținutul normativ al Ordonanței nr. 2/2001 la a cărei aplicare face trimitere 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021, modificată și completată prin Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr. 5/2022: 

 

 În măsura în care persoana amendată se consideră nedreptățită, în termen de 15 zile 

de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, are posibilitatea să formuleze plângere 
împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se depune la 
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judecătoria în a cărei circumscripție îşi are sediul direcţia de sănătate publică judeţeană sau a 

municipiului Bucureşti emitentă a procesului-verbal; 

 

 Cu ocazia întocmirii plângerii, îndrumăm persoanele vătămate să verifice cu atenție 

elementele procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, întrucât acesta 

trebuie să cuprindă în mod obligatoriu: 

- data şi locul unde este încheiat;  

- numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator;  

- numele, prenumele, domiciliul şi codul numeric personal ale contravenientului, descrierea 

faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei la care a fost săvârşită, precum şi arătarea 

împrejurărilor care pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube 

pricinuite [*contravenției de nerespectare a obligaţiei de a completa formularul digital în termen de 

24 de ore de la intrarea în ţară îi sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind 

regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, cu excepţia prevederilor art. 16 alin. (1) referitoare la 

menţionarea în procesul-verbal a locului în care a fost săvârşită fapta];  

- indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia;  

- posibilitatea achitării, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-

verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ (*cuantumul minim al amenzii 

prevăzut de art. 4 din OUG nr. 129/2021, astfel cum a fost modificat de OUG nr. 5/2022 este de 500 

lei, iar cuantumul maxim este de 3.000 lei);  

- termenul de exercitare a căii de atac şi instanța la care se depune plângerea.  

Lipsa uneia dintre menţiunile privind numele şi prenumele agentului constatator, 

numele şi prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru persoanele care au 

atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa denumirii şi a sediului acesteia, 

a faptei săvârşite şi a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage 

nulitatea procesului-verbal. 

 

 În cazul în care contravenientul nu este prezent să semneze procesul-verbal, 

comunicarea acestuia se face de către agentul constatator, în termen de cel mult două luni de la 

data încheierii.  

 

 Hotărârea pronunțată de judecătorie prin care s-a soluţionat plângerea poate fi 

atacată numai cu apel, care se soluţionează de secţia de contencios administrativ şi fiscal a 

tribunalului. Motivarea apelului nu este obligatorie, iar motivele de apel pot fi susţinute şi oral 

în faţa instanţei. Apelul suspendă executarea hotărârii; 

 

 Avertismentul se poate aplica şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi 

sancţionare a contravenției nu prevede această sancțiune; [art. 7 alin. (3) din O.G nr. 

2/2001] 

 

 În funcție de probatoriul administrat în fiecare dosar în parte, instanța de judecată 

poate aprecia asupra oportunității (re)individualizării sancțiunii aplicate de agentul constatator, 

precum și a aplicării principiului legii contravenționale mai favorabile. 


