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din afara graniţelor ţării 
 

 

 
 

ÎNTREBARE PARLAMENTARĂ 
 
Adresată:  Domnului Marcel Ion VELA, ministru al Afacerilor Interne 
De către: Deputat Constantin CODREANU, preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării 
Data: 27/07/2020 
Obiectul întrebării: Numărul și valoarea amenzilor aplicate în perioada 
epidemiei de COVID-19 și măsurile luate în cazul polițiștilor care au abuzat 
de dreptul de a le aplica românilor sancțiuni contravenționale în timpul stării 
de urgență. 
 
Stimate domnule ministru, 
 

Amenzile aplicate românilor de către polițiști pentru nerespectarea 
restricțiilor impuse de starea de urgență de anul acesta și variind între 
2 000 de lei și 20 000 de lei au fost în mare parte și pentru rațiuni de 
înjumătățire plătite de către români timp de 48 de ore din momentul 
întocmirii procesului-verbal de aplicare a sancțiunii. 

Curtea Constituțională a României a declarat neconstituționale prevederile 
legale cuprinse în ordonanțele militare prin care au fost stabilite amenzile 
pentru nerespectarea restricțiilor impuse de starea de urgență și a fost de 
părere că și cuantumul acestor amenzi este prea mare în raport cu 
posibilitățile financiare ale populației, în condițiile în care pensia medie 
lunară din România constituie circa 1 200 de lei, iar salariul mediu lunar 
depășește ușor suma de 3 000 de lei. 

andreea.dinu
Text introdus
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Așa cum s-a putut costata, în multe cazuri polițiștii au abuzat de dreptul lor 
de a le întocmi românilor procese-verbale penru nerespectarea restricțiilor 
impuse de starea de urgență. Radio Europa Liberă vă citează în data de 04 
mai 2020, reluând următoarele dumneavoastră declarații date postului 
Radio France International (RFF): ”Am luat măsuri ca să nu se facă 
abuzuri. Că ele se fac este un lucru evident, pentru că sunt foarte mulți 
tineri care au făcut doar șase luni Școala de Poliție și acum sunt pe teren, 
pentru că am avut nevoie de cadre, să acoperim toate misiunile. Este o 
muncă titanică la nivel național și cei care au făcut abuzuri sau au greșit 
vor fi evaluați și profesional și disciplinar”; ”Unde am fost sesizați că s-
au făcut abuzuri se fac cercetări de către inspectoratele județene, fie că 
au fost amendați de Poliție sau de Jandarmerie, Poliția de Frontieră. Unde au 
fost abuzuri la Polițiile Locale am sesizat primăriile de care aparțin polițiile 
respective”; ”În tot cazul, la fiecare abuz sesizat am luat atitudine. Adică la 
Polițiile Locale am trimis sesizări la primari, la Poliția Națională, Jandarmerie, 
Poliția de Frontieră au fost făcute controale de către inspectoratele județene și 
de către Corpul de Control al ministrului, respectiv cei care sunt la dispoziția 
inspectorului general al Poliției Române, pentru că și dânsul are o echipă de 
control acolo”. 
 
Presa națională a vehiculat mai multe cifre privind numărul românilor 
cărora polițiștii le-au aplicat amenzi pe durata stării de urgență și privind 
cuantumul total al acestor amenzi. Astfel, s-a făcut vorbire despre peste 
300 000 de sancţiuni contravenţionale aplicate românilor, sancțiuni în 
valoare totală de peste 600 milioane lei (echivalentul a 120 milioane euro) 
pentru nerespectarea restricţiilor instituite prin ordonanţele militare, în 
perioada stării de urgenţă. 
 
Având în vedere cele prezentate mai sus, мă rugăm respectuos să ne 
transmiteți: 

1. Care este, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-
teritoriale de nivelul II (județe și municipiul București), numărul exact 
al românilor cărora le-au fost aplicate amenzi contravenționale pe 
perioada stării de urgență instituită prin ordonanță militară? 
 

2. Care este, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-
teritoriale de nivelul II (județe și municipiul București), valoarea totală 
exactă a acestor amenzi? 
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3. O statistică, la scară națională și defalcat pe unitățile administrativ-
teritoriale de nivelul II (județe și municipiul București), a polițiștilor 
despre care se cunoaște că au comis abuzuri contra românilor pe 
durata stării de urgență. Vă rugăm să precizați în context în cazul 
câtor dintre aceștia au fost dispuse cercetări și evaluări profesionale 
și disciplinare și cu ce s-au încheiat aceste cercetări și evaluări?  

 
Orice alte informații tangente cu acest subiect sunt binevenite. 
 
Vă rugăm să transmiteți răspunsul, în scris, Comisiei pentru comunităţile 
de români din afara graniţelor ţării.  
În atenţia: Deputat Constantin CODREANU, Preşedinte al Comisiei pentru 
comunităţile de români din afara graniţelor ţării. 
 
Cu deosebit respect,  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Deputat Constantin CODREANU 

 

 




