


a plecat. Am făcut o ultimă poză spre monument de la colţul bulevardului Coposu,
fiindcă imaginea candelelor aşezate lângă monumet era emoţionantă. Poza arată că la
20:39 lumea plecase deja.

În  timpul  citirii  rugăciunilor  am  observat  că  erau  foarte  mulţi  jandarmi
amestecaţi  printre  oameni.  Din  cei  aproximativ  50  de  oameni  prezenţi  acolo,  la
rugăciuni  participau  cam 30 de persoane şi  restul  erau  jandarmii  care  umblau în
echipe de câte doi printre oameni. Am fost abordaţi de către doi jandarmi şi rugaţi în
şoaptă  să  le  prezentăm actele  de  identitate.  Ne-au  notat  într-o  agendă  cu  scopul
declarat de a ţine evidenţa persoanelor prezente acolo, soţul meu i-a întrebat dacă ne
vor  amenda,  ne-au  răspuns  că  nu  este  cazul,  ne-au  mulţumit  şi  au  trecut  la  alte
persoane. Cinci minute mai târziu am fost abordaţi de o altă pereche de jandarmi cu
aceaşi solicitare de a prezenta actele, le-am spus că ni le-au mai cerut deja colegii lor,
s-au scuzat şi s-au îndepărtat.

În data de 28.10.2020 am primit prin poştă cele două procese verbale atacate.
Sancţiunile  vizează  aceaşi  faptă  (prezenţa  în  Piaţa  Sf.  Vineri  în  seara  zilei  de
13.10.2020)  deci  abaterile  contravenţionale  se  află  în  concurs  ideal.  Deoarece
plângerile pentru fiecare proces verbal s-ar fi desfăşurat între aceleaşi părţi şi există o
strânsă legătură între ele, urmând a fi adminstrat un probatoriu comun, am înţeles să
contest  ambele  procese  verbale  în  aceeaşi  acţiune.  Este  neclar  de  ce  agentul
constatator  nu a respectat  dispoziţiile art. 20 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001  (dacă o

persoană săvârșește mai  multe  contravenții  constatate  în  același  timp de același

agent constatator, se încheie un singur proces-verbal) căci în prezenta speţă am fost
sancţionată pentru două contravenţii constatate în acelaşi timp de către acelaşi agent.

II. Privitor la procesul verbal seria JO nr. 2009849 din 13.10.2020:

Am  fost  sancţionată  cu  amendă  de  500  lei  pentru  săvârşirea  contravenţiei
prevăzută de art. 66 lit. a) raportat la art. 65 lit. h) (scrisul este ilizibil) din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, pentru fapta de a nu respecta măsurile individuale de protecție a vieții și
pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor, stabilite
conform art. 5 alin. (2) lit. d).

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, aduc următoarele critici:

1. Fapta nu a fost constatată de către agentul care a încheiat procesul verbal cu
propriile simţuri ci de către un alt agent, de pe o înregistrare făcută noaptea cu o
cameră  de  filmat.  Recunoaşterea  facială  a  unei  persoane  filmată  noaptea  şi
identificarea fără eroare a făptuitorului ar fi fost imposibilă fără datele personale pe
care le-am furnizat la cererea jandarmilor. Deci în realitate fapta fusese constatată de
către primul agent chiar la faţa locului şi acela ar fi trebuit să încheie pe loc procesul
verbal de constatare şi sancţionare, dându-mi posibilitatea de a efectua eventualele
menţiuni pe acesta în apărarea mea.

2. Procesul  verbal  a  fost  încheiat  în  mod  nejustificat  în  lipsa  persoanei
sancţionate, neexistând o cauză care să împiedice agentul constatator să-l încheie în
prezenţa mea.  Jandarmii au indus în eroare oamenii că sunt de acord cu respectiva
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întrunire religioasă tocmai pentru ca aceştia să nu se disperseze, au cules datele de
identificare şi i-au sancţionat ulterior în lipsă, dând dovadă de lipsă de loialitate în
strângerea probelor. Practic, s-au folosit de datele noastre persoanele într-un alt scop
decât cel pe care ni l-au declarat, săvârşind un abuz de putere.

3. Fapta săvârşită nu constituie contravenţie, întrucât nu eram obligată să port
mască în respectivul loc. Staţionam într-un spaţiu deschis la o distanţă mai mare de
1,5 metri faţă de celelalte persoane, în cadrul unei adunări spontane. La data săvârşirii
faptei era în vigoare HG nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de  COVID-19.  În  art.  3  din  anexa  nr.  2  a  hotărârii  se  enumeră  măsurile  pentru
asigurarea rezilienței comunităților stabilite în temeiul art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 55/2020. Printre măsuri se află obligaţia de a purta mască în locurile şi intervalele
orare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru
situații  de  urgență.  Pe  de o  parte  Legea nr.  55/2020 este  imprecisă,  nepermiţând
persoanelor să determine cu exactitate când o încalcă (argument evocat în motivarea
Deciziei CCR nr.  152/2020 privitor la art. 28 raportat la art. 9 din OUG nr. 1/1999
privind starea de asediu şi starea de urgenţă). Pe de altă parte, se observă că nu mă
aflam într-unul  dintre locurile  susceptibile de aglomerări  în care administratorul /
proprietarul trebuia să fi afişat la loc vizibil informații privind obligativitatea purtării
măștii de protecție cum ar fi fost pieţele agro-alimentare, gări etc.

4. Obligaţia de a purta mască în exterior nu este prevăzută în Legea nr. 55/2020
la art. 5 alin. (2) lit. d) menţionat în procesul verbal, ci doar la art. 13 lit. a).

Astfel, art. 5 alin. (2) lit. d) prevede:
(2) Măsurile pentru asigurarea rezilienței comunităților sunt:

d)  măsuri  de  protecție  a  vieții  și  pentru  limitarea efectelor  tipului  de  risc

produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la

domiciliu; [...]

Art. 13 lit. a) prevede:
Pe  durata  stării  de  alertă,  prin  ordin  comun al  ministrului  sănătății  și

ministrului afacerilor interne se poate institui:

a)  obligativitatea  purtării  măștii  de  protecție  în  spațiile  publice  închise,

spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă; […]

Ţinând cont de normele de tehnică legislativă prevăzute în Legea nr. 24/2000,
mai  exact  de  principiul  evitării  paralelismelor,  stipulat  de  art.  16,  reiese  că  dacă
obligaţia purtării măştii a fost prevăzută expres în art. 13 al Legii nr. 55/2020, atunci
ea nu mai putea fi  face obiectul reglementării în  art. 5 din aceeaşi lege, altfel ar fi
constituit o redundanţă redacţională interzisă de lege. Pe cale de consecinţă, măsurile
prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 sunt altele decât obligaţia de a
purta masca, cea din urmă fiind reglementată strict în art. 13. Mergând mai departe cu
raţionamentul, pe  de  o  parte  se  observă  că în  art.  13  al  Legii  nr.  55/2020  este
reglementată posibilitatea de a institui purtarea măştii  doar în spaţii publice  închise
nu şi în spaţii deschise, deci obligaţia de a purta măşti în spaţiile deschise instituită
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de HG nr. 394/2020 astfel cum a fost modificată de HG nr. 782/2020 nu are suport în
legislaţia primară (în Legea nr. 55/2020). Este încălcat principiul integrării actului
normativ în ansamblul legislaţiei existente reglementat de art. 13 lit. b) din Legea nr.
24/2000,  în  sensul  că  o  hotărâre  de  guvern  întocmită  pe  baza  unui  act  de  nivel
superior (Legea nr. 55/2020), nu poate depăși limitele competenței instituite prin acel
act și nici nu poate contraveni principiilor și dispozițiilor acestuia. Pe de altă parte,
mutatis mutandis, soluţia juridică prevăzută în art. 13 al Legii nr. 55/2020 privitoare
la  instituirea  obligaţiei  purtării  măştilor  în  spaţii  închise trebuia  aplicată  şi  la
instituirea obligaţiei de a purta măşti în spaţiile publice  deschise, adică  prin ordin
comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor interne.  Întrucât  prevederile
din art. 5 alin. (2)  lit. d) şi art.  13 din Legea nr. 55/2020 sunt doar generale, ele
trebuie explicitate şi aplicate în concret prin ordinul comun al celor doi miniştri. La
data săvârşirii faptei  n  u exista acest ordin comun   care să instituie obligaţia purtării
măştii  în  spaţiile  publice  deschise  (nici  acum  nu  există!),  ci  doar  Ordinul  nr.
874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie în în spaţiile
publice  închise, deci fapta reţinută  nu constituia o abatere contravenţională. Abia a
doua zi, pe 14.10.2020, a fost dat publicităţii faptul că în CNSU s-a luat în discuţie
purtarea obligatorie a măştii şi în spaţiile publice deschise după depăşirea indicelui de
3 cazuri la mia de locuitori. În ziua de 13.10.2020, indicele de infectare era de 2,69 la
mie (sursa:  https://stirioficiale.ro/informatii/buletin-de-presa-13-octombrie-2020-ora-
13-00). Pragul a fost depăşit abia pe 18.10.2020, când DSP a comunicat atingerea
pragului de 3,02 la mie (sursa:  https://stirioficiale.ro/informatii/buletin-de-presa-18-
octombrie-2020-ora-13-00). Chiar şi după depăşirea acestui prag se observă că nu a
fost emis un ordin comun al celor doi miniştri (al sănătăţii şi al internelor) care să fi
fost  publicat  în  Monitorul  Oficial,  iar  eventualele  decizii  ale  CNSU  sau  DSU
Bucureşti sunt inopozabile subiecţilor de drept, neputând avea un caracter normativ
care să fundamenteze sancţionarea în lipsa publicării lor în Monitorul Oficial.

Nu în ultimul rând, art.  5 alin. (2) lit.  d) din Legea nr.  55/2020, reţinut ca
temei în procesul verbal de sancţionare contravenţională, are o prevedere generală
prea vagă (măsuri de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc

produs asupra sănătății persoanelor, inclusiv instituirea carantinei sau a izolării la

domiciliu), deci este lipsit de precizia necesară pentru a determina obiectiv încălcarea
unei norme contravenţionale,  fiind încălcat principiul legalităţii  prevăzut  de art.  1
alin. (5) din Constituţie. Formularea „asigurarea rezilienței comunităților” din anexa
nr. 2 a H.G. nr. 782/2020 este ambiguă, deci nu este clar dacă are legătură cu art. 5
alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020 reţinut ca temei al obligaţiei încălcate. Sintagma
trebuia  definită  de  către  legiutorul  secundar,  întrucât  terminologia  folosită  este
diferită  de  sensul  comun.  În  dicţionarul  explicativ  al  limbii  române,  substantivul
comun  „rezilienţă”  nu  are  un  caracter  medical  ci  tehnic,  însemnând mărime

caracteristică  pentru  comportarea  materialelor  la  solicitările  prin  șoc,  egală  cu

raportul dintre lucrul mecanic efectuat pentru ruperea la încovoiere, prin șoc, a unei

epruvete și valoarea inițială a ariei secțiunii transversale în care s-a produs ruperea

respectivă (cf. Dicţionarului explicativ al limbii române, ediţia a II-a, 2009) sau, mai
pe  scurt,  proprietate  a  unui  metal  sau  aliaj  de  a  rezista  la  șocuri (cf.  Marelui
dicţionar de neologisme, 2009).  Un neologism împrumutat din domeniul tehnicii la
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cel medical trebuia definit în contextul său propriu, aşa cum o impunea art. 25 din
Legea nr. 24/2000: în cadrul soluțiilor legislative preconizate trebuie să se realizeze

o configurare explicită a conceptelor și noțiunilor folosite în noua reglementare, care

au un alt înțeles decât cel comun, pentru a se asigura astfel înțelegerea lor corectă și

a se evita interpretările greșite. Nu este clar ce reprezintă rezilienţa comunităţilor:
capacitatea de a rezista la deformare sau de a rezista la şocuri? De ce nu s-a folosit
termenul „rezistenţa imunitară la epidemie a comunităţilor”, care ar fi fost mult mai
clar, ci s-a folosit un neologism cu încălcarea interdicţiei prevăzută de art. 36 din
Legea nr. 24/2000 (este interzisă folosirea neologismelor, dacă există un sinonim de

largă răspândire în limba română)? O formulare atât de vagă a art. 5 alin. (2) lit. d)
din Legea nr. 55/2020, cu trimitere la norme administrative inferioare, dintre care
cele mai multe nepublicate în Monitorul Oficial deci inopozabile destinatarilor săi, nu
poate constitui temei al unei sancţionări. 

Recapitulând: potrivit art. 12 din Legea nr. 24/2000, orice act normativ trebuie
publicat în Monitorul Oficial,  Partea  I,  pentru a putea intra în vigoare, deci orice
decizie a CNSSU, DSU sau altă instituţie implicată în gestionarea stării de alertă,
nepublicată în M. Of. dar care instituie obligaţii  cu caracter general cum ar fi cea a
portului  măştii  (veritabile  acte  administrative  cu  caracter  normativ),  nu  poate  fi
considerată că a intrat în vigoare şi nu poate avea efect sancţionator prin trimitere la
Legea nr. 55/2020.

5. Legea nr. 55/2020 este neconstituţională sub aspectul restrângerii drepturilor
şi  libertăţilor  fundamentale,  cum  este  cel  al  libertăţii  întrunirilor  şi  al  libertăţii
religioase,  întrucât  starea  de  alertă  reglementată  de  această  lege  nu  îşi  găseşte
suportul constituţional pentru a justifica restrângerile de drepturi prevăzute de art. 53
alin. (1) din Constituţie. Numai stările de asediu şi de urgenţă pot justifica aceste
restrângeri. Starea de alertă reglementată de Legea nr. 55/2020 este de un paralelism
izbitor  cu  cea  a  OUG nr.  1/1999 privind  starea  de  urgenţă,  ceea  ce  constituie  o
încălcare  a  principiului  unicităţii  reglementării  prevăzut  de  art.  14  din  Legea  nr.
24/2000 şi deci a principiului legalităţii prevăzut de art. 1 alin. (5) din Constituţie.
Mai mult, există studii medicale serioase care demonstrează că purtarea măştii pe
perioade mai îndelungate (şi mai ales în cazul efortului fizic) este chiar dăunătoare
pentru  persoanele  sănătoase  prin  efectele  produse  de  hipoxie,  multe  din  ele
asemănătoare infectării cu Sars-Cov-2 (respiraţie sacadată, ameţeli etc.). Coroborând
lipsa unor studii medicale care să demonstreze că purtarea măştii este eficientă pentru
combatarea virozelor (dovadă şi numărul mare de infectări în ciuda purtării măştilor
de către imensa majoritate a  oamenilor)  cu recomandările  contradictorii  emise de
OMS privind purtarea măştii (ceea ce denotă lipsa studiilor medicale acreditate de
către comunitatea ştiinţifică medicală mondială), se poate trage concluzia că această
măsură  pretins  a  fi  luată  pentru  protecţia  vieţii  este  în  realitate  o  atingere  adusă
drepturilor fundamentale la viaţă, la integritate fizică şi la sănătate, care nu pot fi
restrânse prin niciun act normativ. Pentru a susţine aceste argumente, voi ridica în
cursul  acestui  proces  o  excepţie  de  neconstituţionalitate  a  Legii  nr.  55/2020  pe
articolele care aduc restrângeri ale drepturilor persoanelor.
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III. Privitor la procesul verbal seria JO nr. 2009850 din 13.10.2020:

Am  fost  sancţionată  cu  amendă  de  500  lei  pentru  săvârşirea  contravenţiei
prevăzută de art. 26 alin. (2) raportat la art. 26 alin. (1) lit. d) (scrisul este ilizibil) din
Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, pentru fapta
de  a  participa  la  adunări  publice  nedeclarate  sau  interzise  și  urmată  de  refuzul
părăsirii locurilor de desfășurare a acestora, la avertizările și somațiile organelor de
ordine făcute potrivit legii.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, aduc următoarele critici:

1. Fapta nu a fost constatată de către agentul care a încheiat procesul verbal cu
propriile simţuri ci de către un alt agent, de pe o înregistrare făcută noaptea cu o
cameră  de  filmat.  Recunoaşterea  facială  a  unei  persoane  filmată  noaptea  şi
identificarea fără eroare a făptuitorului ar fi fost imposibilă fără datele personale pe
care le-am furnizat la cererea jandarmilor. Deci în realitate fapta fusese constatată de
către primul agent chiar la faţa locului şi acela ar fi trebuit să încheie pe loc procesul
verbal de constatare şi sancţionare, dându-mi posibilitatea de a efectua eventualele
menţiuni pe acesta în apărarea mea.

2. Procesul  verbal  a  fost  încheiat  în  mod  nejustificat  în  lipsa  persoanei
sancţionate, neexistând o cauză care să împiedice agentul constatator să-l  încheie în
prezenţa mea.  Jandarmii au  indus în eroare oamenii că sunt de acord cu respectiva
întrunire religioasă tocmai pentru ca aceştia să nu se disperseze, au cules datele de
identificare şi i-au sancţionat ulterior în lipsă, dând dovadă de lipsă de loialitate în
strângerea probelor. Practic, s-au folosit de datele noastre persoanele într-un alt scop
decât cel pe care ni l-au declarat, săvârşind un abuz de putere.

3. Respectiva întrunire nu avea caracterul unei manifestări organizate, ci era o
adunare cu caracter religios spontană, la care aveam dreptul să particip conf. art. 1
alin.  (1)  din  Legea  nr.  60/1991.  Jandarmii  nu  m-au  avertizat  că  este  un  miting
organizat şi nu m-au somat să părăsesc locaţia, aspect pe care înţeleg să-l probez cu
însăşi înregistrarea video făcută de către aceştia şi invocată în procesul verbal. Prin
urmare, nu era îndeplinită condiţia prevăzută de art. 13 lit. d) pentru a fi sancţionată:

Art. 13. - Participanţii la adunările publice sunt obligaţi:

.....

d)  să  părăsească  imediat  adunările  publice  sau  locul  unde  acestea  se

desfășoară,  când au fost somați de către organizatori, împuterniciții acestora sau

organele de poliție; [...]
Pentru a fi fost sancţionată legal, fapta mea trebuia să fi îndeplinit trei condiţii,

aşa cum reiese din art. 26 lit. d) din Legea nr. 60/1991:
- să fi  participat la  o adunare publică nedeclarată (am arătat  mai sus că în

aparenţă nu era o adunare publică supusă declarării, ci o adunare spontană cu caracter
religios,  prilejuită de  nemulţumirea  oamenilor  că  fusese  interzisă  participarea  la
pelerinajul anual de la Iaşi la sf. cuvioasă Parascheva);
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