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Latest news in the labor law field 
 
Noutăți în domeniul dreptului muncii 

  

Regarding the amendments to the sanctions 
provided by the Law no. 55/2020 on certain 
measures of prevention and combating the 
effects of the COVID-19 pandemic 

 Cu privire la modificările aduse sancțiunilor 
prevăzute de Legea nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 

  

The Law no. 295/13.12.2021 for the amendment and 
completion of Law no. 55/2020 on certain measures of 
prevention and combating the effects of the COVID-19 
pandemic was published in the Official Gazette no. 
1183 of December 14, 2021. 

 Legea nr. 295/13.12.2021 pentru modificarea și 
completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial 
nr. 1183 din 14 decembrie 2021.  

  

The new legal provisions include an additional 
sanctioning regime applicable in case of repeating, 
within an interval of 15 days from the previous 
misconduct, the non-compliance with the 
measures of limiting activity of economic 
operators, as imposed by the law and/or by the 
authorities. 

 Noile prevederi legale includ un regim sancționator 
suplimentar aplicabil în cazul repetării, într-un 
interval de 15 zile de la constatarea precedentă, a 
nerespectării măsurilor de limitare a activității 
operatorilor economici, așa cum au fost acestea 
impuse prin lege și/sau de către autorități. 

  

More exactly, in such a situation, in addition to the 
administrative fines between RON 1,000 (approx. 

 Mai exact, într-o astfel de situație, pe lângă 
amenzile contravenționale cuprinse între 1.000 
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EUR 200) and RON 5.000 (approx. EUR 1,000), the 
authorities also apply the sanction of temporary 
closure, for 15 days, of the main or secondary 
offices/headquarters of the economic entity in 
breach. 

RON (aprox. 200 EUR) și 5.000 de lei (aprox. 1,000 
EUR), autoritățile aplică și sancțiunea închiderii 
temporare, timp de 15 zile, a sediului principal 
sau secundar al operatorului economic în cauză. 

Moreover, the law at hand introduces another 
administrative sanction applicable in case of non-
compliance with the measure of temporary 
suspending activity, in the current pandemic 
context, ordered according to the currently applicable 
legal framework. 

 În plus, prezenta lege mai introduce încă o sancțiune 
contravențională suplimentară aplicabilă în cazul 
nerespectării măsurii de suspendare temporară 
a activității, în actualul context pandemic, dispusă 
conform cadrului legal aplicabil în prezent. 

  

As such, in addition to the administrative fines 
ranging between RON 2.000 (approx. EUR 400) and 
RON 10.000 (approx. EUR 2,000), the authorities also 
apply the sanction of temporary closure, for 30 
days, of the main or secondary 
offices/headquarters where the economic entity 
continued to provide the activity officially 
suspended. 

 Astfel, pe lângă amenzile contravenționale 
cuprinse între 2.000 RON (aproximativ 400 EUR) și 
10.000 RON (aproximativ 2,000 EUR), autoritățile 
aplică și sancțiunea închiderii temporare, timp 
de 30 de zile, a sediului principal sau secundar în 
care operatorul economic a continuat să 
presteze activitatea suspendată oficial. 

  

The additional measures introduced by the present law 
are materialized by display of official notices regarding 
temporary closure of activity and/or, as case may be, 
application of seals or other such means of sealing. 

 Măsurile suplimentare introduse prin prezenta lege 
se materializează prin afișarea de anunțuri oficiale 
privind închiderea temporară a activității și/sau, 
după caz, prin aplicarea de sigilii sau alte asemenea 
mijloace. 

  

You can find out more about how we process your personal data here. 
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 Mai multe detalii despre modul în care îți procesăm datele găsiți aici. 
Vă puteți dezabona oricând accesând acest link. 
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