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DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

         Nr.4c/13/368/19.05.2020 
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                   Nr. XIX/50/19.05.2020 
 

   Bucureşti, 19.05.2020 

 

       Către, 

BIROURILE PERMANENTE REUNITE 
              
                 Vă înaintăm alăturat RAPORTUL COMUN asupra Hotărârii Guvernului 
nr.394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Birourile permanente reunite în ședința din 19 mai 2020 au stabilit 
transmiterea Hotărârii Guvernului nr.394/18.05.2020 către Comisia juridică, de 
disciplină și imunități din Camera Deputaților și Comisia juridică, de numiri, disciplină, 
imunități și validări din Senat în vederea examinării și întocmirii raportului comun și a 
proiectului de Hotărâre a Parlamentului. 
                   

 
                                 PREŞEDINTE,                                PREŞEDINTE, 

                         Deputat Nicușor HALICI              Senator Şerban NICOLAE 
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

  

             
CAMERA DEPUTAȚILOR  

 

 
 SENAT 
 

 

COMISIA JURIDICĂ, DE 
DISCIPLINĂ ŞI IMUNITĂŢI 

          

COMISIA JURIDICĂ, DE NUMIRI, 
DISCIPLINĂ, IMUNITĂȚI ȘI VALIDĂRI 
                   

     Bucureşti, 19.05.2020 

                                                     
 

     RAPORT  COMUN 
 

asupra Hotărârii Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea 
 stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 

 prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
 

 
În conformitate cu prevederile art. 13 punctul 30 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei  Deputatilor şi Senatului și ale art. 4 alin. (3) și (4) din 
Legea nr.55/2020 privind unele măsuri privind prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera 
Deputaților şi Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi și validări din Senat, au 
fost sesizate în vederea examinării și întocmirii raportului comun și a proiectului de 
Hotărâre a Parlamentului asupra Hotărârii Guvernului nr.394/18.05.2020 privind 
declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de hotărâre prin avizul 
nr.468 din 18 mai 2020. 
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Comisia pentru sănătate publică a Senatului și Comisia pentru sănătate și 
familie a Camerei Deputaților au hotărât cu majoritate de voturi,  să adopte aviz comun 
favorabil în ședința din 19 mai 2020. 

Hotărârea Guvernului are ca obiect reglementarea unor măsuri, începând cu 
data de 18 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2. Măsurile de prevenire și control a infecțiilor, condițiile 
concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile 
publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării 
de alertă, sunt prevăzute în: 

a) Anexa nr. 1 – „Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns”; 
b) Anexa nr. 2 – „Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților”; 
c) Anexa nr. 3 – „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc”. 
În conformitate cu prevederile art. 22 și art. 511 din Regulamentul 

activităţilor comune ale Camerei Deputatilor şi Senatului, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, membrii celor două Comisii juridice sesizate în fond au dezbătut 
Hotârârea în şedinţă comună,  prin mijloace electronice, în ziua de 19 mai 2020.   

În urma dezbaterilor, deputaţii și senatorii membri ai Comisiilor juridice din 
Camera Deputatilor și Senat au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului 
reunit al Camerei Deputaţilor și Senatului, spre dezbatere şi adoptare prezentul 
Raport comun și proiectul de Hotărâre privind încuviințarea stării de alertă și a 
măsurilor instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea 
stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.  Amendamentele respinse sunt 
redate în Anexa la prezentul Raport comun. 
 

 
 
 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat  Nicușor HALICI 

PREŞEDINTE, 

Senator Şerban NICOLAE 

   
 
 

 
 
 

Consilier, 
Roxana David 



 
 

4

 

PROIECT 

 

 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL
 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru încuviințarea stării de alertă și a măsurilor instituite 
 prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea 

 stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
În temeiul art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr.55/2020 privind unele 

măsuri privind prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
 
Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
 
Articol unic. – Se încuviințează starea de alertă și măsurile instituite prin 

Hotărârea Guvernului nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 410 
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din 18 mai 2020, potrivit art. 4 alin. (3) și (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 15 mai 2020, cu următoarele 

completări:   

 
1. La Anexa nr. 1 după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31 

cu următorul cuprins: 
 „Art. 31. - Autoritățile publice locale, pentru unitățile sanitare din 

subordine, exercită atribuția de numire, suspendare și eliberare din funcție a 
persoanelor care ocupă funcții de conducere în cadrul  acestor unități în condițiile 
legii.” 

 
2. La Anexa nr. 2 articolul 1 punctul 1 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
1. În spațiile publice închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în 

comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în 
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și ministrului afacerilor 
interne, emis în temeiul art. 13 și 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. Guvernul 
României prin Ministerul Sănătății va pune la dispoziția autorităților publice locale 
necesarul de măști de protecție pentru familiile și persoanele defavorizate de pe 
raza unităților administrativ – teritoriale respective. 

 
3. La Anexa nr. 3 articolul 1 punctul 3 se modifică și va avea următorul 

cuprins: 
3. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, 

studiourilor de producție de film și audiovizual, a insituțiilor, inclusiv organizatori de 
drept privat, de spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau a căminelor culturale și a 
altor instituții de cultură, inclusiv organizații de drept privat, precum și evenimentele 
culturale în aer liber și festivalurile publice și private pot fi desfășurate în condițiile 
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și ministrului sănătății, emis în 
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, în termen de 5 zile de la 
adoptarea prezentei Hotărâri. 

 
4. La Anexa nr. 3 articolul 3 punctele 1 și 2 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 
1. Menținerea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice stabilite 

prin ordine ale  persoanelor legal îndreptățite și care nu au fost revocate până la 
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. 
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2. Instituirea carantinei în clădirile, localitățile și zonele geografice care se 
stabilesc prin hotărâre  de Guvern, la solicitarea comitetelor județene pentru situații de 
urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de 
către Institutul Național de Sănătate Publică. 

 
5. La Anexa nr. 3 articolul 4 punctul 2 litera g) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Acestă hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat  

în ședința comună din ............ 2020, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din 
Constituția României, republicată. 

 
 
 

p. PREŞEDINTELE 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

p. PREŞEDINTELE 
SENATULUI 

 

FLORIN IORDACHE ROBERT – MARIUS CAZANCIUC
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Anexă 
Amendamente respinse 

 
Nr. 
crt. 

Forma iniţiatorului Amendamente Observații 

1.  Art. 1. - (3) Actele emise în temeiul Hotărârii 
Comitetului Național pentru Situații de Urgență 
nr.24/2020 rămân aplicabile, în măsura în care nu 
contravin prevederilor prezentei hotărâri, în ceea ce 
privește măsurile propuse, până la adoptarea actelor 
în temeiul Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19. 
 

Art. 1. (3) Actele normative și 
administrative emise în temeiul Hotărârii 
Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență nr.24/2020 rămân aplicabile, în 
măsura în care nu contravin prevederilor 
prezentei hotărâri, în ceea ce privește 
măsurile propuse, până la adoptarea actelor 
normative și administrative în temeiul 
Legii nr.55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19. În cuprinsul 
actelor emise în temeiul Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea 
și combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 se vor menționa în mod 
expres actele emise în temeiul Hotărârii 
Comitetului Național pentru Situații de 
Urgență nr.24/2020 care își încetează 
aplicabilitatea, precum și data de la care 
își încetează aplicabilitatea respectivele 
acte. 
Autor: senator Silvia Monica Dinică – 
USR 

Este necesară completarea normei 
pentru a corela conținutul său cu 
prevederile art. 4 din HCNSU nr. 
24/2020, în temeiul căruia 
respectivele acte au fost emise.  

 
De asemenea, pentru a evita o 
tehnică legislativă deficitară care 
poate să conducă la dificultăți de 
aplicare a actelor 
normative/administrative din 
perspectiva succesiunii lor în 
timp, este necesar să fie 
reglementată obligația emitenților 
actelor adoptate în temeiul Legii 
nr. 55/2020 de a indica în mod 
expres în cuprinsul respectivelor 
acte care dintre actele emise în 
temeiul HCNSU 24/2020 își 
încetează aplicabilitatea și 
începând cu ce dată. 
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Nr. 
crt. 

Forma iniţiatorului Amendamente Observații 

2.  Art. 3. - În aplicarea dispozițiilor art. 71 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020 
privind stocurile de urgență medicală, precum și 
unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată 
cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu 
completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului 
nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, 
secretarul de stat, șef al Departamentului pentru 
Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul 
Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, 
măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor 
cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor 
de răspuns la nivel național. 
 

Art. 3 În aplicarea dispozițiilor art. 71 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
11/2020 privind stocurile de urgență 
medicală, precum și unele măsuri aferente 
instituirii carantinei, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 20/2020, cu 
completările ulterioare, și ale Hotărârii 
Guvernului nr. 557/2016 privind 
managementul tipurilor de risc, ministrul 
sănătății și secretarul de stat, șef al 
Departamentului pentru Situații de Urgență 
din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
dispun, prin ordin comun măsurile 
necesare prevenirii și combaterii infecțiilor 
cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul 
acțiunilor de răspuns la nivel național. 
 
Autor: senator Șerban Nicolae 
 

 

3.  Anexa nr. 2 
MĂSURI PENTRU ASIGURAREA REZILIENȚEI 
COMUNITĂȚILOR 
 

  

4.  2. Pentru toate persoanele care vin în România din 
străinătate, se instituie măsura carantinării/izolării la 
locuința/locația declarată de persoana în cauză, 
împreună cu colocatarii, inclusiv 
familia/aparținătorii, după caz. 

2. Pentru toate persoanele care vin în 
România din străinătate, se instituie măsura 
carantinării/izolării la reședința declarată 
de persoana în cauză, împreună cu 
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Nr. 
crt. 

Forma iniţiatorului Amendamente Observații 

 colocatarii, inclusiv familia/aparținătorii, 
după caz. 

Autor: senator Șerban Nicolae 
 

5.  2. Pentru toate persoanele care vin în România din 
străinătate, se instituie măsura carantinării/izolării la 
locuința/locația declarată de persoana în cauză, 
împreună cu colocatarii, inclusiv 
familia/aparținătorii, după caz. 
 

2. Pentru toate persoanele care vin în 
România din străinătate, se instituie măsura 
carantinării/izolării la locuința/locația 
declarată de persoana în cauză, împreună 
cu colocatarii, inclusiv 
familia/aparținătorii, după caz, pentru o 
perioadă de 14 zile. 
Autor: senator Silvia Monica Dinică - USR
 

SAU 
 

Este necesară 
corelarea acestei 
dispoziții cu 
dispozițiile 
subsecvente sub 
aspectul duratei de 
carantinare/izolare. 

6.  3. Prin excepție de la prevederile pct. 2, persoanele 
care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru 
carantina/izolarea la locuință/altă locație sau care 
solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, pot 
opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în 
spații special destinate puse la dispoziție de 
autoritățile administrației publice locale. 
 

3. Prin excepție de la prevederile pct. 2, 
persoanele care nu au posibilitatea 
îndeplinirii condițiilor pentru 
carantina/izolarea la reședința declarată 
sau care solicită acest lucru pentru a nu își 
expune familia, pot opta pentru măsura 
carantinei instituționalizate, în spații 
special destinate puse la dispoziție de 
autoritățile administrației publice locale. 
 
Autor: senator Șerban Nicolae 
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Nr. 
crt. 

Forma iniţiatorului Amendamente Observații 

7.  4. Persoanele care nu respectă măsurile de 
carantină/izolare la locuință/altă locație sunt 
introduse în carantină instituționalizată pentru o 
perioadă de 14 zile și obligate să suporte 
contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada 
carantinei instituționalizate. 
 

4. Persoanele care nu respectă măsurile de 
carantină/izolare la reședința declarată 
sunt introduse în carantină 
instituționalizată pentru o perioadă de 14 
zile și obligate să suporte contravaloarea 
cazării și hrănirii pe perioada carantinei 
instituționalizate. 
Autor: senator Șerban Nicolae 
 

 

8.  6. Sunt exceptate de la prevederile pct. 2 
următoarele categorii de persoane care nu prezintă 
simptome asociate COVID-19, cu respectarea 
prevederilor legale în vigoare privind utilizarea 
materialelor individuale de protecție împotriva 
COVID-19: 
 

6. Sunt exceptate de la prevederile pct. 2 
următoarele categorii de persoane care se 
deplasează în interes de serviciu și care nu 
prezintă simptome asociate COVID-19, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare 
privind utilizarea materialelor individuale 
de protecție împotriva COVID-19: 
Autor: senator Șerban Nicolae 
 

 

9.  c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și lit. b) care 
se deplasează în interesul desfășurării profesiei din 
statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru 
al Uniunii Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii 
Europene în statul de rezidență, indiferent dacă 
deplasarea se face prin mijloace individuale sau în 
cont propriu; 
 

c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) și 
lit. b) care se deplasează în interesul 
desfășurării profesiei din statul de 
rezidență al acestora într-un alt stat 
membru al Uniunii Europene sau dintr-un 
alt stat al Uniunii Europene în statul de 
rezidență; 
 
Autor: senator Șerban Nicolae 
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Nr. 
crt. 

Forma iniţiatorului Amendamente Observații 

10.  Anexa nr. 3 
MĂSURI PENTRU DIMINUAREA IMPACTULUI 
TIPULUI DE RISC 
 

  

11.  1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu 
SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și 
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, 
concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații 
deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum 
și a întrunirilor de natura activităților culturale, 
științifice, artistice, sportive sau de divertisment în 
spații închise. 
 

Anexa 3, Măsuri pentru diminuarea 
impactului tipului de risc 
art. 1, pct.1: 
Forma propusă: 
Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu 
SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și 
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, 
procesiuni, concerte sau a altor tipuri de 
întruniri în spații deschise, precum și a 
întrunirilor de natura activităților culturale, 
științifice, artistice, sportive sau de 
divertisment în spații închise. 
Autor: Mihai Goțiu, Grupul USR 
 
 

SAU 
 

se elimină sintagma: ”insclusiv a celor de 
tipul drive-in” 
motivare 
În Bulgaria sălile mici de cinema s-au 
deschis din 11 mai, la 30% capacitate. În 
Cehia cinema-urile se deschid din 25 mai. Un 
rând liber între oameni, scaune libere între 
cei care nu sunt din același grup. Fără 
mîncare și băutură în sală. Cinematografele 
în aer liber se deschid în Grecia din 1 iunie. 
Scaunele trebuie puse la 1.5 m distanță unele 
de altele. În Italia sălile se deschid în 15 iunie 
la o capacitate maximă de 300 locuri ocupate 
iar cinema-urile in aer liber mai devreme, 
limita fiind de 1000 de scaune. În Polonia, 
cinema-urile open-air si drive-in-urile sunt 
deschise din 18 mai. În Olanda sălile se 
deschid după 20 mai, respectând normele din 
celelalte țări europene. În Spania, din 25 mai, 
1/3 din capacitate. 
ANCOM a publicat normele pentru obținere 
licențe temporare ptr drive-in-uri. 
Respectarea normelor de prevenire la 
proiecțiile cinematografice de tip drive-in se 
pot desfășura destul de facil cu respectarea 
art. 44 și 71 din Legea 55/2020. De altfel, 
interdicția chiar intră în contradicție cu art. 
44 din L55/2020, care permit desfășurarea de 
activități culturale în aer liber, desigur, cu 
măsurile specifice, având un caracter 
discriminator între diferite tipuri de 
evenimente culturale în aer liber. 
Oamenii stau în propriile mașini, sonorul e 
recepționat pe radioul din mașină ori pe un 
alt device personal. Nu există niciun motiv 
pentru a bloca aceste manifestări – existând 
deja intenția de a organiza acest gen de 
evenimente, menite să suplinească, măcar 
într-o măsură extrem de redusă, accesul la 
cultură în această perioadă. 

 

12.   
1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu 
SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și 
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, 
concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații 
deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum și 

Articolul 1 
1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor 
cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea 
și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, 
procesiuni, concerte sau a altor tipuri de în 
spații deschise, precum și a de natura 

Având în vedere lipsa unei 
definiții juridice pentru conceptul 
de „întrunire“, folosirea acestuia 
poate crea confuzii, conducând la 
restricționarea excesivă a 
activităților de administrative, de 
management, organizare etc. a 
activității culturale etc. fără 
public (inclusiv activitatea de 
atelier a artiștilor plastici, 
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Nr. 
crt. 

Forma iniţiatorului Amendamente Observații 

a întrunirilor de natura activităților culturale, 
științifice, artistice, sportive sau de divertisment în 
spații închise. 
 

activităților culturale, științifice, artistice, 
sportive sau de divertisment în spații 
închise, 
Deputat Iulian Bulai (USR) 
Deputat Petre Florin Manole (PSD) 
 

SAU 

înregistrarea și editarea muzicală, 
activitățile de post-producție 
muzicală și în domeniul 
audiovizual etc., care nu sunt 
vizate de reglementarea de la pct. 
3 al art. 1). 

Având în vedere riscul 
epidemiologic extrem de redus al 
proiecțiilor în regim de drive-in 
(fără participarea fizică a unei 
echipe artistice sau tehnice și în 
condițiile de distanțare socială a 
publicului în propria mașină), 
interzicerea acestui tip de 
activitate este excesivă. 

Derularea proiecțiilor în regim de 
drive-in este una dintre formele 
de reluare a activității culturale 
puse în practică în majoritatea 
statelor UE, indiferent de 
impactul epidemiologic suferit de 
acestea.   

13.   Anexa 3, Măsuri pentru diminuarea 
impactului tipului de risc 
art. 1, pct.1: 
Forma propusă: 
1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor 
cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea 
și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, 
procesiuni, concerte sau a altor tipuri de 
întruniri în spații deschise dacă nu se 
respectă distanțarea fizică de minim 1,5 
m între participanți, precum și a 
întrunirilor de natura activităților culturale, 

se introduce posibilitatea unor 
evenimente organizate cu 
respectarea distanțării fizice 
Motivare 
Unele evenimente culturale pot fi 
reluate în condiții de siguranță, 
în aer liber, cum ar fi teatre în 
aer liber, cinematografe în aer 
liber, mici concerte. 
În Bulgaria sălile mici de cinema 
s-au deschis din 11 mai, la 30% 
capacitate. În Cehia cinema-urile 
se deschid din 25 mai. Un rând 
liber între oameni, scaune libere 
între cei care nu sunt din același 
grup. Fără mâncare și băutură în 
sală. Cinematografele în aer liber 
se deschid în Grecia din 1 iunie. 
Scaunele trebuie puse la 1.5 m 
distanță unele de altele. În Italia 
sălile se deschid în 15 iunie la o 
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științifice, artistice, sportive sau de 
divertisment în spații închise. 
Autor: senator Vlad Alexandrescu 
 

SAU 
 

capacitate maximă de 300 locuri 
ocupate iar cinema-urile in aer 
liber mai devreme, limita fiind de 
1000 de scaune. În Polonia, 
cinema-urile open-air si drive-in-
urile sunt deschise din 18 mai. În 
Olanda sălile se deschid după 20 
mai, respectând normele din 
celelalte țări europene. În Spania, 
din 25 mai, 1/3 din capacitate. 
Respectarea normelor de 
prevenire la proiecțiile 
cinematografice de tip drive-in se 
pot desfășura destul de facil cu 
respectarea art. 44 și 71 din 
Legea 55/2020. De altfel, 
interdicția chiar intră în 
contradicție cu art. 44 din 
L55/2020, care permite 
desfășurarea de activități 
culturale în aer liber, desigur, cu 
măsurile specifice, având un 
caracter discriminator între 
diferite tipuri de evenimente 
culturale în aer liber. 

14.   
 
 
 
 
 

Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu 
SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și 
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, 
procesiuni, concerte sau a altor tipuri de 
întruniri în spații deschise fără respectarea 
unei distanțe minime de 2 m între 
participanți, precum și a întrunirilor de 
natura activităților culturale, științifice, 
artistice, sportive sau de divertisment în 
spații închise. 
Autor: deputat Stelian Ion 
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15.  3. Activitatea instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, 
librăriilor, cinematografelor, studiourilor de 
producție de film și audiovizual, a instituțiilor de 
spectacole și/sau concerte, a centrelor și/sau a 
căminelor culturale și a altor instituții de cultură, 
precum și evenimentele culturale în aer liber și 
festivalurile publice și private poate fi desfășurată în 
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 
culturii și ministrului sănătății, emis în temeiul art. 
44 și al art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020. 
 

La art. 2 lit. c) anexa 3 pct. 3 se modifică și 
va avea următorul cuprins:  
3.Activitatea instituţiilor muzeale, a 
bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, 
monumentelor istorice, teatrelor, operelor, 
filarmonici, săli de spectacol, studiourilor 
de producţie de film şi audiovizual, a 
instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, a 
centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a 
altor instituţii de cultură, precum şi 
evenimentele culturale în aer liber şi 
festivalurile publice şi private poate fi 
desfăşurată în condiţiile stabilite prin 
ordinul comun al ministrului culturii şi 
ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 
şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. 
Autor: Ambrus Izabella, Deputat UDMR 

 

16.  6. Se interzice participarea la evenimente private 
în spații închise, cu excepția celor care se desfășoară 
cu participarea a cel mult 8 persoane și cu 
respectarea regulilor de distanțare socială. 
 

6. Se elimină. 
Autor: senator Șerban Nicolae 
 

 

17.  d) Valea lui Mihai, județul Bihor - feroviar și rutier 
(cu excepția traficului feroviar de marfă); 
 

Art. 5, pct. 1 lit. d) Valea lui Mihai, județul 
Bihor - feroviar și rutier (cu excepția 
traficului feroviar de marfă, lucrători 
transfrontalieri); 
Autor: Grup UDMR 
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18.  Art.6 - 1. Se suspendă consumul produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice în 
spațiile comune de servire a mesei din restaurante, 
hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri 
publice, atât în interiorul, cât și la terasele din 
exteriorul acestora. 
 

Art. 6 pct. 1 Se suspendă consumul 
produselor alimentare şi băuturilor 
alcoolice şi nealcoolice în interiorul 
spaţiilor comune de servire a mesei din 
restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, 
cafenele sau alte localuri publice.  
Autor: Grup UDMR 
 

 

19.  2. În spațiile prevăzute la pct. 1, este permisă 
prepararea hranei și comercializarea produselor 
alimentare și băuturilor alcoolice care nu se consumă 
în spațiile respective. 
 

2. Se permite prepararea hranei și 
comercializarea produselor alimentare și 
băuturilor alcoolice care nu se consumă în 
spațiile prevăzute la pct. 1, precum și 
comercializarea produselor alimentare și a 
băuturilor alcoolice  și nealcoolice la 
terase, cu respectarea măsurilor de 
protecție sanitară. 
Autor: senator Șerban Nicolae 
 

SAU 
 

 

20.   Este permis consumul produselor 
alimentare şi băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice la terasele din exteriorul 
spaţiilor comune de servire a mesei din 
restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, 
cafenele sau alte localuri publice, cu 
respectarea regulilor de distanţare socială. 
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Prin derogare de la prevederile 
punctului 1, comitetul local pentru 
situații de urgenta poate permite 
consumul produselor alimentare şi 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice la 
terasele din exteriorul spaţiilor comune 
de servire a mesei din restaurante, 
hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau 
alte localuri publice.  
Autor: Grup UDMR 
 

21.  Art.9 - 1. Se suspendă activitatea operatorilor 
economici care desfășoară activități în spații închise 
în următoarele domenii: jocuri de noroc, activități de 
fitness, activități în piscine, activități de tratament 
balnear, locuri de joacă și săli de jocuri;  
 

Art.9 - 1. Se suspendă activitățile 
operatorilor economici care se desfășoară 
în spații închise în următoarele domenii: 
jocuri de noroc, activități de fitness, 
activități în piscine, activități de tratament 
balnear, locuri de joacă și săli de jocuri; 
Autor: senator Șerban Nicolae 
 

 

22.  6. Se suspendă activitatea în spațiile deschise 
pentru administrare plaje sau ștranduri/piscine 
exterioare. 
 

6. Se permite activitatea în spațiile 
deschise pentru administrare plaje sau 
ștranduri/piscine exterioare, numai cu 
respectarea măsurilor de protecție 
sanitară. 
Autor: senator Șerban Nicolae 
 

SAU 
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23.   Art. 9 pct. 6 Comitetul local de situații 
de urgență poate permite activitatea în 
spațiile deschise pentru administrare plaje 
sau ștranduri/piscine exterioare. 
Autor: Grup UDMR 
 

 

 
 

 

 


