
BIROU PARLAMENTAR 

DEPUTAT IOAN DÎRZU 

CIRCUMSCRIPȚIA ELECTORALĂ NR.1, JUDEȚUL ALBA 

Întrebare 

Adresată: Domnului Ludovic Orban, Prim-ministrul României  

     Domnului Nelu Tătaru, Ministrul Sănătății 

 

De către: Deputat Ioan Dîrzu 

    Deputat ales în circumscripția electorală nr.1 ALBA 

 

Obiectul întrebării:  Criteriile de testare anti COVID pentru anumite categorii de persoane 

 

Stimate Domnule Prim-ministru, 

Stimate Domnule Ministru, 

În temeiul art.112, alin. (1) din Constituția României, republicată, și a art. 194 din              

Regulamentul Camerei Deputaților, vă rog să-mi răspundeți în scris la următoarele întrebări: 

1. Care sunt criteriile de testare COVID pentru următoarele categorii de persoane:           

deputați; senatori; membrii din România ai Parlamentului European; membrul         

desemnat de România în Comisia Europeană; președintele României, membri ai          

Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat și asimilații acestora; consilieri ai             

miniștrilor; judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Curții Constituționale;            

ceilalți judecători și procurori; membrii Consiliului Superior al Magistraturii;         

președintele Consiliului Legislativ și locțiitorul acestuia; Avocatul Poporului și         

adjuncții săi; consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației           

Prezidențiale; consilierii de stat și consilierii personali ai prim-ministrului; personalul          

angajat la cabinetul tuturor demnitarilor; membrii și auditorii publici externi din cadrul            

Curții de Conturi a României și ai camerelor județene de conturi; guvernatorul,            

prim-viceguvernatorul și viceguvernatorii Băncii Naționale a României; președintele        

și vicepreședintele Consiliului Concurenței; ofițeri, amirali, generali și mareșali; ofițeri          

de poliție; președinții și vicepreședinții consiliilor județene; primarul general și          

viceprimarii municipiului București; primarii și viceprimarii sectoarelor municipiului        

București; primarii și viceprimarii municipiilor; consilieri județeni; prefecți și         
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subprefecți; conducătorii autorităților și instituțiilor publice centrale și locale și          

persoanele cu funcții de control din cadrul acestora, inclusiv conducătoriii autorităților           

și instituțiilor publice de la nivelul orașelor și comunelor și persoanele cu funcții de              

control din cadrul acestora; avocați; comisarii Gărzii Financiare; personalul vamal;          

persoanele care dețin funcții de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor             

autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și al             

societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care            

au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare; militari            

din cadrul structurilor de apărare națională, ordine publică și securitate națională;           

persoanele prevăzute la art. 293 și 294 din Codul penal. 

2. Dacă persoanele prevăzute la pct. 1 beneficiază de o anumită prioritate și/sau frecvență             

în testarea anti COVID? 

3. Cât la sută dintre testările totale efectuate în România au fost făcute persoanelor prev.              

la pct. 1? 

4. Care este valoarea testerelor utilizate până în prezent pentru persoanele prevăzute la            

pct. 1? 

5. Dacă persoanele prevăzute la pct. 1 se află într-un program național special de testare              

anti COVID? 

 

 

 

Cu deosebită considerație, 

Deputat PSD de Alba 

Ioan Dîrzu 

 

 

Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucureşti 
E-mail:ioan.dirzu@cdep.ro 




