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INTERPELARE 

 

06 decembrie 2021 

 

Din partea: Doamnei deputat Ana-Loredana Predescu 

Circumscripția electorală nr. 8-Brașov, Grupul parlamentar PSD 

În atenția: Domnului Lucian Nicolae Bode, ministrul Afacerilor Interne 

Domnului Alexandru Rafila, ministrul Sănătății  

Domnului Sorin-Mihai Cîmpeanu, ministrul Educației 

Subiectul interpelării: Restricții în scenariul verde 

 

 

Stimate domnule ministru Bode, 

Stimate domnule ministru Rafila, 

Stimate domnule ministru Cîmpeanu,     

Ultima actualizare, din data de 5 decembrie 2021, a ratei de incidență cumulată a 

cazurilor de COVID-19, la nivel județean, din ultimele 14 zile, la mia de locuitori, arată 

că doar două județe din cele 41 au o rată de incidență mai mare de doi la mia de locuitori, 

respectiv, județul Arad cu o incidență de 2,53 la mie și județul Cluj cu o incidență de 

2,04 la mie.  

 

Celelalte 39 de județe din România, la data de 5 decembrie 2021, se află în scenariul 

verde.  

 

Domnilor miniștri, în contextul în care, cifrele oficiale arată că România se află atât de 

aproape de scenariul verde, cu o rata de incidență mai mică de doi la mia de locuitori, 

vă semnalez faptul că reacțiile instituțiilor pe care le coordonați nu sunt direct 

proporționale cu aceste progrese înregistrate întrucât restricțiile sunt în continuare în 

vigoare pe tot teritoriul țării.  

 

În numele brașovenilor care m-au onorat cu votul și cu încrederea lor, vă solicit să 

analizați oportunitatea continuării impunerii restricțiilor, raportate la starea reală, 

întrucât nu există justificare pentru continuarea impunerii măsurilor cu caracter 

preventiv ce duc la lipsirea de drepturi și libertăți.  
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Totodată, având în vedere rata de incidență scăzută, cât și introducerea testării periodice 

în școli, somez ministerele de resort să analizeze și oportunitatea renunțării la utilizarea 

măștilor de protecție în școli deoarece, prin cifrele oficiale, necesitatea obligativității 

acesteia nu se mai susține.  

 

Vă rog să îmi răspundeți oral și în scris,  

 

Cu considerație, 

 

Ana-Loredana Predescu 

Deputat 

Membru al Comisiei pentru învățământ 

Membru al Comisiei pentru industrii și servicii 
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Anexa  

 
Această anexă este parte integrată a Interpelării din data de 06 decembrie 2021, adresată de 

către doamna deputat Ana-Loredana Predescu în atenția domnului Lucian Nicolae Bode, 

ministrul afacerilor interne, domnului Alexandru Rafila, ministrul sănătății și domnului Sorin-

Mihai Cîmpeanu, ministrul educației.  

 

Anexa servește principiului transparenței și surprinde sursa datelor citate în textul interpelării.  

 

Sursa: https://datelazi.ro/  
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