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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 399
din 10 iunie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 101 alin. (1) pct. 18 și ale art. 35
alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Bianca Drăghici

— președinte
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— judecător
— magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a prevederilor art. 101 alin. (1) pct. 18 și ale art. 35 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice, excepție ridicată de Bogdan
Papavă în Dosarul nr. 15/1.748/2018 al Judecătoriei Cornetu și
care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale
nr. 2.379D/2018.
2. La apelul nominal lipsesc părțile. Procedura de citare este
legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca
nefondată, având în vedere că textul face referire la „documente
prevăzute de lege” și, prin urmare, este suficient de clar pentru
a fi înțeles de destinatarul normei. Cu privire la critica de
neconstituționalitate potrivit căreia neclaritatea legii generează
comportamente discriminatorii din partea agenților de poliție, se
arată că aceasta este inadmisibilă, întrucât discriminarea trebuie
să rezulte din lege, și nu din modalitatea de aplicare a normelor
legale de către agenții de poliție.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată
următoarele:
4. Prin Încheierea din 28 noiembrie 2018, pronunțată în
Dosarul nr. 15/1.748/2018, Judecătoria Cornetu a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a prevederilor art. 101 alin. (1) pct. 18 și ale art. 35 alin. (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice. Excepția a fost ridicată de
Bogdan Papavă într-o cauză având ca obiect anularea unui
proces-verbal de constatare și sancționare a unei contravenții
reglementate de Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
5. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul
acesteia susține, în esență, că, în principal, prevederile art. 101
alin. (1) pct. 18 și cele ale art. 35 alin. (2) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 195/2002 și, în subsidiar, sintagma
„precum și alte documente prevăzute de lege” din cuprinsul art. 35
alin. (2) din acest act normativ sunt lipsite de claritate și
previzibilitate și contravin principiului constituțional referitor la
egalitatea în drepturi.

6. Se consideră că neclaritatea art. 101 alin. (1) pct. 18
raportat la dispozițiile art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 195/2002 conduce la aplicarea unui tratament
discriminatoriu, întrucât lasă la latitudinea unui agent rutier
posibilitatea de a stabili care sunt documentele suplimentare pe
care un participant la trafic trebuie să le aibă asupra sa și care
sunt actele normative care prevăd aceste documente.
7. Se afirmă că art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 195/2002 nu stabilește expres obligația
participanților la trafic de a avea asupra lor polița de asigurare
auto. De asemenea, nici Legea nr. 132/2017 privind asigurarea
obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse
terților prin accidente de vehicule și tramvaie nu prevede
această obligație în sarcina conducătorilor auto.
8. Invocând jurisprudența Curții Constituționale cu privire la
claritatea și previzibilitatea actelor normative, se menționează
că formularea unui act normativ trebuie să permită persoanei
interesate să prevadă în mod rezonabil conduita pe care trebuie
să o adopte, iar claritatea și previzibilitatea sunt elemente sine
qua non ale constituționalității. Astfel, se arată că Legea
nr. 132/2017 prevede la art. 3, cu denumirea marginală
„Obligativitatea încheierii contractului RCA”, că persoanele fizice
sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării
sau înregistrării în România au obligația să se asigure pentru
cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse
prin accidente de vehicule. Însă această obligație de a încheia
o poliță de asigurare de tip RCA nu presupune și obligativitatea
unui conducător auto de a o avea asupra lui în format fizic,
agentul rutier având posibilitatea de a verifica valabilitatea unei
polițe prin alte mijloace.
9. Ca atare, lipsa de claritate și previzibilitate a prevederilor
art. 101 alin. (1) pct. 18 raportate la cele ale art. 35 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002, care prevede
posibilitatea sancționării unui conducător auto pentru
nerespectarea obligației de a avea asupra sa „precum și alte
documente prevăzute de lege”, poate conduce la aplicarea unui
tratament discriminatoriu. În speță, se afirmă că agentul de
poliție a concluzionat în mod incorect faptul că obligația de a
încheia o poliță de asigurare de tip RCA presupune și
obligativitatea conducătorului auto de a o avea asupra lui.
10. Judecătoria Cornetu apreciază că prevederile legale
criticate sunt constituționale.
11. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului
Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra
excepției de neconstituționalitate.
12. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale
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criticate, raportate la dispozițiile Constituției, precum și Legea
nr. 47/1992, reține următoarele:
13. Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este
competentă, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. d) din Constituție,
precum și ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 și 29 din Legea
nr. 47/1992, să soluționeze excepția de neconstituționalitate.
14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl
constituie, potrivit dispozitivului încheierii de sesizare,
prevederile art. 101 alin. (1) pct. 18 și ale art. 35 alin. (2) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind
circulația pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările
și completările ulterioare, având următorul cuprins:
— Art. 101 alin. (1): „Constituie contravenții și se
sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni
următoarele fapte săvârșite de persoane fizice: [...]
18. nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a
avea asupra sa documentele prevăzute la art. 35 alin. (2);”
— Art. 35 alin. (2): „Participanții la trafic sunt obligați ca, la
cererea polițistului rutier, să înmâneze acestuia documentul de
identitate sau, după caz, permisul de conducere, documentul de
înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus,
documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte
documente prevăzute de lege.”
15. În opinia autorului excepției, prevederile legale criticate
contravin dispozițiilor constituționale ale art. 1 alin. (5), potrivit
căruia în România, respectarea Constituției, a supremației sale
și a legilor este obligatorie, și ale art. 16 privind egalitatea în
drepturi.
16. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
observă că prevederile legale criticate instituie o sancțiune
contravențională pentru încălcarea de către conducătorul unui
vehicul a obligației de a prezenta, la cererea polițistului rutier,
documentul de identitate sau, după caz, permisul de conducere,
documentul de înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului
condus, documentele referitoare la bunurile transportate,
precum și alte documente prevăzute de lege.
17. În jurisprudența sa, Curtea a statuat că dispozițiile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 au ca scop
asigurarea desfășurării fluente și în siguranță a circulației pe
drumurile publice, precum și ocrotirea vieții, integrității corporale
și a sănătății persoanelor participante la trafic sau aflate în zona
drumului public, protecția drepturilor și intereselor legitime ale
persoanelor respective, a proprietății publice și private, precum
și a mediului. De asemenea, încălcarea prevederilor acestui act
normativ, altele decât cele care întrunesc elementele constitutive
ale unei infracțiuni, constituie contravenție și se sancționează
cu avertisment ori cu amendă ca sancțiune principală și, după
caz, cu una dintre sancțiunile contravenționale complementare
prevăzute la art. 96 alin. (2), respectiv aplicarea punctelor de
penalizare, suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe
timp limitat, confiscarea bunurilor destinate săvârșirii
contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență ori
folosite în acest scop, imobilizarea vehiculului, radierea din oficiu
a înmatriculării sau înregistrării vehiculului (a se vedea în acest
sens Decizia nr. 658 din 29 septembrie 2020, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 11 martie
2021, paragrafele 15 și 16).Totodată, prin Decizia nr. 1.159 din
17 septembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 701 din 19 octombrie 2009, Curtea a reținut că fapta
sancționată contravențional prin art. 101 alin. (1) pct. 18 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 constă în
nerespectarea obligației conducătorului de vehicul de a avea
asupra sa documentele prevăzute de lege, iar nu în
nerespectarea obligațiilor referitoare la întocmirea unor
documente cum ar fi, de exemplu, încheierea asigurării
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obligatorii pentru răspundere civilă în caz de pagube produse
terților prin accidente de circulație.
18. Cu privire la pretinsa lipsă de claritate și previzibilitate a
sintagmei „precum și alte documente prevăzute de lege” din
cuprinsul art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002, prin Decizia nr. 51 din 16 februarie 2016, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 14 martie
2016, paragraful 42, Curtea a statuat că sintagma „prevăzută
de lege” impune ca măsura incriminată să aibă un temei în
dreptul intern și vizează, de asemenea, calitatea legii în cauză:
aceasta trebuie să fie accesibilă justițiabilului și previzibilă în
ceea ce privește efectele sale, în acest sens fiind și Hotărârea
din 25 ianuarie 2007, pronunțată în Cauza Sissanis împotriva
României, paragraful 66. Totodată, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a constatat că semnificația noțiunii de
previzibilitate depinde într-o mare măsură de conținutul textului
despre care este vorba și de domeniul pe care îl acoperă,
precum și de numărul și de calitatea destinatarilor săi. Cu
referire la principiul aplicabilității generale a legilor, prin hotărârile
din 22 noiembrie 1995, 24 mai 2007, 12 februarie 2008 și
21 octombrie 2013, pronunțate în cauzele S.W. împotriva
Regatului Unit, paragraful 36, Dragotoniu și Militaru-Pidhorni
împotriva României, paragrafele 36 și 37, Kafkaris împotriva
Ciprului, paragraful 141, și Del Rio Prada împotriva Spaniei,
paragrafele 92 și 93, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
reținut că formularea acestora nu poate prezenta o precizie
absolută. Una dintre tehnicile standard de reglementare constă
în recurgerea mai degrabă la categorii generale, decât la liste
exhaustive. Astfel, numeroase legi folosesc, prin forța lucrurilor,
formule mai mult sau mai puțin vagi, a căror interpretare și
aplicare depind de practică. Oricât de clar ar fi redactată o
normă juridică, în orice sistem de drept, există un element
inevitabil de interpretare judiciară, inclusiv într-o normă de drept
penal. Nevoia de elucidare a punctelor neclare și de adaptare la
circumstanțele schimbătoare va exista întotdeauna. Deși
certitudinea este extrem de dezirabilă, aceasta ar putea antrena
o rigiditate excesivă, or, legea trebuie să fie capabilă să se
adapteze schimbărilor de situație. Rolul decizional conferit
instanțelor urmărește tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu
ocazia interpretării normelor, dezvoltarea progresivă a dreptului
penal prin intermediul jurisprudenței ca izvor de drept fiind o
componentă necesară și bine înrădăcinată în tradiția legală a
statelor membre (a se vedea Decizia nr. 405 din 15 iunie 2016,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din
8 iulie 2016, paragraful 46, și Decizia nr. 772 din 15 decembrie
2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315
din 3 mai 2017, paragraful 23).
19. Având în vedere considerentele de principiu redate mai
sus, Curtea va analiza dacă sintagma „precum și alte
documente prevăzute de lege”, criticată de autorul excepției,
respectă cerințele de calitate ale legii, astfel cum au fost
subliniate în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului
și în cea a Curții Constituționale.
20. Astfel, Curtea observă că, potrivit art. 177 din
Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.391 din 4 octombrie 2006, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din
26 octombrie 2006, îndrumarea, supravegherea, controlul
respectării normelor privind circulația pe drumurile publice și
luarea măsurilor legale în cazul în care se constată încălcări ale
acestora se realizează de către polițiștii rutieri care sunt ofițerii
și agenții de poliție specializați și anume desemnați prin
dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al
Poliției Române.
21. Din analiza normelor legale în materie, Curtea reține că
participanții la trafic sunt obligați ca, la cererea polițistului rutier,
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să înmâneze acestuia documentul de identitate sau, după caz,
permisul de conducere, documentul de înmatriculare ori de
înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la
bunurile transportate, precum și alte documente prevăzute de
lege. Totodată, potrivit art. 147 pct. 1 din Regulamentul de
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002
privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.391/2006, conducătorul de autovehicul sau de
tramvai este obligat să aibă asupra sa actul de identitate,
permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de
înregistrare și, după caz, atestatul profesional, precum și
celelalte documente prevăzute de legislația în vigoare.
22. Curtea observă că, în funcție de domeniul de
reglementare și specificul activității de transport, prin diferite acte
normative, legiuitorul a prevăzut obligativitatea deținerii unor
documente. În acest sens, cu titlu de exemplu, Legea
nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de
închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 45 din 28 ianuarie 2003, cu modificările și completările
ulterioare, la art. 37, prevede că, în traficul rutier, controlul
autovehiculelor se va efectua de către reprezentanții autorităților
menționate în cuprinsul legii, numai împreună cu poliția rutieră,
având ca obiective verificarea existenței valabilității și utilizării
autorizației taxi sau a copiei conforme, după caz, precum și a
ecusoanelor și a listei de tarife aplicate etc. De asemenea,
potrivit art. 4 alin. (2) din Legea serviciilor publice de transport
persoane în unitățile administrativ-teritoriale nr. 92/2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 262 din
19 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare,
conducătorul mijlocului de transport în comun este obligat să
prezinte la controlul în trafic următoarele documente, după caz:
a) licența de traseu și caietul de sarcini al acesteia eliberat de
emitentul licenței; b) programul de circulație; c) copia conformă
a licenței de transport, în cazul autobuzelor; d) alte documente
stabilite de legile în vigoare etc.
23. Prin urmare, analizând, în ansamblul reglementării,
normele legale criticate, reiese cu claritate înțelesul sintagmei
„precum și alte documente prevăzute de lege” din cuprinsul
art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002. Așa fiind, sintagma criticată nu se referă doar la
documentele prevăzute în mod expres în cuprinsul Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 195/2002, ci trebuie interpretată ca
referindu-se la orice document menționat în acte normative
aflate în vigoare, față de care subzistă obligația deținerii asupra
lor de către conducătorii de vehicule, sub orice formă (pe suport
hârtie sau în format electronic), și, subsecvent, a prezentării, la
cerere, polițistului rutier. Faptul că, în funcție de domeniul de
reglementare și de specificul activității de transport,
documentele sunt cuprinse în mai multe acte normative nu
poate fi o scuză pentru lipsa acestora, întrucât, potrivit
principiului că nimeni nu se poate apăra invocând necunoașterea
legii (nemo censetur ignorare legem), conducătorul de vehicul
este prezumat că a avut cunoștință de reglementarea care
prevede obligativitatea de a avea asupra sa toate documentele
prevăzute de lege, așa încât acesta nu are decât a-și imputa
propriei lipse de diligență consecințele negative pe care este ținut
să le suporte, iar nu textului de lege criticat.
24. În ceea ce privește încălcarea principiului egalității în fața
legii, Curtea a statuat în jurisprudența sa (de exemplu, Decizia
nr. 127 din 10 martie 2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 433 din 9 iunie 2016, paragraful 18), cu
valoare de principiu, faptul că egalitatea în fața legii presupune
instituirea unui tratament egal pentru situații care, în funcție de
scopul urmărit, nu sunt diferite. Pentru a exista o încălcare a
principiului egalității, ar trebui să se rețină că între persoanele
cărora li se aplică același regim juridic — în speță, prevederile
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 — există

diferențe nejustificate obiectiv și rezonabil. Or, instituirea în
sarcina tuturor conducătorilor de vehicul a obligației de a
prezenta, la cererea polițistului rutier, documentul de identitate
sau, după caz, permisul de conducere, documentul de
înmatriculare ori de înregistrare a vehiculului condus,
documentele referitoare la bunurile transportate, precum și alte
documente prevăzute de lege, aplicabilă în mod egal tuturor
destinatarilor normei, fără discriminare, nu relevă un tratament
juridic diferențiat față de persoane aflate în aceeași situație
juridică. Prin urmare, Curtea constată că dispozițiile art. 16 din
Constituție privind egalitatea în drepturi a cetățenilor nu sunt
încălcate.
25. Cu privire la susținerile referitoare la polița de asigurare
de tip RCA și modalitatea în care se poate face dovada
existenței acesteia, Curtea reține că, potrivit art. 2 pct. 21 din
Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere
civilă auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de
vehicule și tramvaie, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 431 din 12 iunie 2017, polița de asigurare RCA
reprezintă documentul prin care se constată încheierea
contractului de asigurare RCA și se atestă existența asigurării de
răspundere civilă pentru prejudicii produse terțelor persoane prin
accidente de vehicule și de tramvaie.
26. Curtea reține că, potrivit art. 76 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 195/2002, se prevede că: „(1) Vehiculele
înmatriculate sau înregistrate, cu excepția celor cu tracțiune
animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă
asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube
produse terților prin accidente de circulație, conform legii.
(2) Poliția rutieră dispune măsura reținerii certificatului de
înmatriculare sau înregistrare și retragerea plăcuțelor cu
numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor
neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovadă fără drept de
circulație. (3) Dacă deținătorul vehiculului nu face dovada
asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii
prevăzute la alin. (2), poliția rutieră dispune radierea din
evidență a vehiculului.”
27. Curtea observă că dovada încheierii asigurării RCA, în
cazul controalelor efectuate de către autoritățile abilitate, potrivit
art. 10 alin. (11) din Norma Autorității de Supraveghere
Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din
data de 1 august 2017, cu modificările și completările ulterioare,
se poate face prin oricare dintre următoarele modalități: a) polița
de asigurare RCA și contractul RCA emise de către asigurătorul
RCA, pentru perioada de valabilitate înscrisă, prezentate pe
suport hârtie sau în format electronic; b) dovada asigurării de
răspundere civilă a vehiculelor, eliberată de către asigurătorii
RCA din alte state, cu valabilitate pe teritoriul României și numai
pentru perioada menționată în acestea, sau polița de asigurare
de frontieră pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în afara
Spațiului Economic European și a Confederației Elvețiene,
prezentată pe suport hârtie sau în format electronic; c) informația
rezultată din interogarea bazei de date cu asigurările obligatorii
de răspundere civilă auto încheiate pe teritoriul României, prin
care se certifică existența unui contract RCA valabil la data
interogării. Prin urmare, dovada încheierii poliței de asigurare
RCA se poate face prin prezentarea acesteia pe suport hârtie
sau în format electronic ori prin interogarea bazei de date cu
asigurările obligatorii de răspundere civilă auto încheiate pe
teritoriul României, prin care se certifică existența unui contract
RCA valabil la data interogării.
28. Având în vedere toate aceste argumente, excepția de
neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (1) pct. 18 și ale
art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 este neîntemeiată.
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29. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, al art. 1—3, al
art. 11 alin. (1) lit. A.d) și al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii
D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Bogdan Papavă în Dosarul nr. 15/1.748/2018 al
Judecătoriei Cornetu și constată că prevederile art. 101 alin. (1) pct. 18 și ale art. 35 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Cornetu și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data 10 iunie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Bianca Drăghici

ORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea Legii nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate,
precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniu
Având în vedere că în ultima perioadă acțiunile de identificare și delimitare a terenurilor degradate devenite inapte pentru
agricultură, dar care pot fi ameliorate prin împădurire, desfășurate de comisiile de specialiști de la nivelul unităților administrativteritoriale au fost blocate din cauza următoarelor situații:
a) lipsa dezbaterilor succesorale;
b) moștenitori care sunt plecați din localitate sau din țară, iar terenurile respective sunt utilizate/deținute de către moștenitorii
prezenți în localitate;
c) documente de proprietate emise pe numele mai multor persoane, cum ar fi moștenitori ai unor autori, care nu au ieșit
din indiviziune și terenurile sunt utilizate/deținute doar de cei aflați în localitate;
d) realizarea cadastrului sistematic la nivelul unităților administrativ-teritoriale, prin care s-au eliberat cărți funciare pe
numele autorilor, neexistând dezbateri succesorale, iar terenurile sunt utilizate de către o parte din succesori;
e) obligativitatea includerii terenurilor degradate în fondul forestier național, situație care conduce la o serie de restricții și
obligații financiare asupra proprietarilor/deținătorilor acestor terenuri,
ținând cont că în perioada 1990—2020 s-au realizat lucrări de împăduriri la nivel național pe suprafața de 387 mii ha, din
care în vederea extinderii suprafețelor de pădure s-au realizat 47 mii ha împăduriri pe terenuri degradate și perdele forestiere de
protecție, iar în ultimii ani suprafețele de terenuri agricole degradate împădurite au scăzut constant, de la 2.355 ha în anul 2014
la mai puțin de 200 ha în anul 2020,
luând în considerare necesitatea creșterii suprafeței ocupate cu vegetație forestieră, în principal, pentru reabilitarea unor
zone puternic afectate de fenomenele de eroziune de suprafață și eoliană, ca urmare a restrângerii sub limitele acceptabile a
suprafeței ocupate de vegetație forestieră,
apreciind că majorarea suprafețelor de terenuri acoperite cu vegetație forestieră contribuie semnificativ la diminuarea
efectului schimbărilor climatice, dar și la adaptarea la acestea, prin sporirea stocării carbonului pe termen lung în structuri forestiere
și echilibrarea bilanțului național al emisiilor gazelor cu efect de seră,
având în vedere necesitatea diminuării acțiunii factorilor climatici nefavorabili și a degradării de orice natură a solului,
luând în considerare că în anul 2020 s-au constituit perimetre de ameliorare la nivel național numai pentru suprafața de
283 ha, iar în anul 2021 numai pentru suprafața de 42 ha datorită prevederilor legale actuale cu privire la identificarea terenurilor
degradate, iar în ultimii 7 ani nu s-au mai putut prelua terenuri degradate proprietate publică a statului aflate în administrarea
Agenției Domeniilor Statului de către Regia Națională a Pădurilor — Romsilva în vederea împăduririi din cauza lipsei înscrierii în
cartea funciară a acestor terenuri,
ținând cont de necesitatea actualizării legislației referitoare la terenurile degradate, în sensul în care să nu mai existe
obligativitatea includerii în fondul forestier a terenurilor proprietate privată, ci doar a celor proprietate publică a statului, posibilitatea
trecerii terenurilor degradate proprietate publică a statului din administrarea Agenției Domeniilor Statului în administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor — Romsilva chiar și dacă acestea nu sunt înscrise în cartea funciară, această operațiune urmând să fie
realizată de către Regia Națională a Pădurilor — Romsilva în termen de maximum 6 luni de la preluare,
având în vedere faptul că timpul de la identificarea terenurilor și obținerea acordurilor deținătorilor de terenuri, respectiv
întocmirea fișei perimetrului de ameliorare, aprobarea acesteia, achiziția serviciilor de proiectare, elaborarea documentațiilor
tehnico-economice, avizarea și aprobarea acestora, atribuirea contractelor de execuție, și până la realizarea efectivă a lucrărilor
de împădurire este de aproximativ 18—20 de luni, este necesar și obligatoriu să fie modificată și completată în regim de urgență
Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate.
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Considerând că neadoptarea măsurilor propuse în regim de urgență implică: amânarea corectării cadrului juridic existent
și, implicit, blocarea împăduririi terenurilor degradate, care va conduce la extinderea fenomenelor de torențializare și apariția unor
puternice degradări ale terenurilor, prin erodări și alunecări, asociate și cu alți factori perturbatori, în zonele de deal, iar în regiunile
de câmpie apariția secetelor frecvente și prelungite, a fenomenelor de deșertificare cu efecte negative asupra producției agricole
și asupra condițiilor generale de mediu și de viață,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară, a
cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor
degradate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 376 din 7 iunie 2010, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„Art. 2. — Obiectul prezentei legi îl constituie împădurirea
terenurilor degradate, astfel cum sunt definite la pct. 53 din
anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008 — Codul silvic, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.”
2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
„Art. 3. — Se constituie în perimetre de ameliorare, astfel cum
sunt acestea definite la pct. 29 din anexa nr. 1 la Legea nr. 46/2008,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, terenurile
degradate prevăzute la art. 2, care pot fi ameliorate prin
împădurire.”
3. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
„Art. 5. — (1) Identificarea, delimitarea și constituirea
perimetrelor de ameliorare la nivelul localităților se fac de o
comisie stabilită prin ordin al prefectului, la propunerea
directorului executiv al direcției pentru agricultură și dezvoltare
rurală, care este formată din:
a) primarul comunei, al orașului sau al municipiului, după
caz, în calitate de președinte al comisiei;
b) reprezentantul direcției pentru agricultură județeană;
c) reprezentantul oficiului de cadastru și publicitate imobiliară;
d) reprezentantul oficiului județean de studii pedologice și
agrochimice;
e) reprezentantul structurii teritoriale a autorității publice
centrale care răspunde de silvicultură;
f) reprezentantul agenției județene pentru protecția mediului;
g) reprezentantul direcției silvice sau al structurii silvice de
rang superior;
h) reprezentantul ocolului silvic de stat sau de regim, după
caz, în calitate de secretar;
i) reprezentantul filialei teritoriale/unității de administrare a
Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare;
j) specialiști din unitățile și subunitățile de cercetare și
proiectare în domeniile de îmbunătățiri funciare pentru

agricultură, silvicultură, împăduriri de terenuri degradate,
cercetări agrochimice și pedologice;
k) specialiști din Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cazul
zonelor cu un interes special pentru ameliorarea condițiilor de
mediu sau pentru protejarea acestora prin acțiuni de împădurire.”
4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Terenurile degradate, proprietate publică a
statului, apte pentru împădurire, constituite în perimetre de
ameliorare, sunt incluse în fondul forestier național în termen de
maximum 30 de zile de la data transmiterii acestora în
administrarea Regiei Naționale a Pădurilor — Romsilva.
(2) Terenurile transmise în administrarea Regiei Naționale a
Pădurilor — Romsilva se includ în amenajamente silvice existente.”
5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
„Art. 16. — Recepția lucrărilor de împădurire a terenurilor
degradate se realizează cu participarea obligatorie a:
a) deținătorului terenului;
b) reprezentantului structurii teritoriale de specialitate a
autorității publice centrale care răspunde de silvicultură;
c) reprezentantului persoanei juridice atestate pentru lucrări
de regenerare și întreținere a semințișurilor și plantațiilor și
pentru lucrări de îngrijire a arboretelor.”
Art. II. — (1) Prin derogare de la prevederile art. 300 alin. (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
terenurile degradate proprietate publică a statului, constituite în
perimetre de ameliorare, se transmit în administrarea Regiei
Naționale a Pădurilor — Romsilva, prin hotărâre a Guvernului,
pe baza evidențelor de fond funciar, și în situația în care nu sunt
intabulate, cu obligativitatea intabulării ulterioare a acestora în
cartea funciară, precum și a înscrierii dreptului de administrare
de către titularul acestui drept.
(2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei
ordonanțe de urgență, Regia Națională a Pădurilor — Romsilva
are obligația de a intabula terenurile degradate proprietate
publică a statului preluate în administrare și, pe baza înscrierilor
din cartea funciară, de a actualiza suprafața preluată în
administrare, prin hotărâre a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
p. Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
Corvin Nedelcu,
secretar general
p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Marius Mihai Micu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
București, 2 octombrie 2021.
Nr. 112.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale
„Compania națională de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A.
Având în vedere că în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2020 privind instituirea cadrului legal pentru
acordarea unor ajutoare de stat individuale de salvare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 108/2021, și a Deciziei
Comisiei Europene nr. C (2020) 1.160/24.02.2020 Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM — S.A., denumită
în continuare TAROM, a beneficiat de un ajutor de stat individual de salvare care i-a permis să funcționeze și să elaboreze un plan
de restructurare care să îi asigure rentabilizarea pe termen mediu și lung,
luând în considerare faptul că în contextul actual în care se găsește transportul aerian implementarea planului de
restructurare de către TAROM este condiționată de acordarea unui ajutor de stat individual de restructurare, în conformitate cu
Comunicarea Comisiei (2014/C 249/01) — Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor
nefinanciare aflate în dificultate,
ținând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene,
România a prenotificat la Comisia Europeană planul de restructurare a TAROM și măsura de ajutor de stat individual de restructurare,
întrucât acordarea unui ajutor de stat individual de restructurare este singura soluție pentru succesul restructurării TAROM și
rentabilizarea companiei pe termen mediu și lung, iar pentru aceasta este necesară crearea în regim de urgență a cadrului legal necesar,
ținând cont de faptul că neadoptarea acestor măsuri imediate, prin utilizarea de proceduri de legiferare pe calea ordonanței
de urgență, ar avea consecințe negative imediate asupra activității TAROM, prin blocarea sau întârzierea nejustificată a accesării
de către TAROM a ajutoarelor de stat individuale autorizate de către Comisia Europeană și, implicit, intrarea companiei în
incapacitate de plată și ieșirea din piață,
fapt ce: (i) poate avea implicații negative asupra asigurării continuității în condiții de siguranță a serviciilor de transport
aerian, (ii) poate afecta conectivitatea aeriană a României, cu implicațiile economice aferente atât asupra industriei de transport
aerian, dar și asupra altor domenii ale economiei naționale, (iii) poate afecta un număr mare de pasageri care au achiziționat
servicii de transport aerian de la TAROM, (iv) poate conduce la un impact social negativ asupra angajaților proprii, prin posibilitatea
pierderii locurilor de muncă, dar și asupra celor ce desfășoară activități în cadrul operatorilor economici care colaborează cu
compania TAROM, (v) poate afecta implementarea măsurilor prevăzute pentru TAROM în Programul de guvernare 2020—2024,
în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situație de urgență și extraordinară a cărei
reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Articol unic. — După articolul 20 din Ordonanța Guvernului
nr. 45/1997 privind înființarea Societății Comerciale „Compania
națională de transporturi aeriene române — TAROM” — S.A.,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din
29 august 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998,
cu modificările și completările ulterioare, se introduc două noi
articole, articolele 201 și 202, cu următorul cuprins:
„Art. 201. — (1) În situația în care Societatea Comercială
«Compania națională de transporturi aeriene române —
TAROM» — S.A. beneficiază de un ajutor de stat individual de
restructurare, sub formă de finanțare de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, garanție de
stat și/sau împrumut cu sau fără dobândă subvenționată, forma
ajutorului de stat, valoarea acestuia și condițiile de acordare se
aprobă prin hotărâre a Guvernului, emisă după obținerea
deciziei Comisiei Europene de autorizare a ajutorului de stat
individual de restructurare, cu respectarea condițiilor stabilite
prin decizie și în limita prevederilor bugetare aprobate în buget
cu această destinație, cu excepția ajutorului de stat finanțat prin
instrumente de datorie publică, ale cărui formă, valoare și
condiții de acordare se aprobă prin act normativ cu putere de
lege, emis după obținerea deciziei Comisiei Europene de
autorizare a ajutorului de stat individual de restructurare.

(2) În măsura în care nu contravine deciziei Comisiei
Europene prevăzute la alin. (1), în situația în care prin ajutorul
de stat individual de restructurare sunt finanțate programe de
achiziționare de aeronave, sumele achitate de la bugetul de stat
și nerecuperate se transformă la finele fiecărui an în capital și
vor majora capitalul social deținut de statul român la Societatea
Comercială «Compania națională de transporturi aeriene
române — TAROM» — S.A.
Art. 202. — În situația în care Societatea Comercială
«Compania națională de transporturi aeriene române
TAROM» — S.A. beneficiază de ajutoare de stat pentru
acoperirea pagubei, respectiv a deficitului de lichiditate rezultat
în urma unor evenimente extraordinare, care intră sub incidența
art. 107 alin. (2) lit. b), respectiv art. 107 alin. (3) lit. b) din
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care sunt
finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii, valoarea fiecărui ajutor de stat,
forma și metodologia privind acordarea acestuia se aprobă prin
ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii, emis după
obținerea deciziei Comisiei Europene de autorizare a
respectivului ajutor de stat, cu respectarea condițiilor stabilite
prin decizie și în limita prevederilor bugetare aprobate în buget
cu această destinație.”

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
p. Ministrul transporturilor și infrastructurii, interimar,
Ionel Scrioșteanu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
București, 4 octombrie 2021.
Nr. 113.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru modificarea unor acte normative, precum și reglementarea unor măsuri
în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu dizabilități
Ținând cont de nevoia simplificării administrative în procedura de înființare a serviciilor sociale, pentru a elimina
suprapunerile care creează confuzie referitoare la instrumentele de referință la care trebuie să se raporteze monitorizarea și
controlul asigurării calității în domeniul serviciilor sociale și efortul birocratic nejustificat pentru furnizori publici și privați de servicii
sociale care înființează servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități,
având în vedere faptul că dezinstituționalizarea reprezintă un proces asumat odată cu ratificarea Convenției privind
drepturile persoanelor cu dizabilități prin Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu
dizabilități, adoptată la New York de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre
semnare la 30 martie 2007 și semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare,
luând în considerare faptul că dezinstituționalizarea presupune atât pregătirea, cât și transferul persoanelor cu dizabilități
spre servicii în comunitate, în conformitate cu nevoile specifice ale acestora,
ținând seama de faptul că persoanele cu dizabilități se află în centre rezidențiale pe perioade îndelungate, astfel încât
transferul acestora către alte instituții implică o pregătire atentă și îndelungată, astfel încât să se evite riscul de reinstituționalizare
a acestora, având în vedere faptul că grăbirea procesului de dezinstituționalizare poate provoca tulburări comportamentale în
rândul persoanelor cu dizabilități prin acordarea de servicii neadecvate, care nu se potrivesc întocmai nevoilor individuale fără a
asigura cadrul pentru exercitarea deplină a drepturilor persoanelor cu dizabilități, inclusiv la viață independentă și integrare în
comunitate, la respectarea demnității și la nediscriminare, cu consecințe negative grave,
având în vedere necesitatea planificării tipurilor de servicii necesare în comunitate, a surselor de finanțare aferente și a
acțiunilor de pregătire în vederea transferurilor persoanelor cu dizabilități în siguranță și în conformitate cu nevoile individuale, se
identifică necesitatea prelungirii în regim de urgență a termenului de restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitatea mai mare
de 50 de locuri.
Având în vedere faptul că implicarea administrației publice locale de la nivel de județ, municipiu, oraș sau comună în
procesul de dezinstituționalizare și de prevenire a instituționalizării este decisivă și în considerarea dificultăților financiare cu care
se vor confrunta furnizorii de servicii sociale publici și privați în procesul de adaptare, reorganizare și restructurare a centrelor
pentru persoane adulte cu dizabilități, în sensul alocării, începând cu anul 2022, a resurselor financiare din bugetele consiliilor
județene/locale exclusiv în vederea asigurării funcționării serviciilor rezidențiale vechi și nu în sensul dezvoltării serviciilor sociale
în comunitate, potrivit nevoilor persoanelor adulte cu dizabilități,
dat fiind faptul că transferul persoanelor cu dizabilități aflate în centre rezidențiale presupune o existență a unei diversități
de servicii în comunitate astfel încât să răspundă nevoilor individuale ale acestora, existență care depinde de oportunitățile de
finanțare programate în cadrul perioadei 2021—2027, fiind condiționate și de investiții din bugetele consiliilor județene în
complementaritatea fondurilor europene, se impune de urgență stabilirea modalității de finanțare a măsurilor de protecție de tip
centre de zi și centre rezidențiale, în condițiile în care până la 31 decembrie 2021 nu a reușit din motive obiective implementarea
procesului de reorganizare și restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitate mare.
Luând în considerare necesitățile unei monitorizări mai eficiente și mai aplicate cu privire la respectarea drepturilor
persoanelor cu dizabilități, pentru a îndeplini standardele minime de calitate obligatorii în ceea ce privește capacitatea, organizarea
și funcționarea acestor servicii sociale,
având în atenție necesitatea adoptării unor măsuri care să asigure noile condiții de prestare a serviciilor sociale în contextul
restricțiilor impuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care impun asigurarea protecției persoanelor
adulte cu dizabilități beneficiare de servicii sociale rezidențiale, se impune adoptarea în regim de urgență a cadrului legal care să
asigure buna desfășurare a procesului de înființare a acestor servicii, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului
persoanelor cu dizabilități.
Având în vedere faptul că neasigurarea cadrului propus pentru eficientizarea înființării de servicii sociale ar determina o
serie de consecințe negative, precum, pe de o parte, limitarea accesului persoanelor vulnerabile la acestea și lipsa asigurării
finanțării serviciilor sociale rezidențiale pentru persoanele adulte cu dizabiltăți și, pe de altă parte, atât renunțarea furnizorilor de
servicii sociale de a înființa astfel de servicii, cât și imposibilitatea accesării liniilor de finanțare propuse de programele cu finanțare
europeană și implicit întârzierea nejustificată a procesului de dezinstituționalizare,
întrucât este importantă fundamentarea bugetului pentru perioada imediat următoare, prezenta ordonanță de urgență
contribuie la planificarea bugetară pentru anul 2022 în sensul că finanțarea serviciilor sociale este asigurată, potrivit prevederilor
Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului sau al autorității
administrației publice locale la nivel de municipiu, oraș sau comună, după caz, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
alocate cu această destinație, în proporție de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii și Protecției Sociale la
elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, diferența urmând
a fi acoperită din bugetele proprii ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului București, pe a căror rază teritorială
funcționează centrele, iar bugetul de stat și implicit bugetele proprii ale județelor pentru anul 2022 sunt în curs de fundamentare,
urmând ca, în condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, finalizarea
bugetului de stat să se efectueze la 1 noiembrie 2021; neasigurarea cadrului propus ar împiedica elaborarea acestor bugete de
către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene/ale sectoarelor municipiului București, cu consecințe
negative grave asupra asigurării finanțării serviciilor sociale rezidențiale pentru persoanele cu dizabilități pentru anul 2022.
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În considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general și constituie situații extraordinare a
căror reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea în regim de urgență a unor măsuri pentru eliminarea efectelor
negative pe care acestea le pot avea asupra calității vieții.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. La articolul 51, partea introductivă a alineatului (6) va
avea următorul cuprins:
„(6) Centrele de zi și centrele rezidențiale publice pentru
persoane adulte cu handicap se înființează ca structuri cu sau
fără personalitate juridică, astfel:”.
2. La articolul 51, alineatul (7) va avea următorul cuprins:
„(7) Centrele de zi și centrele rezidențiale private pentru
persoanele adulte cu handicap se înființează ca structuri cu sau
fără personalitate juridică.”
3. La articolul 100 alineatul (1), litera e) va avea următorul
cuprins:
„e) nerespectarea standardelor specifice de calitate, cu
amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei;”.
Art. II. — (1) Centrele rezidențiale, publice sau private, care
nu s-au reorganizat în termenul prevăzut la art. II alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția
și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată
prin Legea nr. 92/2021, au obligația să se reorganizeze, până la
data de 31 decembrie 2021, ținând cont de nevoile individuale
ale beneficiarilor corelate cu standardele specifice de calitate în
vigoare.
(2) Reorganizarea prevăzută la alin. (1) se realizează fără
avizul Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu
Dizabilități, Copii și Adopții.
(3) Pentru solicitările de obținere a avizului Autorității
Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanțe de urgență se aplică procedura de avizare.
Art. III. — (1) Direcțiile generale de asistență socială și
protecția copilului județene, respectiv ale sectoarelor
municipiului București și furnizorii de servicii sociale privați
acreditați care nu au elaborat planurile de restructurare a
centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare de 50 de locuri în
termenul prevăzut la art. II alin. (3) din Ordonanța de urgență
nr. 69/2018, aprobată prin Legea nr. 92/2021, au obligația să
elaboreze și să prezinte Autorității Naționale pentru Drepturile
Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții planurile de
restructurare a centrelor rezidențiale cu capacitate mai mare
de 50 de locuri până la data de 31 decembrie 2021.

(2) Planul de restructurare a centrului, prevăzut la alin. (1),
reprezintă documentul avizat de către Autoritatea Națională
pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții și
aprobat de consiliul județean, respectiv local al sectorului
municipiului București, care cuprinde acțiuni planificate pentru a
fi implementate în perioada 2021—2023, cu scopul de a asigura
tranziția persoanelor cu handicap beneficiare de servicii sociale
în instituții rezidențiale de tip vechi, în alternativele de tip familial
sau rezidențial nou-înființate.
(3) Planurile de restructurare elaborate și aprobate până la
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân
valabile, cu excepția situațiilor în care direcțiile generale de
asistență socială și protecția copilului solicită revizuirea acestora.
Art. IV. — (1) Finanțarea de la bugetul de stat a centrelor
rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri și
pentru care nu au fost îndeplinite obligațiile prevăzute la art. III
alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență se diminuează
anual, începând cu data de 1 ianuarie 2022 cu 25%, începând
cu data de 1 ianuarie 2023 cu 50%, urmând ca de la data de
1 ianuarie 2024 aceasta să se asigure exclusiv din bugetul
județului, respectiv al sectorului municipiului București.
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, finanțarea centrelor
rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri și
pentru care nu au fost implementate planurile de restructurare
aprobate se asigură exclusiv din bugetul județului, respectiv al
sectorului municipiului București.
Art. V. — (1) Articolul III din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 69/2018 pentru modificarea și completarea Legii
nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 625 din 19 iulie 2018, aprobată prin
Legea nr. 92/2021, se abrogă.
(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate
prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, cu
modificările și completările ulterioare, pentru centrele
rezidențiale a căror capacitate este mai mare de 50 de locuri
rămân diminuate.
Art. VI. — În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanțe de urgență, Hotărârea Guvernului
nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările
și completările ulterioare, și Hotărârea Guvernului
nr. 1.002/2019 privind organizarea și funcționarea Autorității
Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și
Adopții se vor modifica în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Cseke Attila Zoltán
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
București, 4 octombrie 2021.
Nr. 114.
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ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri
în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic
Având în vedere evoluția recentă a numărului de cazuri de infectare, respectiv de spitalizare cu coronavirusul SARS-CoV-2
raportate, estimările privind numărul de infectări, respectiv de spitalizări, indicând o creștere în perioada următoare,
în condițiile în care numărul de forme ușoare și medii ale COVID-19 pentru care se ia măsura internării pentru acordarea
de tratament conform protocolului în cadrul secțiilor din structura spitalului conduce la supraaglomerarea unităților sanitare cu
paturi,
întrucât dispozițiile art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prevăd posibilitatea eliberării în regim ambulatoriu a medicamentelor de către farmaciile cu circuit închis
exclusiv în cadrul programelor naționale de sănătate, iar necesitatea de a crea un mecanism derogatoriu în contextul producerii
unor situații de risc epidemiologic va permite o gestionare mai eficientă a acestor situații la nivelul unităților sanitare,
ținând cont de necesitatea urgentă a asigurării spitalizării pacienților cu forme medii și grave de COVID-19, iar neadoptarea
acestor măsuri cu celeritate putând avea consecințe grave/negative asupra capacității unităților sanitare de a trata acești pacienți,
în scopul asigurării protecției sănătății și securității pacienților din România,
având în vedere faptul că vaccinarea reprezintă principalul mecanism al strategiei de gestionare a COVID-19, cu scopul
reducerii numărului îmbolnăvirilor, deceselor și spitalizărilor,
întrucât existența la nivel mondial a valului epidemic cu tulpina Delta impune măsuri suplimentare astfel încât populația
să fie protejată,
în considerarea faptului că statul are obligația respectării Constituției ca garant al dreptului la ocrotirea sănătății și trebuie,
prin Ministerul Sănătății, să ia măsuri pentru ocrotirea sănătății publice, în acord cu recomandările autorităților sanitare din Uniunea
Europeană,
având în vedere necesitatea menținerii imunității colective beneficiarilor care au fost vaccinați împotriva COVID-19, conform
schemei de vaccinare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva
COVID-19 în România, cu modificările și completările ulterioare,
întrucât neadoptarea acestor măsuri ar avea impact direct asupra sănătății publice și ar conduce la afectarea intereselor
cetățenilor,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare
a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.
Art. I. — După articolul 21 din Legea nr. 136/2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații
de risc epidemiologic și biologic, republicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 884 din 28 septembrie 2020, cu
modificările și completările ulterioare, se introduce un nou
articol, articolul 22, cu următorul cuprins:
„Art. 22. — În aplicarea prevederilor art. 6, prin derogare de
la dispozițiile art. 576 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, medicamentele prevăzute în protocolul de tratament
al bolilor infectocontagioase pot fi eliberate în regim ambulatoriu
de farmacia cu circuit închis/oficina cu circuit închis, la
recomandarea medicului specialist din cadrul unității sanitare cu
paturi.”
Art. II. — (1) Activitatea de vaccinare pentru administrarea
dozelor opționale suplimentare de vaccin împotriva COVID-19
se realizează în condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și
plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva
COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Pentru serviciile de administrare a dozelor opționale
suplimentare realizate de către furnizorii aflați în relații
contractuale cu casele de asigurări de sănătate, de către
centrele de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte
locații decât cele organizate de unitățile sanitare care se află în
relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum
și de către unitățile sanitare care nu sunt în relații contractuale
cu casele de asigurări de sănătate, plata se face prin tarif orar
sau, după caz, prin tarif pe inoculare, la nivelul tarifelor
prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Finanțarea serviciilor acordate potrivit alin. (2) se face în
condițiile art. 5 și 51 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 3/2021, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății, interimar,
Vass Levente,
secretar de stat
București, 4 octombrie 2021.
Nr. 115.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgență familiilor persoanelor decedate
în urma incendiului de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 271 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă acordarea de ajutoare de urgență din
creditele bugetare aprobate cu această destinație în bugetul
Ministerului Muncii și Protecției Sociale pe anul 2021, pentru
sprijinirea familiilor persoanelor decedate în urma incendiului
produs la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase din Constanța,
județul Constanța.
Art. 2. — (1) Sumele cu titlu de ajutor de urgență se acordă
în cuantum de câte 5.000 lei pentru fiecare familie în care s-a
înregistrat un membru decedat.
(2) Ajutorul se plătește soțului/soției ori copiilor sau, în lipsa
acestora, persoanei fizice care demonstrează cu documente
doveditoare că s-a ocupat de organizarea înmormântării.
Art. 3. — Prin derogare de la prevederile art. 37 și 38 din
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările
ulterioare, pentru acordarea ajutorului de urgență prevăzut la
art. 1, nu se impune completarea cererii și nici efectuarea de
anchete sociale.
Art. 4. — (1) Ajutoarele de urgență nominale se aprobă prin
notă de către ministrul muncii și protecției sociale sau de
persoana desemnată în acest scop, pe baza borderourilor
întocmite de către agențiile pentru plăți și inspecție socială din
județele în a căror rază teritorială au domiciliul persoanele
prevăzute la art. 2 alin. (2).
(2) Borderourile prevăzute la alin. (1) se avizează de primarii
localităților în a căror rază teritorială au domiciliul persoanele

prevăzute la art. 2 alin. (2) și de prefecți și conțin în mod
obligatoriu:
a) numele și prenumele titularului ajutorului de urgență;
b) adresa de domiciliu/reședință;
c) numele și prenumele persoanei decedate;
d) suma propusă cu titlu de ajutor de urgență.
(3) Pe baza borderourilor centralizatoare prevăzute la
alin. (1), Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială
întocmește situațiile centralizatoare cu titularii ajutorului de
urgență, cu propunerea de aprobare, pe care le transmite
Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru aprobare.
(4) Plata ajutorului de urgență se face în contul bancar indicat
printr-o declarație pe propria răspundere de persoana/
persoanele prevăzută/prevăzute la art. 2 alin. (2).
(5) Pentru acordarea ajutorului de urgență, Spitalul Clinic de
Boli Infecțioase din Constanța are obligația de a transmite
Agenției Județene Pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța
lista cu persoanele decedate și, după caz, aparținătorii acestora
și numărul de telefon.
(6) În situația în care persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2)
au domiciliul în alt județ, Agenția Județeană Pentru Plăți și
Inspecție Socială Constanța comunică agențiilor pentru plăți și
inspecție socială în a căror rază teritorială își au domiciliul datele
obținute în vederea întocmirii borderourilor prevăzute la alin. (2).
Art. 5. — Pentru plata ajutoarelor de urgență prevăzute la
art. 2, în condițiile art. 4, în cursul anului 2021 solicitarea
acestora se efectuează de către agențiile teritoriale pentru plăți
și inspecție socială până cel târziu la data de 30 noiembrie 2021.

PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu

București, 4 octombrie 2021.
Nr. 1.070.
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HOTĂRÂRE
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 164 alin. (1)
din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Începând cu data de 1 ianuarie 2022, salariul de bază minim brut
pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 —
Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește
în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 2.550 lei lunar, pentru
un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând
15,239 lei/oră.
Art. 2. — La data prevăzută la art. 1, Hotărârea Guvernului nr. 4/2021 pentru
stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 13 ianuarie 2021, se abrogă.
PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul muncii și protecției sociale,
Raluca Turcan
p. Ministrul economiei,
antreprenoriatului și turismului,
interimar,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor,
Dan Vîlceanu
București, 4 octombrie 2021.
Nr. 1.071.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

ORDIN
pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale,
administrației publice și fondurilor europene, nr. 6.711/2017 privind acordarea titlului
de parc industrial Societății „CLUJ INNOVATION PARK” — S.A.
Având în vedere prevederile:
— art. 6 alin. (1) și ale art. 12 lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la
nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 109/2021;
— art. 8 alin. (7) și (8) și art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu
modificările ulterioare,
în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 477/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării,
Lucrărilor Publice și Administrației,
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ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației emite următorul ordin:
Art. I. — La articolul 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
nr. 6.711/2017 privind acordarea titlului de parc industrial Societății
„CLUJ INNOVATION PARK” — S.A., publicat în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 990 din 13 decembrie 2017, alineatul (1)
se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial
Societății «CLUJ INNOVATION PARK» — S.A., cu sediul social

în județul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str. Tiberiu Popoviciu
nr. 2—4, Centrul CREIC, birou 09, etaj 1, cod unic de
înregistrare 33168451, care administrează parcul industrial
constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la
art. 2.”
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
Marin Țole,
secretar de stat
București, 24 septembrie 2021.
Nr. 1.347.

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDIN
privind instituirea carantinei zonale pentru comuna Recea,
cu satele aparținătoare Recea, Bozânta Mică, Lăpușel, Mocira, Săsar, județul Maramureș
Luând în considerare situația epidemiologică de la nivelul comunei Recea, cu satele aparținătoare Recea, Bozânta Mică,
Lăpușel, Mocira, Săsar, județul Maramureș, generată de virusul SARS-CoV-2, având ca rezultat o incidență a cazurilor de
îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 5,96 cazuri la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate maximă, în circumstanțe
de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,
ținând cont de Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș nr. 120 din 4.10.2021 emisă pe
baza Analizei de risc a Direcției de Sănătate Publică Maramureș nr. 20.611 din 27.09.2021 și a Avizului Institutului Național de
Sănătate Publică nr. 17.210 din 27.09.2021,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea
unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. a)—d) și f) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind
managementul tipurilor de risc, ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 3 alin. (4) din
Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu
SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare,
șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se instituie măsura de carantină zonală,
începând cu data de 5.10.2021, ora 20,00, pentru o perioadă
de 14 zile, pentru comuna Recea, cu satele aparținătoare
Recea, Bozânta Mică, Lăpușel, Mocira, Săsar, județul
Maramureș.
(2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1), denumit
în continuare zonă carantinată, este delimitat de limita
administrativă a unității administrativ-teritoriale cuprinsă între
următoarele coordonate geografice:
— Recea
— Latitudine 47.642022 N, Longitudine 23.522211 E;
— Latitudine 47.637176 N, Longitudine 23.500047 E;
— Latitudine 47.632772 N, Longitudine 23.517494 E;
— Latitudine 47.630074 N, Longitudine 23.496790 E;

— Lăpușel
— Latitudine 47.619974 N, Longitudine 23.480946 E;
— Latitudine 47.605488 N, Longitudine 23.451410 E;
— Latitudine 47.609744 N, Longitudine 23.459514 E;
— Mocira
— Latitudine 47.639353 N, Longitudine 23.522998 E;
— Latitudine 47.633916 N, Longitudine 23.542782 E;
— Latitudine 47.624661 N, Longitudine 23.544756 E;
— Latitudine 47.624709 N, Longitudine 23.511858 E;
— Săsar
— Latitudine 47.645520 N, Longitudine 23.518821 E;
— Latitudine 47.646879 N, Longitudine 23.517362 E;
— Latitudine 47.642022 N, Longitudine 23.522211 E;
— Latitudine 47.651996 N, Longitudine 23.500110 E;
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— Latitudine 47.652162 N, Longitudine 23.500046 E;
— Latitudine 47.625337 N, Longitudine 23.486746 E;
— Bozânta Mică
— Latitudine 47.638633 N, Longitudine 23.430713 E;
— Latitudine 47.629996 N, Longitudine 23.427938 E;
— Latitudine 47.631280 N, Longitudine 23.410186 E;
— Latitudine 47.641960 N, Longitudine 23.416661 E.
Art. 2. — (1) Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona
carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise
circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale
și forestiere.
(2) Controlul măsurilor privind limitarea deplasării
persoanelor în/din comuna Recea, județul Maramureș, și
asigurarea ordinii publice se vor realiza de către Inspectoratul de
Jandarmi Județean Maramureș sau Inspectoratul de Poliție
Județean Maramureș, după caz.
Art. 3. — Circulația și staționarea în spații publice a
persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate,
pe baza declarației pe propria răspundere (se poate redacta și
de mână), legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de
angajator.
Art. 4. — Se instituie următoarele măsuri obligatorii în zona
carantinată declarată la art. 1:
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința
ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2);
2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și
monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri. Ieșirea
persoanelor din locuință este permisă doar pe bază de
declarație pe propria răspundere, legitimație de serviciu sau
adeverință eliberată de angajator, după caz;
3. pentru intervalul orar 5,00—20,00, în interiorul zonei
prevăzute la art. 1 se interzice circulația tuturor persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
a) deplasarea persoanelor vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare care fac dovada
îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de
vaccinare sau certificatului digital al Uniunii Europene privind
COVID-19 sau persoanelor care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
SARS-CoV-2 prin prezentarea documentului care atestă
trecerea prin boală;
b) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/
gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
c) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor, precum și de bunuri
necesare desfășurării activității profesionale;
d) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru
achiziționarea de medicamente;
e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei,
legate de activitatea fizică individuală a persoanelor
(cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum și
pentru nevoile animalelor de companie/domestice;
f) deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele
de transfuzie sangvină;
g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea
de produse agroalimentare;
j) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă
localitate;
k) participarea la programe sau proceduri în centrele de
tratament;

l) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte
operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi
efectuate în localitatea de domiciliu;
m) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor
drepturi prevăzute de lege;
n) alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/
membrilor de familie; îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei
persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
o) participarea la activități religioase;
p) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval se suprapune cu perioada
interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare
sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit
prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;
q) deplasări ale persoanelor pentru vaccinare împotriva
virusului SARS-CoV-2;
4. pentru intervalul orar 20,00—5,00, circulația persoanelor
în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru
motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), b), d), n), p) și q);
5. în/din zona prevăzută la art. 1 alin. (2) este permisă
intrarea/ieșirea pentru:
a) transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al
materiilor prime și al resurselor necesare desfășurării activităților
economice în localitatea carantinată, precum și aprovizionarea
populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona prevăzută la art. 1
alin. (2), dar care desfășoară activități economice sau lucrative
în zona carantinată (economic, apărare și ordine publică,
securitate națională, sanitar, sanitar-veterinar, situații de
urgență, administrație publică locală, asistență și protecție
socială, juridic și judiciar, servicii de utilitate publică, agricultură,
alimentație publică, comunicații și transporturi);
c) persoanele care locuiesc în zona carantinată sau în afara
zonei carantinate și desfășoară activitatea profesională în afara
sau în interiorul zonei carantinate;
d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru
comercializarea de produse agroalimentare;
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/
însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui
rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui
membru de familie;
f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță (urgențe medicale);
g) deplasarea în vederea obținerii de acte oficiale (acte de
stare civilă, certificate de înmatriculare, permise, pașapoarte etc.);
h) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte
operațiuni de întreținere a vehiculelor, efectuate în localitatea de
domiciliu sau în alte localități, în cazul în care acestea nu pot fi
efectuate în localitatea de domiciliu;
6. pentru verificarea motivului deplasării în interes
profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea
personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu,
adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria
răspundere;
7. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,
completată în prealabil;
8. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/
gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării,
data completării și semnătura, precum și intervalul orar necesar
desfășurării activității;
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9. în interiorul localităților se interzic circulația persoanelor în
grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie
următoarele măsuri obligatorii pentru persoanele care se află în
tranzit:
1 se permite tranzitarea zonei carantinate de către
persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă
oprirea în localitate;
2. prin planul de măsuri întocmit de Inspectoratul de
Jandarmi Județean Maramureș în colaborare cu Inspectoratul
de Poliție al Județului Maramureș cu sprijinul administrației
publice locale, se vor stabili căile de circulație care tranzitează
zona respectivă.
Art. 6. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie
următoarele măsuri suplimentare:
1. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și
rugăciunile colective se desfășoară în afara lăcașurilor de cult,
cu respectarea regulilor de protecție sanitară stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor
interne;
2. slujbele religioase cu caracter privat în lăcașurile de cult
(botezuri, cununii, înmormântări) se desfășoară cu asigurarea
unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare participant și o
distanță de minimum 2 m între persoane cu respectarea regulilor
de protecție sanitară;
3. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a
maximum 8 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu
participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea
regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în
temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
4. activitățile de pregătire fizică a sportivilor profesioniști,
legitimați și/sau de performanță în spații deschise și/sau închise
se realizează cu respectarea regulilor de protecție sanitară și
distanțare între participanți.
Art. 7. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic
următoarele activități:
1. organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații,
procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise,
precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice,
artistice, sportive sau de divertisment în spații închise;
2. organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in;
3. desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători,
aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise, publice
și/sau private;
4. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese
festive etc.) în spații închise și/sau deschise;
5. organizarea și desfășurarea de activități în cadrul
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;
6. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru
copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri
de joacă;
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nonalcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în
interiorul și/sau exteriorul clădirilor. Se permite comercializarea
produselor doar în sistem „take-away” (la pachet) și/sau
catering;
8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc, excepție făcând agențiile cu sistem
loto (bilete jucate în sistem automatizat) și loz;
9. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau
colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, cu
excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;
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10. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a
târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor și piețelor de vechituri în
spații închise.
Art. 8. — (1) Se limitează programul de lucru cu publicul al
operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri
alimentare și nealimentare până la ora 18,00, cu excepția
farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant care pot avea
program non-stop.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor
la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de
sănătate publică și distanțare fizică.
Art. 9. — Operatorii economici care desfășoară activități de
transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor
putea efectua opriri/porniri doar în stații pentru urcarea sau
coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare
pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât
să fie respectate măsurile de distanțare fizică.
Art. 10. — Direcția de Sănătate Publică Maramureș va
întreprinde următoarele:
1. analizarea oportunităților și prioritizarea testării
persoanelor, transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale
sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de
Sănătate Publică/Ministerul Sănătății;
2. stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea
spațiilor publice, la un interval de 48 de ore, și urmărirea
îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în
cauză;
3. îndrumarea și implicarea medicilor de familie de pe raza
localităților în monitorizarea din punct de vedere medical a
persoanelor izolate/carantinate la domiciliu și acordarea
asistenței medicale populației din zona respectivă (femei
gravide, persoane în program de hemodializă, pacienți
oncologici etc.);
4. supravegherea colectării deșeurilor medicale în cadrul
contractual cu cabinetele medicilor de familie și asigurarea
respectării normelor specifice acestei activități.
Art. 11. — (1) Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul
ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau
penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus
categoriile de personal prevăzute de art. 67 din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 12. — Alte acțiuni operative pentru punerea în aplicare
a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii
SARS-CoV-2, precum și pentru soluționarea unor probleme
deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul
Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
Maramureș (telefon: 0262212462, e-mail: cjcci@isumm.ro).
Art. 13. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Gheorghe
Pop de Băsești” al Județului Maramureș va asigura transmiterea
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația
din zona carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul
instituirii carantinei.
Art. 14. — Inspectoratul de Jandarmi Județean Maramureș
coordonează operațional, prin Centrul Județean de Coordonare
și Conducere a Intervenției Maramureș, măsurile de ordine
publică, adoptând/adaptând măsurile din competență pentru
implementarea deciziei de instituire a carantinei în zona
prevăzută la art. 1.
Art. 15. — Inspectoratul Județean de Poliție al Județului
Maramureș instituie filtre rutiere pe toate căile de comunicație,
la intrarea/ieșirea din zona prevăzută la art. 1, în vederea limitării
tranzitării zonei și menține ordinea publică în aceasta.
Art. 16. — Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră
Maramureș asigură respectarea regimului juridic al frontierei de
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stat în zona prevăzută la art. 1 și cooperează cu structurile
Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilități în domeniul
ordinii publice, solicitând/acordând sprijin acestora în aplicarea
măsurilor din competență.
Art. 17. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la
Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției
Maramureș, care va informa președintele Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Maramureș, Direcția de Sănătate
Publică Maramureș și autoritatea publică locală competentă, și
spre informare la Institutul Național de Sănătate Publică,
Ministerul Sănătății — Direcția generală de asistență medicală,
medicină de urgență și programe de sănătate publică,

Inspectoratul General al Poliției Române și Inspectoratul
General al Jandarmeriei Române.
Art. 18. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data
de 5.10.2021, ora 20,00, pentru o perioadă de 14 zile, până la data
de 19.10.2021, ora 20,00, măsurile stabilite în aplicarea acestui
ordin urmând a fi raportate până în data de 6.10.2021, ora 16,00,
la Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției.
Art. 19. — Prezentul ordin se transmite pentru publicare pe
site-urile oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne,
Departamentului pentru Situații de Urgență și Inspectoratului
General pentru Situații de Urgență.
Art. 20. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență,
Raed Arafat,
secretar de stat

București, 5 octombrie 2021.
Nr. 7.646.


RECTIFICĂRI
La anexa Hotărârii Guvernului nr. 992/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de
calamitățile naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 și 900 bis din 20 septembrie 2021,
se face următoarea rectificare:
— la nr. crt. 11 subpunctul 2 coloana a 3-a „Unitatea administrativ-teritorială”, în loc de: „Comuna Moroeni” se
va citi: „Județul Dâmbovița”.
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