NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ
Hotărârea Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19

Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ
1.Descrierea
situaţiei actuale

I. Considerații generale
Întregul mapamond este puternic afectat de răspândirea extrem de rapidă a
infecțiilor cu virusul SARS-CoV 2, în principal în ceea ce privește starea de sănătate a
populației, dar în subsidiar și în privința tuturor celorlalte activități socio-economice
adiacente vieții umane.
În acest context măsurile adoptate la nivelul statelor au fost dintre cele mai diverse
și au vizat nu numai pregătirea sistemului sanitar pentru afluxul mare de bolnavi și
cercetarea în vederea identificării unor vaccinuri sau tratamente, dar și întreruperea
transmiterii virusului, prin realizarea unei distanțări fizice și întreruperea pe cât posibil
a activităților desfășurate în grupuri ce implicau prezența fizică a persoanelor.
Cu toate măsurile adoptate și acțiunile întreprinse, la nivel mondial în ultima lună se
înregistrează o creștere constantă a numărului de cazuri noi de la aproximativ 127.000
de noi cazuri în data de 14.06.2020, la peste 221.000 cazuri noi în data de 14.07.2020,
media zilnică în toată această perioadă fiind de aproximativ 159.000 de cazuri noi.
Totodată, caracteristicile observate ale virusului și imposibilitatea dezvoltării într-un
timp foarte scurt a unor medicamente eficiente pentru tratarea bolnavilor sau a unui
vaccin pentru imunizare, face ca principalele mijloace de răspuns pentru limitarea și
controlul îmbolnăvirilor să fie măsuri non-medicale, în care mecanismele naționale de
reacție în timp scurt, atunci când evoluția situației epidemiologice este defavorabilă,
sunt esențiale.
II. Evoluția măsurilor adoptate la nivel național raportat la situația
internațională
La data declarării stării de urgență pe teritoriul României, respectiv 16 martie 2020,
la nivel mondial erau înregistrate 160.000 de cazuri de infecție din care 5.800 de
decese, iar în România se înregistra o medie de 25 noi cazuri confirmate/zi.
Măsurile luate în vederea reducerii numărului de infecții și a mortalității asociate au
dus la evitarea unui vârf epidemic major și aplatizarea curbei infectărilor. Evoluția
infecțiilor a fost limitată la o medie de 320-360 cazuri confirmate/zi pe parcursul lunii
aprilie, iar menținerea în continuarea a acestor măsuri a dus la scăderea mediei de
cazuri confirmate până la 230 cazuri/zi la mijlocul lunii mai.
Ulterior, la data de 15 mai 2020, când la nivel mondial erau înregistrate peste
4.400.000 de cazuri confirmate, din care peste 300.000 de decese, iar măsurile adoptate
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pe teritoriul României și-au dovedit eficiența fiind înregistrate aproximativ 16.500 de
cazuri confirmate, din care peste 1.000 de decese, a fost făcută trecerea la starea de
alertă și au fost relaxate unele masuri. In perioada 15 – 30 mai media cazurilor
confirmate a continuat trendul descendent până la nivelul de 150 cazuri confirmate/zi,
reprezentând un efect al măsurilor din timpul stării de urgență.
Începând cu data de 1 iunie 2020, a fost implementată a doua etapa de relaxare a
măsurilor, situație în care în perioada 1 – 14 iunie, media cazurilor confirmate a urmat
un trend ascendent până la 200 cazuri confirmate/zi, putând fi considerat un efect al
primelor măsuri de relaxare.
De la data de 15 iunie, a fost pusă în aplicarea cea de-a treia etapă de relaxare a
măsurilor, care au fost dublate începând cu data de 02.07.2020 de ridicarea măsurilor
de izolare/carantină ca efect al publicării deciziei Curții Constituționale referitoarea la
constatarea neconstituționalității modului de implementarea a acestora.
În acest context în perioada 1-14 iulie au fost înregistrate în medie 473 de cazuri
noi pe zi, iar ultimele 30 de zile au fost înregistrate peste 34% din totalul cazurilor
de la începutul epidemiei și până în prezent.
III. Evoluția cazurilor la nivelul României
Așa cum rezultă din analiza Institutului Național de Sănătate Publică prezentată și
în graficul de mai jos, evoluția cazurilor active a urmat un trend puternic ascendent de
la începutul lunii martie până la sfârșitul lunii aprilie. Primul vârf a fost atins la data de
29 aprilie 2020, dată la care era înregistrat un număr de peste 8200 de cazuri active,
perioada imediat următoare fiind caracterizată de o pantă descendentă alungită, până la
data de 2 iunie, când începe să se constate o ușoară creștere, care devine accentuată
începând cu data de 16.06.2020 și continuă și în prezent.

Acest trend puternic ascendent s-a înregistrat în urma măsurilor de relaxare, dar mai
ales în urma suspendării legislației care reglementează măsura izolării/carantinei și
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absenței mecanismelor de control al interacțiunii interumane, inclusiv cu persoanele
cunoscute ca fiind infectate.
Totalul cazurilor active la data de 14.07.2020, ora 10:00 este de 7.856 persoane.
Numărul de cazuri confirmate zilnic în ultimele 14 zile prezintă un trend ascendent, dar
nu constant ascendent, astfel încât au existat vârfuri (ex. în data de 09.07.2020 – 614
cazuri, 11.07.2020 – 698 cazuri și 14.07.2020 – 637 cazuri), context în care riscul de
infectare rămâne ridicat, mai ales că valorile au fost înregistrate în perioada stării de
alertă, când libertatea de mișcare nu a fost restricționată.
În intervalul 09-13.07.2020 au fost externați la cerere 727 (în medie 145/zi)
pacienți confirmați.

Conform datelor statistice înregistrate pe perioada stării de alertă, manifestarea
epidemiei are efecte pe întreg teritoriul României având și caracter intracomunitar în
multe județe ale țării. De asemenea, au fost constatate și unele manifestări de tip focar
(ex.: județul Galați, Prahova, Dâmbovița, Vâlcea, Brașov, Brăila și municipiul
București), generate, la rândul lor, în special de relaxarea măsurilor de circulație
națională și internațională, coroborate cu necesitatea unui volum considerabil al
acțiunilor de control asupra respectării măsurilor precum și cu lipsa de asumare a
responsabilității individuale la nivelul cetățenilor privind protecția propriei sănătăți și
cea colectivă.
În mod similar, din analiza numărului de cazuri grave internate în secțiile de terapie
intensivă, după data de 1 iunie se remarcă o evoluție clar ascendentă a acestora la nivel
național. Subliniem faptul că acest indicator este unul de importanță deosebită în
privința aprecierii suportabilității sistemului sanitar pentru patologia respectivă.
Depășirea capacității de tratament pentru cazurile grave, care necesită intervenții de
terapie intensivă, chiar în situația în care există paturile necesare pentru tratamentul
celorlalte cazuri medii sau ușoare, este de natură să pună medicii în situații etice și
morale la limită, obligându-i să aleagă un număr limitat de cazuri care pot primi
tratament specific (de exemplu ventilație asistată) dintr-un număr mult mai mare de
pacienți care ar avea nevoie de acel tratament.
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În România răspândirea intracomunitară extinsă este deja prezentă la nivelul
județelor și al municipiului București. Principalele zone cu răspândire intracomunitară
sunt reprezentate de județul Suceava (12,5% din totalul cazurilor) și municipiul
București (11,6 % din totalul cazurilor).
În prezent, distribuția cazurilor după rata de incidență la 1.000 de locuitori arată că
122 de localități din 21 de județe înregistrează o rată de peste 1 caz/1.000 locuitori.
La nivel național, evaluarea situației are în vedere un nivel de monitorizare (0.5-1
caz/1.000 locuitori), un nivel de atenție (1-3 cazuri/1.000 locuitori) și un nivel de alertă
(peste 3 cazuri/1.000 locuitori). În acest moment, 10 localități din 7 județe sunt la
nivelul de alertă, evaluările fiind făcute de către direcțiile de sănătate publică județene.
În acest context sunt necesare masuri non-farmaceutice pentru prevenirea răspândirii
infecțiilor și evitarea atingerii unui nivel necontrolat al acestora, cu impact direct
asupra mortalității înregistrate și a unui aflux de pacienți peste capacitatea sistemului
sanitar din regiune.
De la introducerea stării de alertă în data de 17.06.2020 până la data publicării
Deciziei , dată de la care măsura izolării/carantinării și cea privind internarea
pacienților confirmați pozitivi la COVID 19 nu au mai putut fi impuse, valoarea medie
a numărul de cazuri noi a fost de 333 cazuri/zi, în timp ce după această perioadă,
valoare medie a crescut semnificativ la 487 cazuri/zi.
IV. Prognoze de evoluție
Luând în considerare diferite cifre medii constante de cazuri confirmate pentru
următoarea perioadă și ținând cont de absența legislației în domeniu pentru aplicarea
măsurilor specifice de limitare a răspândirii infecției poate fi influența viteza de
evoluție, în special în contextul estival în care se creează aglomerații în zone turistice
răspândite pe tot teritoriul național ne putem aștepta la o dublare a numărului de cazuri

noi la 12-14 zile.
Începând de la jumătatea lunii iunie, evoluția cazurilor noi confirmate a urmat o rata
de reproducere supraunitara. Menținerea acestui trend de evoluție a situației ar putea să
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ducă la atingerea unui număr zilnic de cazuri între 1200-1600 la jumătatea lunii august.
V. Impactul social și economic
Această criză a avut consecințe nu doar în planul sănătății individuale, vizibile în
numărul de cazuri și decese, dar și în planul economic și social, prin măsurile de
distanțare socială și restricționare a activității economice în unele sectoare.
În urma efortului comun și coordonat al populației României, al mediului de afaceri,
al societății civile și al instituțiilor publice centrale și locale, implicate în această
acțiune, se înregistrează o evoluție favorabilă a epidemiei.
In urma deciziilor de relaxare, etapa I - de la 15 mai, etapa a II-a - de la 1 iunie,
etapa a III-a - de la 15 iunie, etapa a IV-a - de la 1 iulie, au rămas în vigoare restricțiile
de zbor spre și dinspre unele state, restricții pentru restaurante care funcționează în
spații închise, locuri de joacă sau săli de jocuri, restricții privind participarea unui
număr determinat de persoane pentru evenimente private organizate în spatii închise și
deschise, restricții pentru 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.
De la intrarea în vigoare a deciziei Curții Constituționale a României începând cu
data de 02.07.2020, nu mai sunt impuse măsuri de izolare/carantinare, dar sunt
aplicabile unele interdicții (cetățenii străini) pentru persoanele care intră pe teritoriul
național.
VI. Concluzii
În considerarea dispozițiilor art.3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările ulterioare, la nivelul Centrului național de coordonare şi conducere a
intervenției din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost
întocmită Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată
de virusul SARS-COV-2 pe teritoriul României la data de 14.07.2020, care cuprinde
date și informații analizate în mod cumulativ prin raportare la:
a) amploarea situației de urgenţă, respectiv manifestarea generalizată a tipului de
risc la nivel local, judeţean sau național;
b) intensitatea situației de urgenţă, respectiv viteza de evoluție, înregistrată sau
prognozată, a fenomenelor distructive şi gradul de perturbare a stării de normalitate;
c) insuficiența şi/sau inadecvarea capabilităților de răspuns;
d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;
e) existența şi gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării tipului de
risc.
Din toate aceste analize a rezultat că reluarea accelerată a tuturor celorlalte activități
(în condițiile în care nu se poate verifica în mod cert respectarea condițiilor de
funcționare și comportament al populației), coroborată cu posibilitatea de mișcare
neîngrădită a persoanelor dintr-o unitate-administrativă în alta, relaxarea efectivă a
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populației în privința pandemiei, cât și un trend susținut de informații fake-news și de
negare a gravității acesteia, precum și a măsurilor necesare pentru controlul și
combaterea infecțiilor, poate duce inevitabil la reluarea unui trend puternic ascendent
al infecțiilor. Nu există niciun motiv științific și rezonabil pentru care virusul să
dispară sau să își reducă semnificativ rata de contagiozitate de până acum, având în
vedere gradul aproape inexistent de imunitate a populației la această infecție.
Având în vedere toate aceste analize putem concluziona că, progresele
înregistrate în controlul efectelor pandemiei, în perioada anterioară, se
deteriorează constant existând riscul dispariției efectelor benefice. Numărul zilnic
de cazuri noi confirmate este ridicat, cu o tendință constant crescătoare, față de
perioada stării de urgență și a primelor 2 săptămâni ale stării de alertă cu
următoarele consecințe:
• Impact nefavorabil asupra stării de sănătate a populației.
• Afectarea capacității de funcționare a sistemului sanitar.
• Limitarea circulației cetățenilor români în 20 de state ale Europei, cu
interdicție în 3 state (Lituania, Finlanda și Malta).
La acest moment, este evident că evoluția epidemiologică nu poate fi gestionată
decât prin, prelungirea stării de alertă, care permite menținerea activă a tuturor
mecanismelor, funcționarea continuă a componentelor operaționale de natură să
asigure un răspuns coordonat, flexibil și rapid, precum și impunerea, la nevoie, a
unor măsuri compensatorii proporționale cu măsurile de relaxare graduală,
reprezintă o necesitate justă și echilibrată raportată la starea actuală, respectiv la
evoluțiile prognozate potrivit scenariilor descrise mai sus.
Principalele avantaje și instrumente pe care le asigură o astfel de perspectivă
constau în:
- comanda unitară a acțiunilor de prevenire, pregătire și răspuns, cu
implicarea tuturor autorităților și instituțiilor cu responsabilități în
managementul tipului de risc;
- adoptarea, implementarea și controlul unor măsuri generale minime de
prevenire a infecțiilor (portul măștii în spații închise, păstrarea unei distanțări
fizice);
- posibilitatea de implementare a măsurilor punctuale de limitare a mișcării în
cadrul unor localități/zone în cazul în care se constată o evoluție ce poate deveni
necontrolabilă;
- posibilitatea de a reveni rapid asupra unor măsuri de relaxare graduală, în
cazul în care evoluția situației o impune.
11. Acte
comunitare în
cauză

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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2. Schimbări
preconizate

În contextul situației prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de hotărâre a
Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.
Prin proiectul de hotărâre se propune:
- prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe întreg teritoriul țării, începând cu data
de 17 iulie 2020;
- instituirea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, a condițiilor concrete de
aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și a instituțiilor și autorităților publice
care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de
alertă, grupate în trei categorii, în anexele 1-3 ale proiectului de hotărâre a Guvernului,
astfel:
a) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns;
b) măsură pentru asigurarea rezilienței comunităților;
c) măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc.
- faptul că, în aplicarea dispozițiilor art. 7^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente
instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2020, cu
modificările și 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;
- faptul că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor
prevăzute în anexele nr. 1-3 este stabilit la art. 64 - 70 din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu
modificările ulterioare;
- menținerea aplicabilității actelor emise pentru punerea în executare a Hotărârii
Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată
cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu
modificările şi completările ulterioare și a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 515 din 16 iunie 2020, cu modificările și
completările ulterioare, în măsura în care prin prezenta hotărâre nu se dispune altfel.
Precizăm faptul că măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul
SARS-CoV-2, 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 prevăzute în anexele nr. 1-3 la proiectul hotărârii,
sunt pe fond similare cu cele în vigoare la data de 17 iunie 2020, cuprinse în anexele
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nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului nr. 476/2020. Acestea includ modificările efectuate în
scopul relaxării măsurilor de prevenire și control al infecțiilor cu coronavirusul SARSCoV-2, respectiv desfășurarea în condițiile respectării măsurilor de protecție sanitară, a
unor activități.
În cadrul măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc, ca excepție de la
interzicerea intrării pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat,
a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu completările
ulterioare, sunt incluși:
- străinii și apatrizii care călătoresc în scop de studii;
- străinii și apatrizii, muncitorii înalt calificați, dacă angajarea acestora este necesară
din punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfășurată în
străinătate;
- străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri din agricultură,
personal navigant maritim şi fluvial.
Totodată, în absenţa unor reglementări contrare la nivel naţional, interdicția nu se
mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state terțe
dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra
călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.
Precizăm faptul că, la stabilirea excepției susmenționate a fost avută în vedere
Recomandarea Consiliului privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale
către Uniunea Europeană și posibila eliminare a acestei restricții - 2020/0134 (NLE),
pentru alinierea la toate categoriile de călători esenţiali (Anexa II la Recomandarea
susmenționată) și pentru a menţine o marjă de manevră, în situaţia în care, în baza
analizelor epidemiologice de la nivel național, se va dovedi necesară reintroducerea de
restricţii pentru un anumit stat terţ din „lista verde” a Uniunii Europene.
Tot ca excepție de la interzicerea intrării pe teritoriul României au fost incluși și
membrii delegațiilor sportive internaționale care participă la competiții sportive
organizate pe teritoriul României, în condițiile legii. Excepția propusă este necesară
pentru a da posibilitatea organizării evenimentelor sportive internaționale pe teritoriul
României, având în vedere că sunt echipe românești angrenate în competiții
internaționale, atât la nivelul cluburilor (ex. Liga Campionilor și Europa League la
fotbal), cât și la nivelul loturilor naționale (ex. UEFA Nations League).
În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare,
se stabilesc următoarele măsuri:
- Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre tarile
care nu fac obiectul exceptiei de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Naţional de
Sănătate Publică şi aprobate de Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, şi din
aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din
Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare.
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Totodată, ca urmare a finalizării lucrărilor de amenajare la standarde europene, în
punctul de trecere a frontierei de stat româno-ucraineană Isaccea, judeţul Tulcea se va
permite traficul de marfă. Mai mult, se deschid punctele de trecere a frontierei românosârbă, respectiv: Drobeta-Turnu Severin și Orțova, județul Mehedinți.

3. Alte
informaţii
Secţiunea a 3-a - Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1.Impactul macroeconomic
11.
Impactul
asupra
mediului
concurenţial şi domeniului ajutoarelor de
stat
2.Impactul asupra mediului de afaceri
21.
Impactul
asupra
sarcinilor
administrative
22.Impactul asupra întreprinderilor mici
şi mijlocii
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii
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Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secţiunea a 4-a - Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt,
pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei Indicatori

1.
Modificări
ale
veniturilor
bugetare, plus/minus din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
1.
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de
stat:
(i) contribuţii de asigurări

Anul
curent
2020
2.
-

Următorii 4 ani
Media pe 5 ani
2021

2022

2023

2024

3.
-

4.
-

5.
-

6.
-

7.
-
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Modificări ale cheltuielilor
bugetare, plus/minus din care:
a) buget de stat, din acesta: a)
buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
2. b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale
de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
Impact financiar, plus/minus din
care:
3.
buget de stat
bugete locale
Propuneri pentru acoperirea
4. creşterii cheltuielilor
bugetare
Propuneri pentru a compensa
5.
reducerea veniturilor bugetare
Calcule detaliate privind
fundamentarea modificărilor
6.
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7.

Alte informaţii

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Proiectul de act normativ nu are impact direct asupra bugetului
general consolidat.

Secţiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a
intrării în vigoare a proiectului de act
normativ;
b) acte normative ce urmează a fi b) ordine ale miniștrilor de resort pentru stabilirea condițiilor
elaborate în vederea implementării noilor în care se pot desfășura activitățile permise.
10

dispoziţii.
1¹. Compatibilitatea proiectului de act
normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice.
2. Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul proiectelor ce transpun prevederi
comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene
5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg
angajamente
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Secţiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de
consultare cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare
şi alte organisme implicate
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor
cu care a avut loc consultarea, precum şi
a modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul
proiectului de act normativ
3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei publice locale, în situaţia
în care proiectul de act normativ are ca
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în
condiţiile Hotărârii Guvernului nr.
521/2005 privind procedura de consultare
a structurilor asociative ale autorităţilor
administraţiei publice locale la elaborarea
proiectelor de acte normative
4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în
conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 750/2005 privind
constituirea consiliilor interministeriale

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
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permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ va fi avizat de Consiliul Legislativ.

Proiectul de act normativ ține seama de măsurile adoptate
prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență
nr. 35 din 15.07.2020 privind propunerea prelungirii stării de
alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.

Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de
act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire
Proiectul de act normativ se încadrează în prevederile art. 7
la necesitatea elaborării proiectului de act alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
normativ
decizională în administrația publică, republicată.
2. Informarea societăţii civile cu privire
la eventualul impact asupra mediului în
urma implementării proiectului de act
normativ, precum şi efectele asupra
sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau
diversităţii biologice
3. Alte informaţii

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţilor
administraţiei
publice
centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor
noi
organisme
sau
extinderea
competenţelor instituţiilor existente
2. Alte informaţii
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Față de cele menționate mai sus, a fost promovat proiectul de hotărâre a Guvernului pentru privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, pe care îl supunem spre adoptare
Guvernului.
Ministrul afacerilor interne

Ministrul sănătății

Ion Marcel VELA

Nelu TĂTARU

Ministrul transporturilor, infrastructurii
și comunicațiilor

Ministrul muncii și protecției sociale

Lucian Nicolae BODE

Victoria-Violeta ALEXANDRU

Ministrul economiei, energiei
și mediului de afaceri

Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și
administrației

Virgil-Daniel POPESCU

Ion ȘTEFAN

Ministrul mediului, apelor și pădurilor

Ministrul tineretului și sportului

Costel ALEXE

Marian Ionuț STROE

Ministrul culturii

Ministrul educației și cercetării

Bogdan GHEORGHIU

Cristina Monica ANISIE

Ministrul afacerilor externe

Secretarul de stat al Secretariatului de Stat
pentru Culte

Bogdan-Lucian AURESCU

Victor OPASCHI

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale
Nechita-Adrian Oros
Avizăm favorabil:
Ministrul finanțelor publice

Ministrul justiției

Vasile-Florin CÎȚU

Marian-Cătălin PREDOIU
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