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BULETIN INFORMATIV  

 

din data de 20 iulie 2020  

privind evoluții legislative în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

I. A fost publicată Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 

publice în situații de risc epidemiologic și biologic. Legea intră în vigoare la data de 21 iulie 

2020. Principalele prevederi sunt următoarele: 

 

1. Se definesc, printre altele, carantina și izolarea: 

 carantina reprezintă separarea fizică a persoanelor suspecte de a fi infectate sau 

purtătoare ale unui agent înalt patogen de alte persoane, în spații special desemnate de 

către autorități, la domiciliu sau la locația declarată de către persoana carantinată; 

 izolarea reprezintă separarea fizică a persoanelor afectate de o boală infectocontagioasă 

sau a persoanelor purtătoare ale agentului înalt patogen chiar dacă acestea nu 

prezintă semne și simptome sugestive, la domiciliu, la locația declarată de persoana 

izolată, într-o unitate sanitară sau la o locație alternativă atașată unității sanitare. 

 

2. Carantina se instituie la nivel individual în condițiile menționate, pentru persoanele 

suspecte de a fi infectate sau purtătoare ale unui agent înalt patogen care: 

 fie sosesc din zone în care riscul epidemiologic este ridicat, pe baza datelor 

epidemiologice transmise la nivel național, european și internațional de către 

organismele competente în domeniu; 

 fie au intrat în contact direct cu cel puțin o persoană confirmată cu o boală 

infectocontagioasă. 

De asemenea, carantina se poate institui la nivel colectiv de către Comitetul Național pentru 

Situații de Urgență,  pentru grupuri populaţionale care sunt susceptibile de a prezenta risc 

epidemiologic și biologic pentru sănătatea publică. Se prevede că se instituie carantina 

zonală pentru persoanele aflate și activitățile derulate în perimetrul afectat de situațiile de 

risc epidemiologic și biologic. 

 

3. Izolarea se instituie la nivel individual fie cu acordul persoanelor supuse examinării, fie, 

în lipsa acestuia, atunci când medicul constată riscul de transmitere a unei boli 

infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară, în următoarele condiții:  

 într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locație alternativă atașată unității sanitare, în 

scopul efectuării examinărilor clinice, paraclinice şi a evaluărilor biologice, până la 

primirea rezultatelor acestora, dar nu mai mult de 48 de ore; 
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 cel mai târziu la expirarea termenului de 48 de ore, pe baza examinărilor clinice şi 

paraclinice şi dacă se menţine riscul transmiterii bolii infectocontagioase cu risc de 

transmitere comunitară, medicul recomandă prelungirea măsurii izolării într-o unitate 

sanitară sau într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare ori, după caz, la domiciliul 

persoanei sau la locaţia declarată de aceasta; 

 izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată se instituie daca riscul contaminării altor 

persoane sau al răspândirii bolii infectocontagioase este redus;  

 izolarea la domiciliu sau la locaţia declarată nu poate fi dispusă în situaţiile în care 

informaţiile ştiinţifice oficiale referitoare la tipul agentului înalt patogen, calea de 

transmitere şi rata de transmisibilitate impun izolarea persoanelor exclusiv într-o unitate 

sanitară sau o locaţie alternativă ataşată acesteia; 

 în situaţia în care persoanele refuză măsura izolării, medicul informează de îndată, după 

consemnarea refuzului persoanei, direcţia de sănătate publică judeţeană sau a 

municipiului Bucureşti, care, în termen de cel mult două ore, va emite decizia prin care 

confirmă sau infirmă măsura izolării recomandată de medic, în unitatea sanitară sau într-

o locaţie alternativă ataşată acesteia. 

 

4. Toate actele administrative cu caracter normativ privind instituirea, modificarea sau 

încetarea acestor măsuri pot fi atacate de către orice persoană care se consideră vătămată 

într-un drept al său ori într-un interes legitim la instanța competentă, cu acțiune în anulare, 

atât pentru motive de nelegalitate, cât și de netemeinicie, în termen de 5 zile de la 

publicarea actului administrativ în Monitorul Oficial al României sau de la data luării 

la cunoștință a conținutului actului în cazul nepublicării acestuia. 

 

5. Actele administrative cu caracter individual emise în baza acestei legi pot fi atacate la 

judecătorie de către orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes 

legitim, astfel: 

 pentru persoanele pentru care s-a dispus în mod inițial izolarea timp de maximum  48 

de ore, acțiune în anulare la judecătoria în a cărei circumscripție domiciliază sau își au 

reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat spațiul sau unitatea 

sanitară în care sunt izolate; 

 pentru persoanele pentru care s-a dispus prelungirea izolării sau carantina, în termen de 

cei mult 24 de ore de la data comunicării deciziei direcției de sănătate publică, acțiune 

în anulare/revizuire sau de încetare a măsurii, la judecătoria în a cărei circumscripție 

domiciliază sau își au reședința ori la judecătoria în a cărei circumscripție este situat 

spațiul sau unitatea sanitară în care sunt carantinate sau, după caz, izolate. 
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II. A fost publicată și a intrat în vigoare H.G. nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19.  

 

Prin această hotărâre a fost prelungită starea de alertă la nivel național pentru 30 de zile 

începând cu data de 17 iulie 2020. Pe durata stării de alertă vor fi aplicabile anumite măsuri 

prevăzute în anexele acestei hotărâri, mai exact măsuri pentru creșterea capacității de răspuns, 

pentru asigurarea rezilienței comunităților și pentru diminuarea impactului tipului de risc.  

 

Printre acestea se numără următoarele: 

 Suspendarea activității operatorilor economici în spații închise în următoarele domenii: 

activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri; 

 Suspendarea consumului produselor alimentare și al băuturilor alcoolice și nealcoolice în 

spațiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele 

sau alte localuri publice, din interiorul clădirilor. În aceste spații sunt permise prepararea și 

comercializarea de astfel de produse care nu se consumă în spațiile respective; 

 Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și 

nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer 

liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 4 

persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție 

sanitară1; 

 În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori 

economici nu se permite activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor asemenea unități 

de alimentație publică, cu excepția celor care funcționează potrivit specificațiilor de la 

punctul anterior. De asemenea, nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de 

jocuri și a cinematografelor; 

 Instituirea obligației instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și 

profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod 

obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru 

personalul propriu, cât și pentru vizitatori2;  

                                                 
1 Stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. 

(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare. 
2 În condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul 

art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare. 
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 Instituirea obligației operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de noroc, 

îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în 

birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire3; 

 Transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena 

și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din interiorul 

mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de 

conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea 

personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce 

activează în domeniul transportului rutier4. 

 

  

* 

 

*          * 

 

Nu ezitați să ne contactați dacă aveți nevoie de informații suplimentare.  

 

Acest document este redactat de Societatea de avocați Markó & Udrea în scop informativ și 

nu va fi interpretat ca oferind consultanță juridică. Societatea de avocați Markó & Udrea nu 

răspunde pentru niciun prejudiciu direct, indirect sau de alt fel decurgând din utilizarea 

informațiilor conținute în prezentul document.  

                                                 
3 Stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului sănătăţii, 

emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare, în baza căruia îşi pot desfăşura 

activitatea. 
4 Stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului afacerilor 

interne şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 35 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 

ulterioare. 


