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Guvernul a adoptat 
proiectul de lege cu mă-
surile care vor fi aplicate 
pe durata stării de alertă. 
Potrivit proiectului, se vor 
putea face în continuare 
angajări în domeniul me-
dical fără concurs, pe du-
rata stării de alertă, mas-
ca de protecție va fi obli-
gatorie în spațiile publice 
închise – în magazine, la 
locul de muncă, în trans-
portul public, iar slujbe-
le religioase vor putea fi 
desfășurate cu condiția 
menținerii distanțării so-
ciale, a anunțat Ionel 
Dancă, șeful Cancelariei 
prim-ministrului,  într-un 
briefing de presă ce a 
avut loc la Palatul Victo-
ria, la finalul ședinței de 
Guvern.

Ionel Dancă a spus 
că actul normativ conține 
în mare parte elemente 
reglementate în momen-
tul în care a fost instituită 
starea de urgență. Din-
colo de dispozițiile ge-
nerale care descriu ca-
drul în care se aplică 
măsurile, sunt prevăzu-
te reglementări privind 
desfășurarea activităților 
economice și sociale. 
Proiectul, care a fost tri-
mis la Parlament pentru 
a fi adoptat în procedu-
ră de urgență, conține și 
sancțiuni, care vor fi co-
relate cu ordonanța 2 din 
2001.

Masca de 
protecţie, 
obligatorie în 
spaţii publice 
închise, 
transportul în 
comun, la serviciu

Proiectul de lege 
pentru reglementarea si-
tuației de alertă care va fi 
instituită după încetarea 
stării de urgență adop-
tat de Guvern prevede 
instituirea obligativită-
ții purtării măștii de pro-
tecție în spațiile publice 

închise, spațiile comerci-
ale, mijloacele de trans-
port în comun și la locul 
de muncă, a declarat, șe-
ful Cancelariei prim-mi-
nistrului, Ionel Dancă. El 
a arătat că, în domeniul 
sănătății, în acest proiect 
se păstrează prevede-
rea actuală referitoare la 
ocuparea posturilor fără 
concurs. Potrivit lui Dan-
că, posturile vacante sau 
temporar vacante din ca-
drul Ministerului Sănătă-
ții și unităților subordona-
te pot fi ocupate de către 
personal contractual fără 
organizarea concursului, 
dacă durata angajării nu 
depășește perioada stă-
rii de alertă. „Autorități-
le pot plafona prețurile la 
medicamente, vaccinuri, 
dezinfectanți, insecticide, 
dispozitive medicale și al-
te materiale sanitare, pe 
perioada stării de alertă”, 
a adăugat Dancă.

Activităţile de tip 
drive-in, room-
service, permise 

Potrivit proiectului, 
pe durata stării de aler-
tă restaurantele rămân 
închise, dar vor fi permi-
se activitățile de comer-
cializare a produselor ali-
mentare și băuturilor ca-
re nu presupun rămâne-
rea clienților în spații, așa 
cum sunt cele de tip dri-
ve-in sau room-service. 
„În domeniul economic, 
potrivit acestor preve-
deri, va fi permisă organi-
zarea activităților de co-
mercializare a produse-
lor alimentare și băuturi-
lor alcoolice și nealcooli-
ce care nu presupun ră-
mânerea clienților în spa-
ții destinate acestui scop, 
așa cum sunt cele de tip 
drive-in, room-service 
sau livrare la clienți. Tot 
în domeniul economic, pe 
perioada stării de aler-
tă, se pot suspenda acti-
vitățile de comercializare 
cu amănuntul și serviciile 

în centrele comerciale cu 
câteva excepții în cazul 
cărora sunt permise ast-
fel de activități, respec-
tiv vânzarea produse-
lor electronice și electro-
casnice, dacă operatorii 
economici asigură livra-
rea acestora la domiciliu. 
Este, de asemenea, per-
misă activitatea desfășu-
rată de operatorii econo-
mici din centrele comer-
ciale care au accesul asi-
gurat direct din exteriorul 
incintei și este întrerup-
tă comunicarea cu res-
tul complexului”, a expli-
cat Dancă și a adăugat că 
proiectul de lege prevede 
și câteva excepții pentru 
operatorii economici ca-
re-și desfășoară activită-
țile în centre comerciale, 
precum „cele legate de 
îngrijire personală, cură-
țătorie, cabinete stoma-
tologice, optică medicală 
și altele”.

Programe 
decalate pentru 
salariaţi

Proiectul de lege mai 
prevede obligativitatea ca 
instituțiile publice și com-
paniile naționale cu pes-
te 50 de angajați să or-
ganizeze programe deca-
late pentru salariați. „În 
instituțiile publice centra-
le și locale, dar și în ca-
drul companiilor naționa-
le la care capitalul social 
este deținut integral sau 
majoritar de stat, cu un 
număr mai mare de 50 de 
salariați, se instituie obli-
gația de a organiza pro-
grame individualizate de 
muncă fără a interveni în 
această situație pe mă-
surile legate de chestiuni 
prevăzute în Codul mun-
cii, astfel încât între sala-
riați să se asigure existen-
ța unui interval de o oră 
la începerea și la termina-

rea programului de mun-
că într-o perioadă de trei 
ore. Practic, se instituie 
obligația autorităților de 
a organiza programe in-
dividualizate de muncă 
pentru angajații din ca-
drul acestor instituții”, a 
spus Dancă. În domeniul 
muncii și protecției so-
ciale, proiectul prevede 
că valabilitatea contrac-
telor colective de muncă 
se prelungește pe peri-
oada stării de alertă, pre-
cum și pentru o perioadă 
de 90 de zile de la înceta-
rea acesteia. „Pe perioada 
stării de alertă, autorități-
le competente pot dispu-
ne măsuri de protecție și 
prevenție pentru angajații 
aflați în situații vulnerabi-
le”, a adăugat oficialul.

Legea, un 
instrument mai 
sigur pentru 
Guvern

Ludovic Orban a 
anun țat, la începutul 
ședinței de Guvern, că va 
cere Parlamentului să dez-
bată proiectul de lege în 
procedură de urgență. El 
a precizat că a fost alea-
să varianta proiectului de 
lege pentru a se asigu-
ra că Guvernul va avea la 
dispoziție instrumentele 
necesare.

 „CCR a lipsit auto-
ritățile de pârghiile ne-

cesare pentru a lupta cu 
eficiență și de a avea la 
dispoziție toate instru-
mentele pentru a-i fe-
ri pe români de riscul îm-
bolnăvirii”, a spus Or-
ban, cu referire la deci-
zia Curții Constituționale 
de săptămâna trecu-
tă prin care amenzile ma-
jorate au fost declarate 
neconstituționale. „Proiec-
tul de lege cuprinde o se-
rie de măsuri care să or-
ganizeze efectuarea unor 
activități economice astfel 
încât sănătatea cetățenilor 
să fie protejată. Proiec-
tul are o parte generală. E 
vorba de un proiect de le-
ge care se adresează du-
ratei de stare de alertă. E 
un proiect flexibil. Partea 
substanțială a proiectului 
vizează măsurile sectori-
ale pe fiecare domeniu în 
parte. Sunt măsuri care se 
cunosc de către opinia pu-
blică, au fost publicate pe 
 site-ul MAI. Proiectul, dacă 
va fi aprobat de Guvern, va 
merge către Parlament”, a 
spus ministrul Justiției, Că-
tălin Predoiu. Ludovic Or-
ban i-a cerut ministrului de 
Interne, Marcel Vela, să fie 
pregătit cu orice modifica-
re va fi necesară la acest 
proiect de lege, în condițiile 
în care CCR dezbate joi, 15 
mai, contestația făcută de 
Avocatul Poporului, Re-
nate Weber, la starea de 
urgență.

Orban dă lege pentru starea de alertă

Guvernul a adoptat proiectul de lege 
cu măsurile valabile după 15 mai 

Actul normativ, trimis la Parlament pentru aprobare în regim de urgenţă
Guvernul a adoptat, luni, un proiect de 
lege care conține măsurile care ar urma 
să intre în vigoare după 15 mai, având în 
vedere că autoritățile vor ca România să 
intre în stare de alertă, după această dată, 
în locul stării de urgență. Proiectul trebuie 
să fie aprobat și în Parlament, unde poate 
suferi modificări. Avocatul Poporului a 
constestat deja starea de alertă la Curtea 
Constituțională, care ar urma să ia joi o 
decizie pe această sesizare.

Cristina NedelCu
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