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Legea privind institui-
rea unor măsuri în dome-
niul sănătăţii publice în si-
tuaţii de risc epidemiolo-
gic şi biologic a fost adop-
tată după ce Curtea Con-
stituţională a decis că in-
ternarea persoanelor di-
agnosticate cu COVID-19 
în spitale este contrară 
Legii Fundamentale.

Curtea Constituţiona-
lă a României (CCR) de-
clară că textele de lege 
privind internarea obliga-
torie şi carantina în timpul 
epidemiei sunt neconsti-
tuţionale, deoarece sunt 
lipsite de claritate şi pre-
vizibilitate, au un caracter 
incert şi dificil de anticipat 
şi nu oferă garanţii privind 
respectarea unor drepturi 
şi libertăţi fundamentale.

„Astăzi (n.r. - luni) a 
fost aprobat în şedinţă de 
Guvern un proiect legis-
lativ care să iniţieze niş-
te măsuri igienico-sanita-
re pentru situaţii deose-
bite de risc epidemiolo-
gic sau biologic. De ce es-
te necesar? Este necesar 
pentru a gestiona şi con-
trola pandemia prin care 
trecem. Aţi putut observa, 
de vineri şi până astăzi, 
modificările de observa-
re sau de abordare a tot 
ce a însemnat carantină, 
a tot ce înseamnă izolare, 
chiar şi internarea în spi-
tal”, a declarat Nelu Tăta-
ru, luni, la finalul şedinţei 
de Guvern.

Ministrul Sănătăţii 
a precizat că autorităţi-
le evaluează numărul de 
persoane care au pără-
sit izolarea sau carantina-
rea voluntară şi au solici-
tat punerea în concordan-
ţă cu decizia CCR.

„Dacă e să facem o 
evaluare de ieri până as-
tăzi, deşi astăzi avem 250 

de cazuri noi la 4.600 de 
teste, avem o diferenţă de 
număr de pacienţi în spi-
tale de 550. Deci, vă gân-
diţi că avem 300 de ieri, 
cu 250, 550 mai puţini pa-
cienţi internaţi, în acest 
moment, în spitale. Sun-
tem într-un moment în ca-
re acest proiect de lege a 
fost aprobat în şedinţa de 
Guvern, va merge în re-
gim de urgenţă în Parla-
ment, sper ca un interes 
naţional, un interes de să-
nătate publică, sănătatea 
poporului român să nu la-
se loc de interpretare poli-
tică”, a declarat Tătaru.

Carantina e 
pentru persoane 
sănătoase, iar 
izolarea pentru 
persoane bolnave

Șeful Departamentului 
pentru Situaţii de Urgenţă, 
Raed Arafat, a anunţat, 
după şedinţa de Guvern 
că termenii „carantină” şi 
„izolare” au alte definiţii, 
după ce Executivul a 
adoptat proiectul de lege 
în acord cu recomandările 
CCR.  „Termenii carantina 
persoanelor şi izolare au 
acum alte definiţii. Caran-
tina se va referi la persoa-
ne sănătoase, iar terme-
nul izolare se referă la per-
soanele bolnave sau infec-
tate”, a anunţat secretarul 
de stat în MAI. 

„Carantina persoane-
lor are acum o definiţie 
care este asemănă-
toare cu regulamentul 
internaţional sanitar. Ea 
reprezintă o măsură de 
prevenire a răspândirii bo-
lilor infecto-contagioase, 
constând în separarea fi-
zică a persoanelor sănă-
toase, suspecte de a fi in-

fectate sau purtătoare ale 
unui agent patogen, de 
alte persoane, în spaţii 
special desemnate de 
autorităţi, la domiciliu sau 
în locaţia declarată de că-
tre persoana carantinată.

„Termenul de «izola-
re» reprezintă o măsură 
care constă în separarea 
fizică a persoanelor bol-
nave cu o boală infecto-
contagioasă sau a persoa-
nelor purtătoare ale unui 
agent patogen în vederea 
monitorizării stării de să-
nătate, aplicării unui tra-
tament, în scopul vinde-
cătorii şi reducerii gradului 
de contagiozitate. Aici se 
vorbeşte în mod deosebit 
de internarea pacientu-
lui, de internarea pacien-
tului la spital, într-o unita-
te care aparţine spitalului, 

unde lucrează personalul 
spitalului (...) sau, în ca-
zul în care condiţiile per-
mit, izolarea să aibă loc la 
domiciliu. Acest lucru este 
o excepţie, în cazul în care 
capacitatea spitalului inte-
gral este depăşită”, potri-
vit şefului DSU.

Raed Arafat a mai 
adăugat că „proiectul de 
lege ce poate fi aplicat şi 
în alte situaţii de risc epi-
demiologic şi prevede, ca 
excepţie, dacă e depăşită 
capacitatea spitalelor, ca 
izolarea să poată fi fă-
cută şi la domiciliu. Pre-
fecturile, prin Comitete-
le judeţene pentru situaţii 
de urgenţă, la propunerea 
DSP, pot aproba carantina-
rea unor zone din judeţele 
lor. Legea se referă şi la 
situaţiile în care se institu-

ie carantină şi izolare: epi-
demie declarată prin ordin 
al Ministerului Sănătăţii 
sau urgenţă de sănăta-
te publică de importanţă 
internaţională declarată 
sau pandemie declarate 
de directorul OMS. În toa-
te aceste situaţii pot fi lua-
te măsuri de izolare şi ca-
rantină. Orice măsură lu-
ată de autorităţi poate fi 
contestată de cetăţeni în 
instanţă”, a declarat Raed 
Arafat.

CCR susține 
că instituirea 
carantinei 
înseamnă privare 
de libertate

Săptămâna trecută, 
Curtea Constituţională a 

României a publicat mo-
tivarea deciziei din 25 iu-
nie prin care a declarat 
ca fiind neconstituţiona-
lă starea de carantină şi 
internarea obligatorie. 
CCR consideră că textele 
de lege privind internarea 
obligatorie şi carantina 
în timpul epidemiei sunt 
neconstituţionale deoa-
rece sunt lipsite de clari-
tate şi previzibilitate, au 
un caracter incert şi difi-
cil de anticipat şi nu ofe-
ră garanţii privind respec-
tarea unor drepturi şi li-
bertăţi fundamentale. De 
asemenea, CCR susţine 
că instituirea carantinei în 
România prin OUG repre-
zintă o veritabilă privare 
de libertate şi o restrân-
gere a drepturilor funda-
mentale.

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind carantina și izolarea 

Actul normativ oferă noi def¡niţii 
epidemiologice, pe ”gustul” CCR

Guvernul a aprobat luni un proiect 
legislativ privind iniţierea unor măsuri 
igienico-sanitare pentru situaţii deosebite 
de risc epidemiologic sau biologic, act 
normativ necesar pentru a „gestiona 
şi controla” pandemia de COVID -19, a 
declarat ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.
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