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LEGI ȘI DECRETE
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 48/2019 pentru modificarea și completarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2018 privind
asigurarea măsurilor necesare organizării și desfășurării
unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea
și completarea unor acte normative
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 48 din
25 iunie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și
desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533
din 28 iunie 2019, cu următoarea modificare:
— La articolul I punctul 2, alineatul (6) al articolului (7) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„(6) Asigurarea transportului exponatelor ce vor face parte din Expoziția
«Dacia Felix» și din Expoziția «La începuturile istoriei. Civilizații timpurii
(preistorice) între Carpați și Dunărea de Jos» se suportă integral din bugetul
Ministerului Culturii, prin Muzeul Național de Istorie a României, și se realizează
cu aeronave aparținând companiilor civile.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

LAURENȚIU-DAN LEOREANU
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 74.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 48/2019 pentru modificarea
și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării
și desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 48/2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 16/2018 privind asigurarea măsurilor necesare organizării și
desfășurării unor proiecte culturale, precum și pentru modificarea și completarea
unor acte normative și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 284.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului
național de clasificare a carcaselor de bovine, porcine
și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea
prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 193 din
5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului
nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a carcaselor de
bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor
de piață ale carcaselor și ale animalelor vii, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1049 din 9 noiembrie 2020.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

LAURENȚIU-DAN LEOREANU

București, 12 aprilie 2021.
Nr. 75.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 193/2020 pentru modificarea
și completarea Ordonanței Guvernului nr. 4/2019
privind reorganizarea sistemului național de clasificare
a carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum
și monitorizarea, controlul și raportarea prețurilor de piață
ale carcaselor și ale animalelor vii
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 193/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței
Guvernului nr. 4/2019 privind reorganizarea sistemului național de clasificare a
carcaselor de bovine, porcine și ovine, precum și monitorizarea, controlul și
raportarea prețurilor de piață ale carcaselor și ale animalelor vii și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 285.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 214/2020 privind modificarea și completarea art. 10
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală
și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului
național de dezvoltare locală etapa I
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 214 din
30 decembrie 2020 privind modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului
național de dezvoltare locală etapa I, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1329 din 31 decembrie 2020.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

LAURENȚIU-DAN LEOREANU
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 76.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea
și completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național
de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru
derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 214/2020 privind modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de
dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului
național de dezvoltare locală etapa I și se dispune publicarea acestei legi în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 286.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare
a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii
și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea
Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare
a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 204 din
23 noiembrie 2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind
retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de
reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1132 din 25 noiembrie 2020, cu
următoarea modificare:
— La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(2) Împotriva refuzului eliberării permisului de ședere temporară se poate
înainta acțiune la instanța de contencios administrativ competentă, în termen de
10 zile de la comunicarea deciziei de către Inspectoratul General pentru Imigrări.”
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

LAURENȚIU-DAN LEOREANU
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 77.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea
unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea
Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice,
în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere
pe teritoriul României
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului
privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea
Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de
reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României, și se dispune
publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 287.
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
C A M E R A D E P U TA Ț I L O R

S E N AT U L

LEGE
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018
privind internshipul
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. — Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13 din
5 martie 2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 8 martie 2019.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea
prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI
DEPUTAȚILOR,

PREȘEDINTELE SENATULUI

ANCA DANA DRAGU

LAURENȚIU-DAN LEOREANU
București, 12 aprilie 2021.
Nr. 79.

PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2019
pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul
În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția
României, republicată,
Președintele României d e c r e t e a z ă:
Articol unic. — Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență
a Guvernului nr. 13/2019 pentru completarea Legii nr. 176/2018 privind internshipul
și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.
PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

București, 12 aprilie 2021.
Nr. 289.
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DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A Nr. 31
din 19 ianuarie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 339
din Codul de procedură penală
Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Gheorghe Stan
Livia Doina Stanciu
Elena-Simina Tănăsescu
Varga Attila
Oana-Cristina Puică

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

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Dana-Cristina Bunea.
1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 339 din Codul de procedură penală, excepție
ridicată de Teodor Aurelian Țîrcomnicu în Dosarul
nr. 2.033/214/2017/a1 al Judecătoriei Costești și care formează
obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 185D/2018.
2. La apelul nominal se prezintă personal autorul excepției,
asistat de avocatul Gabriel Tudor, cu împuternicire avocațială
depusă la dosar. Lipsește cealaltă parte, față de care procedura
de citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă
cuvântul apărătorului autorului excepției, care solicită admiterea
acesteia. Susține, astfel, că dispozițiile art. 339 din Codul de
procedură penală îngrădesc liberul acces la justiție al cetățenilor,
întrucât nu prevăd un termen în care poate fi formulată
plângerea împotriva actelor procurorului, altele decât soluțiile de
clasare.
4. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de
respingere, ca neîntemeiată, a excepției de neconstituționalitate.
În acest sens, arată că soluția legislativă de a nu se prevedea
un termen în care poate fi formulată plângerea împotriva actelor
procurorului — altele decât soluțiile de clasare — corespunde
dreptului la un proces echitabil, în componenta referitoare la
judecarea acestuia din urmă într-un termen rezonabil, rațiunea
fiind împiedicarea tergiversării soluționării cauzei.
C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, reține următoarele:
5. Prin Încheierea finală din 2 octombrie 2017, pronunțată în
Dosarul nr. 2.033/214/2017/a1, Judecătoria Costești a sesizat
Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate
a dispozițiilor art. 339 din Codul de procedură penală.
Excepția a fost ridicată de Teodor Aurelian Țîrcomnicu în cursul
soluționării unei cauze penale aflate în procedura de cameră
preliminară.
6. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul
acesteia susține, în esență, că dispozițiile art. 339 din Codul de
procedură penală încalcă egalitatea în fața legii, fără privilegii și
fără discriminări, accesul liber la justiție, dreptul la un proces
echitabil și dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică,
întrucât nu prevăd un termen în care poate fi formulată
plângerea împotriva actelor procurorului, altele decât soluțiile de
clasare. Numai în cazul acestor din urmă soluții, textul de lege
criticat prevede că plângerea se face în termen de 20 de zile de

la comunicarea copiei actului prin care s-a dispus soluția. Arată
că la data de 14 decembrie 2016 a solicitat efectuarea unei
expertize, cerere care a fost respinsă de procuror — pe motiv că
s-ar urmări tergiversarea cauzei — prin ordonanța din 18 iulie
2017, comunicată la data de 24 iulie 2017. În temeiul dispozițiilor
art. 339 din Codul de procedură penală, la data de 25 iulie 2017,
a formulat plângere împotriva ordonanței mai sus menționate.
La data de 19 iulie 2017, la numai o zi după ce ordonanța de
respingere a cererii de administrare a probei cu expertiza a fost
redactată și înainte de a fi comunicată inculpatului, procurorul
de caz a emis rechizitoriul prin care a dispus trimiterea acestuia
în judecată. Consideră că lipsa unui termen în care pot fi atacate
actele procurorului, precum și a unui termen în care procurorul
ierarhic superior este obligat să soluționeze plângerea lasă loc
arbitrariului, întrucât rămâne la aprecierea procurorului dacă
acordă sau nu persoanei interesate posibilitatea de a formula
plângere împotriva actelor sale.
7. Judecătoria Costești apreciază că dispozițiile art. 339 din
Codul de procedură penală încalcă prevederile constituționale
ale art. 20 referitor la tratatele internaționale privind drepturile
omului, raportate la prevederile art. 6 referitor la dreptul la un
proces echitabil din Convenția pentru apărarea drepturilor
omului și a libertăților fundamentale. În acest sens arată că
respectarea principiului celerității procedurilor judiciare impune
ca justiția să fie administrată fără întârzieri de natură a-i
compromite eficacitatea și credibilitatea, statul fiind responsabil
pentru activitatea autorităților judiciare. Una dintre rațiunile
dreptului la un proces echitabil și la soluționarea cauzelor într-un
termen rezonabil este aceea de a proteja persoanele atât de
întârzieri procedurale excesive, cât și de erorile judiciare care
ar putea să apară ca urmare a efectuării cu întârziere a actelor
procedurale. Consideră că se impune să fie reglementat dreptul
persoanei interesate de a face plângere într-un termen strict
determinat prin lege împotriva actelor emise de procuror, termen
care să suspende de drept efectuarea oricărei proceduri legale
de sesizare a instanței prin rechizitoriu. Subliniază că, în acest
mod, pe de o parte, se asigură dreptul persoanei interesate de
a-și formula apărarea în raport cu probe suplimentare a căror
administrare poate implica urgența, iar, pe de altă parte, se
impune procurorului o conduită imparțială în demersul juridic de
aflare a adevărului, întrucât, chiar dacă anumite probe pot fi
administrate și pe parcursul cercetării judecătorești, trebuie ținut
cont, în unele cauze, de momentul operativ care este crucial în
vederea aflării adevărului și care poate determina ineficacitatea
administrării ulterioare a respectivelor probe.
8. 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.
9. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,
Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor
de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.
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C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, susținerile autorului excepției, concluziile
procurorului, dispozițiile de lege criticate, raportate la prevederile
Constituției, precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:
10. 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.
11. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie
dispozițiile art. 339 din Codul de procedură penală,
alineatele (1), (2) și (4) fiind modificate prin prevederile art. II
pct. 88 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2016
pentru modificarea și completarea Legii nr. 286/2009 privind
Codul penal, Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură
penală, precum și pentru completarea art. 31 alin. (1) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 23 mai 2016. Textul de
lege criticat are următorul cuprins:
„(1) Plângerea împotriva măsurilor luate sau a actelor
efectuate de procuror ori efectuate pe baza dispozițiilor date de
acesta se rezolvă, după caz, de prim-procurorul parchetului, de
procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, de
procurorul șef de secție al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție.
(2) În cazul când măsurile și actele sunt ale
prim-procurorului, ale procurorului general al parchetului de pe
lângă curtea de apel, ale procurorului șef de secție al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori au
fost luate sau efectuate pe baza dispozițiilor date de către
aceștia, plângerea se rezolvă de procurorul ierarhic superior.
(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică în mod corespunzător
atunci când ierarhia funcțiilor într-o structură a parchetului e
stabilită prin lege specială.
(4) În cazul soluțiilor de clasare, plângerea se face în termen
de 20 de zile de la comunicarea copiei actului prin care s-a
dispus soluția.
(5) Ordonanțele prin care se soluționează plângerile împotriva
soluțiilor, actelor sau măsurilor nu mai pot fi atacate cu plângere
la procurorul ierarhic superior și se comunică persoanei care a
făcut plângerea și celorlalte persoane interesate.
(6) Dispozițiile art. 336—338 se aplică în mod corespunzător,
dacă legea nu dispune altfel.”
12. În susținerea neconstituționalității acestor dispoziții de
lege, autorul excepției invocă încălcarea prevederilor
constituționale ale art. 16 alin. (1) referitor la egalitatea în fața
legii, fără privilegii și fără discriminări, ale art. 21 alin. (1)—(3)
privind accesul liber la justiție și dreptul la un proces echitabil și
ale art. 52 alin. (1) referitor la dreptul persoanei vătămate de o
autoritate publică.
13. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea
constată că nu poate fi reținută critica autorului excepției de
neconstituționalitate, potrivit căreia lipsa prevederii unui termen
în care poate fi formulată plângerea împotriva actelor
procurorului, altele decât soluțiile de clasare, ar aduce atingere
prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1)—(3) și celor ale
art. 52 alin. (1) din Constituție.
14. Astfel, Curtea reține că procedura soluționării
plângerilor împotriva actelor procurorului este reglementată de
legiuitor în exercitarea competenței sale constituționale.
Potrivit prevederilor art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală,
legiuitorul poate institui reguli speciale de procedură, ca
modalități de exercitare a drepturilor procedurale, principiul
accesului liber la justiție presupunând posibilitatea neîngrădită
a celor interesați de a utiliza aceste proceduri, însă în formele și
modalitățile instituite de lege, în scopul asigurării unui climat de
ordine, indispensabil exercitării dreptului fundamental prevăzut
de dispozițiile art. 21 din Constituție. Reglementarea de către
legiuitor, în limitele competenței ce i-a fost conferită prin Legea

fundamentală, a condițiilor de exercitare a dreptului de acces
liber la justiție, inclusiv prin instituirea unor proceduri speciale, nu
constituie o atingere adusă acestui drept, ci doar o modalitate
eficientă de a preveni exercitarea sa abuzivă, în detrimentul altor
titulari de drepturi, care sunt ocrotite în egală măsură (Decizia
Curții Constituționale nr. 183 din 28 martie 2019, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 9 mai 2019,
paragraful 17).
15. În jurisprudența sa referitoare la plângerea împotriva
măsurilor și a actelor de urmărire penală, reglementată de
dispozițiile art. 336—341 din Codul de procedură penală, Curtea
a reținut că trebuie distins între plângerea îndreptată împotriva
actelor organelor de cercetare penală și plângerea împotriva
actelor procurorului. Astfel, potrivit prevederilor art. 336 alin. (1)
din Codul de procedură penală, orice persoană poate face
plângere împotriva măsurilor și actelor de urmărire penală, dacă
prin acestea s-a adus o vătămare intereselor sale legitime.
În doctrină s-a arătat că norma cuprinde o regulă cu caracter
general în ceea ce privește plângerea împotriva actelor de
urmărire penală, fie ele ale organului de cercetare penală, fie
ale procurorului, instituind dreptul persoanei ale cărei interese
legitime sunt vătămate printr-un act de urmărire penală să se
plângă cu privire la acesta. Dreptul de a face plângere aparține
oricărei persoane, nu doar subiecților procesuali. Plângerea
împotriva actelor de urmărire penală poate fi formulată oricând
în cursul urmăririi penale, întrucât legea nu instituie un termen
în acest sens. Plângerea împotriva actelor de urmărire penală
ale organului de cercetare penală se adresează, potrivit
dispozițiilor art. 336 alin. (2) din Codul de procedură penală,
procurorului care supraveghează activitatea acestuia. Plângerea
împotriva actelor de urmărire penală ale procurorului este
soluționată, potrivit prevederilor art. 339 din Codul de procedură
penală, de procurorul ierarhic superior celui care a efectuat
actul. În conformitate cu dispozițiile art. 338 și ale art. 339 alin. (6)
din același cod, plângerea trebuie rezolvată în termen de cel mult
20 de zile de la primirea acesteia de către organul competent
(Decizia nr. 476 din 17 septembrie 2019, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 917 din 14 noiembrie 2019,
paragrafele 15—17).
16. Odată soluționată de către procuror, în condițiile art. 327
din Codul de procedură penală, cauza penală este/poate fi
supusă cenzurii judecătorului de cameră preliminară — în
funcție de soluția procurorului —, astfel că persoana interesată
are posibilitatea de a critica inclusiv acele acte ale procurorului
care au fundamentat soluția dispusă de către acesta din urmă.
Astfel, atunci când procurorul emite rechizitoriul prin care
dispune trimiterea în judecată, cauza ajunge în faza de cameră
preliminară, fază în care, potrivit dispozițiilor art. 342 din Codul
de procedură penală, judecătorul verifică legalitatea administrării
probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire
penală. În cazul în care procurorul emite o ordonanță prin care
clasează cauza, aceasta va putea ajunge, pe calea plângerii
reglementate de dispozițiile art. 340 și ale art. 341 din Codul de
procedură penală, la judecătorul de cameră preliminară în fața
căruia, în condițiile art. 341 alin. (2) teza finală din Codul de
procedură penală — dacă în cauză a fost pusă în mișcare
acțiunea penală, petentul și intimații pot formula cereri și ridica
excepții și cu privire la legalitatea administrării probelor ori a
efectuării urmăririi penale. În sfârșit, atunci când procurorul
emite o ordonanță prin care renunță la urmărirea penală,
ordonanța astfel pronunțată este verificată sub aspectul
legalității și temeiniciei de prim-procurorul parchetului sau, după
caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de
apel, iar când a fost întocmită de acesta, verificarea se face de
procurorul ierarhic superior, conform prevederilor art. 318
alin. (10) din Codul de procedură penală. Ulterior, această
ordonanță se transmite, spre confirmare, judecătorului de
cameră preliminară de la instanța căreia i-ar reveni, potrivit legii,
competența să judece cauza în primă instanță, iar în fața
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acestuia persoana care a făcut sesizarea, părțile, suspectul,
persoana vătămată ori altă persoană interesată pot invoca
aspecte de nelegalitate și/sau netemeinicie a soluției
pronunțate, în condițiile art. 318 alin. (12), (14) și (15) din Codul
de procedură penală.
17. Sub aspectul asigurării egalității în drepturi, Curtea
Constituțională a statuat, în jurisprudența sa, că principiul
consacrat de prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție
presupune instituirea unui tratament egal pentru situații care, în
funcție de scopul urmărit, nu sunt diferite. El nu exclude, ci,
dimpotrivă, presupune soluții diferite pentru situații diferite.
În consecință, un tratament diferit nu poate fi doar expresia
aprecierii exclusive a legiuitorului, ci trebuie să se justifice
rațional, în respectul principiului egalității cetățenilor în fața legii
și a autorităților publice (Decizia Plenului Curții Constituționale
nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Decizia nr. 86 din
27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, și Decizia nr. 89 din
27 februarie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 200 din 27 martie 2003).
18. Totodată, Curtea a constatat că prevederile art. 16
alin. (1) din Constituție vizează egalitatea în drepturi între
cetățeni în ceea ce privește recunoașterea în favoarea acestora
a unor drepturi și libertăți fundamentale, nu și identitatea de
tratament juridic asupra aplicării unor măsuri, indiferent de
natura lor (Decizia nr. 53 din 19 februarie 2002, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 din 3 aprilie 2002,
Decizia nr. 1.615 din 20 decembrie 2011, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2012, Decizia
nr. 323 din 30 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 467 din 29 iunie 2015, paragraful 19,
Decizia nr. 540 din 12 iulie 2016, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2016,
paragraful 21, Decizia nr. 2 din 17 ianuarie 2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 5 mai 2017,
paragraful 23, Decizia nr. 18 din 17 ianuarie 2017, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 2 mai 2017,
paragraful 23, și Decizia nr. 651 din 17 octombrie 2017,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1000 din
18 decembrie 2017, paragraful 28).
19. De asemenea, Curtea Constituțională — făcând referire
la jurisprudența constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului
(hotărârile din 23 iulie 1968, 13 iunie 1979, 28 noiembrie 1984,
28 mai 1985, 16 septembrie 1996, 18 februarie 1999 și, respectiv,
6 iulie 2004, pronunțate în cauzele „Aspecte privind regimul
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lingvistic în școlile belgiene” împotriva Belgiei, paragraful 10,
Marckx împotriva Belgiei, paragraful 33, Rasmussen împotriva
Danemarcei, paragrafele 35, 38 și 40, Abdulaziz, Cabales și
Balkandali împotriva Regatului Unit, paragraful 72, Gaygusuz
împotriva Austriei, paragraful 42, Larkos împotriva Ciprului,
paragraful 29, și, respectiv, Bocancea și alții împotriva Moldovei,
paragraful 24) — a reținut că aplicarea unui tratament diferit
unor cazuri egale este discriminatorie atunci când nu este
justificată în mod obiectiv și rezonabil, aceasta însemnând că nu
urmărește un scop legitim sau nu păstrează un raport rezonabil
de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul urmărit prin
tratamentul inegal (Decizia nr. 270 din 23 aprilie 2015, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 12 iunie
2015, paragraful 25, Decizia nr. 368 din 30 mai 2017, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 17 iulie
2017, paragraful 25, Decizia nr. 573 din 20 septembrie 2018,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din
13 noiembrie 2018, paragraful 30, și Decizia nr. 535 din
24 septembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 1.026 din 20 decembrie 2019, paragraful 25).
20. Curtea constată că soluțiile de clasare nu pot genera
situații similare cu cele determinate de emiterea de către
procuror a unor ordonanțe având un alt obiect, astfel că lipsa
instituirii unui termen în care poate fi formulată plângerea
împotriva actelor procurorului, altele decât soluțiile de clasare,
nu este de natură să conducă la o încălcare a principiului
egalității cetățenilor în fața legii, fără privilegii și fără discriminări,
principiu consacrat de prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție.
21. Prin urmare, posibilitatea formulării la procurorul ierarhic
superior — oricând în cursul urmăririi penale — a plângerii
împotriva măsurilor luate sau a actelor efectuate de procuror ori
efectuate pe baza dispozițiilor date de acesta constituie o
garanție procesuală, iar lipsa instituirii unui termen — în care
poate fi formulată plângerea împotriva actelor procurorului, altele
decât soluțiile de clasare, termen care să suspende de drept
efectuarea procedurii legale de sesizare a instanței prin
rechizitoriu — are ca scop asigurarea celerității soluționării
cauzelor penale, fără a reprezenta un impediment în calea
accesului liber la justiție și fără a aduce vreo atingere dreptului
la un proces echitabil, drept a cărui respectare se apreciază în
contextul întregii proceduri judiciare.
22. Prevederile art. 52 alin. (1) din Constituție referitor la
dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică nu sunt
aplicabile în cauza de față.

23. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, precum și 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 Teodor Aurelian Țîrcomnicu în Dosarul
nr. 2.033/214/2017/a1 al Judecătoriei Costești și constată că dispozițiile art. 339 din Codul de procedură penală sunt constituționale
în raport cu criticile formulate.
Definitivă și general obligatorie.
Decizia se comunică Judecătoriei Costești și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Pronunțată în ședința din data de 19 ianuarie 2021.
PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Oana-Cristina Puică

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 382/13.IV.2021

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

ORDIN
privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea animalelor”
pachet a) — plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachet b) — plăți în favoarea
bunăstării păsărilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020
aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2021
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.641 din 22.03.2021 al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR),
în baza prevederilor:
— Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020 (PNDR 2014—2020), aprobat prin Decizia de punere în
aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005
al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului (UE) nr. 2.220/2020 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a
anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul
european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE)
nr. 1.306/2013 și (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 și 2022 și
a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce privește resursele și repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022;
— Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind
finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE)
nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările și
completările ulterioare;
— Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE)
nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și
condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului
pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității, cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat
din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și completările ulterioare;
— Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de
Administrare și Control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările și completările ulterioare;
— Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu
modificările și completările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, aprobată prin Legea
nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în
perioada 2015—2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în
agricultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările și completările ulterioare;
— Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile
aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a
fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014—2020 și pentru modificarea și completarea unor acte
normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare;
— Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
— Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
— Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
— Hotărârii Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
12 februarie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
— Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
14 martie 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;
— Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 66/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
mecanismului de compensare de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a debitelor și creanțelor beneficiarilor
Fondului european de garantare agricolă și ai Fondului european agricol de dezvoltare rurală, precum și ai fondurilor de la bugetul
de stat, cu modificările ulterioare;
— Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind
ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
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— Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru
Măsura 14 — „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020 — pachetul a) — Plăți
în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) — Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, cu modificările ulterioare;
— art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea Măsurii 14 Bunăstarea animalelor” din Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014—2020 (PNDR 2014—2020) nr. P135(AFIR)/A188(APIA)/26274(ANSVSA), încheiat la data de 8.05.2018
între AFIR, APIA și ANSVSA;
— Nota MADR DGDR — AM PNDR nr. 224.954 din 23.12.2020 privind măsurile necesare pentru continuarea aplicării
angajamentelor Măsurii 14 — Bunăstarea animalelor în contextul dispozițiilor tranzitorii propuse pentru sprijinul acordat de Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în perioada 2021—2022,
în temeiul prevederilor:
— art. 57 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
— art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat,
cu modificările și completările ulterioare;
— art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea
Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările și completările ulterioare.
ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă sistemele de sancțiuni pentru măsura 14 —
„Bunăstarea animalelor” pachet a) — plăți în favoarea bunăstării
porcinelor și pachet b) — plăți în favoarea bunăstării păsărilor din
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014—2020
aferente cererilor de plată depuse de beneficiarii măsurii 14
„Bunăstarea animalelor” începând cu anul 2021, după cum
urmează:

a) Sistemul de sancțiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea
animalelor” — pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor
prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin;
b) Sistemul de sancțiuni pentru măsura 14 „Bunăstarea
animalelor” — pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor
prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 2. — Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Nechita-Adrian Oros
București, 6 aprilie 2021.
Nr. 80.
*) Anexele nr. 1 și 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 382 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al
Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, București, șos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

ORDIN
pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.309/2020
privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
Văzând Referatul de aprobare nr. VVV 4.482 din 9.04.2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență
și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,
având în vedere:
— prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din anexa nr. 2 — Regulamentul Sanitar Internațional (2005) la Hotărârea
Guvernului nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005;
— prevederile art. 4, art. 10, art. 11 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;
— art. 27 alin. (5) și art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății emite următorul ordin:
Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind
modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a
îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 642 din 22 iulie 2020, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins:
„(2) Criteriile utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de
îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în vederea instituirii

carantinei zonale sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul
ordin.”
2. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 9. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrantă din prezentul
ordin.”
3. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa
nr. 3, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul ordin.
Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Andreea-Anamaria Moldovan,
secretar de stat
București, 9 aprilie 2021.
Nr. 506.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.309/2020)

CRITERII

utilizate în evaluarea riscului epidemiologic de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2
în vederea instituirii carantinei zonale
1. Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru municipii/zone metropolitane cu peste 100.000 de locuitori:
minimum 60 de puncte
Criteriu

Interval de referință

Punctaj

> 10/1.000 de locuitori
< 10/1.000 de locuitori

0 puncte
10 puncte

2. Rata de pozitivitate în ultimele 14 zile

> 5%
< 5%

10 puncte
0 puncte

3. Rata de incidență cumulată în 14 zile

> 3 cazuri la 1.000 de locuitori
< 3 cazuri la 1.000 de locuitori

30 puncte
0 puncte

crescător
staționar
descrescător

20 puncte
10 puncte
0 puncte

5. Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100

> 50%
< 50%

0 puncte
10 puncte

6. Grad de ocupare a paturilor ATI în județ

> 90%
< 90%

10 puncte
0 puncte

7. Grad de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ

> 90%
< 90%

10 puncte
0 puncte

1. Număr de teste efectuate în ultimele 7 zile

4. Trendul incidenței cumulate pentru ultimele 14 zile

PUNCTAJ TOTAL

100 puncte

2. Criterii pentru instituirea carantinei zonale pentru restul zonelor: minimum 70 de puncte

Criteriu

Interval de referință

Punctaj

> 3 cazuri la 1.000 de locuitori
< 3 cazuri la 1.000 de locuitori

30 puncte
0 puncte

crescător
staționar
descrescător

30 puncte
10 puncte
0 puncte

peste 50%
sub 50%

0 puncte
10 puncte

4. Grad de ocupare a paturilor ATI în județ

> 90%
< 90%

20 puncte
0 puncte

5. Grad de ocupare a paturilor destinate pacienților cu COVID-19 în județ

> 90%
< 90%

10 puncte
0 puncte

1. Rata de incidență cumulată în 14 zile

2. Trendul incidenței cumulate pentru ultimele 14 zile

3. Număr de cazuri din focare/nr. total cazuri din UAT* 100

PUNCTAJ TOTAL

100 puncte

3. Criterii de încetare a măsurii de carantină zonală — rata de incidență sub 3 cazuri la 1.000 de locuitori.
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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

ORDIN
privind prelungirea carantinei zonale pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov
Luând în considerare situația epidemiologică din orașul Bragadiru, județul Ilfov, generată de coronavirusul SARS-CoV-2,
având ca rezultat o incidență a cazurilor de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 de 10,12 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 Ilfov nr. 88 din 11.04.2021 emisă pe baza Analizei
de risc a Direcției de Sănătate Publică a Județului Ilfov nr. 3.640 din 11.04.2021 și a Avizului Institutului Național de Sănătate
Publică nr. INSP 685 din 11.04.2021,
în temeiul prevederilor art. 3 lit. b), art. 6 lit. b), art. 7 alin. (5) și 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. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 martie 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,
șeful Departamentului pentru Situații de Urgență emite următorul ordin:
Art. 1. — (1) Se prelungește măsura de carantină zonală,
începând cu data de 12.04.2021, ora 22,00, pentru o perioadă
de 14 zile, pentru orașul Bragadiru, județul Ilfov, măsură dispusă
prin Ordinul șefului Departamentului pentru Situații de Urgență
nr. 6.626/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru orașul
Bragadiru, județul Ilfov.
(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:
Latitudine: 44°24'20.69453''N, Longitudine: 25°58'32.75421''E
Latitudine: 44°23'28.63168''N, Longitudine: 25°59'04.11941''E
Latitudine: 44°22'53.78700''N, Longitudine: 25°58'24.33095''E
Latitudine: 44°22'47.59474''N, Longitudine: 25°58'28.97461''E
Latitudine: 44°22'15.42849''N, Longitudine: 25°57'34.19455''E
Latitudine: 44°22'10.22760''N, Longitudine: 25°57'26.10303''E
Latitudine: 44°22'02.57150''N, Longitudine: 25°57'14.04777''E
Latitudine: 44°21'29.31369''N, Longitudine: 25°56'37.29866''E
Latitudine: 44°21'23.49464''N, Longitudine: 25°57'20.46299''E
Latitudine: 44°21'17.38625''N, Longitudine: 25°57'33.52060''E
Latitudine: 44°21'29.78230''N, Longitudine: 25°58'50.38811''E
Latitudine: 44°22'25.82410''N, Longitudine: 26°00'25.03933''E
Latitudine: 44°22'13.85683''N, Longitudine: 26°00'43.54941''E
Latitudine: 44°23'13.80825''N, Longitudine: 26°02'23.55607''E
Latitudine: 44°23'31.83503''N, Longitudine: 26°01'32.70492''E
Latitudine: 44°24'20.55749''N, Longitudine: 26°00'40.46513''E
Latitudine: 44°24'33.47148''N, Longitudine: 25°59'45.08364''E.
Art. 2. — Este strict interzisă intrarea/ieșirea în/din zona
carantinată prevăzută la art. 1 alin. (2) prin alte zone și căi de
acces în afara celor deschise circulației publice, pe drumurile
naționale, județene, comunale și forestiere.
Art. 3. — Circulația și staționarea în spații publice a
persoanelor sunt interzise, cu excepția motivelor bine justificate,
prevăzute în prezentul ordin, pe baza declarației pe propria
răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate
de angajator.

Art. 4. — Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru
toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele
menționate la art. 1 alin. (2):
1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința
ori adresa declarată în zona menționată la art. 1 alin. (2) și
introducerea acestora în bazele de date dedicate;
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. în intervalul orar 6,00—20,00, în interiorul zonei
menționate la art. 1 alin. (2) se interzice circulația tuturor
persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele
excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință,
gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă
necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de
companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării
activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani
în intervalul orar 10,00—14,00, iar pentru persoanele cu vârsta
sub 65 de ani în intervalele orare 6,00—10,00, respectiv 14,00—
20,00;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi
amânată și nici realizată de la distanță;
d) 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;
e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de
transfuzie sanguină;
f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea
de produse agroalimentare;
i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă
localitate;
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j) participarea la programe sau proceduri în centrele de
tratament;
k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte
operațiuni de întreținere a vehiculelor;
l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor
drepturi prevăzute de lege;
m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea
copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau
persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
n) participarea la activități religioase;
o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau
efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu
perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul,
autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care
poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a
călătoriei;
p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin
împotriva SARS-CoV-2;
4. în intervalul orar 20,00—6,00, circulația persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele
prevăzute la pct. 3 lit. a), c), m), o) și p);
5. în/din zona menționată la art. 1 alin. (2) este permisă
intrarea/ieșirea pentru:
a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al
materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților
economice în localitatea carantinată, precum și pentru
aprovizionarea populației;
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care
desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii
publice, securității naționale, sanitar, veterinar, situațiilor de
urgență, administrației publice, asistenței și protecției sociale,
judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerțului și
alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
c) persoanele care locuiesc în zonele carantinate și
desfășoară activitatea profesională în afara acestor zone;
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;
g) urgențe medicale;
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. în interiorul localității se interzic circulația persoanelor în
grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri;
8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, declarația pe propria răspundere,
completată în prealabil;
9. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/
gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării
dintre cele prevăzute la pct. 3 și 5, data completării și
semnătura;

10. se permite tranzitarea localității de către persoanele care
nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în zona
carantinată;
11. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului
de Poliție Județean Ilfov se vor stabili căile de circulație care
tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației
prin mass-media a acestei măsuri;
12. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și
rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara
lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul,
reședința ori adresa declarată în zona carantinată, cu
respectarea regulilor de protecție sanitară, de minimum
4 mp/persoană, 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 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
13. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii
religioase) se oficiază în lăcașurile de cult, cu participarea a
maximum 20 de persoane (număr ce include și persoanele care
oficiază slujba religioasă);
14. slujbele de înmormântare se oficiază cu participarea a
maximum 8 persoane în interiorul lăcașului de cult, respectiv cu
participarea a maximum 20 de persoane în exteriorul lăcașului
de cult;
15. se oficiază evenimentele de stare civilă cu prezența a
maximum 10 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;
16. controlul măsurilor privind limitarea deplasării
persoanelor în/din unitatea administrativ-teritorială menționată
la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate
și coordonate de către inspectoratul de jandarmi județean cu
sprijinul inspectoratului de poliție județean, al poliției locale,
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii”
București—Ilfov, efective din cadrul direcției de sănătate publică
județene, direcția sanitară veterinară și pentru siguranța
alimentelor, inspectoratul teritorial de muncă, protecția
consumatorului, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în
Transportul Rutier sau alți funcționari anume desemnați prin
dispoziție a primarului unității administrativ-teritoriale.
Art. 5. — În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic
următoarele activități:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese
festive etc.) în spații închise și deschise;
2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru
copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de
joacă sau altele asemenea;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al
produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice,
de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în
interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de
preparare a hranei și comercializare a produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile
respective;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în
domeniul jocurilor de noroc, indiferent de locațiile amplasate —
cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO,
pariuri și lozuri, conform Adresei Institutului Național de Sănătate
Publică nr. 19.941/2020 și a Hotărârii Comitetului Național
pentru Situații de Urgență nr. 60/2020;
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5. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate
în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată;
6. organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar
fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul
spectacolelor și/sau concertelor, activităților culturale, științifice,
artistice sau de divertisment;
7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau
colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise,
inclusiv în sălile de fitness, cu excepția celor profesioniste
organizate de federațiile de profil;
8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a
târgurilor, oboarelor și a talciocurilor;
9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare,
incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură,
frizerie, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj etc.
Art. 6. — (1) Se instituie obligația pentru toți operatorii
economici care desfășoară activități de comerț/prestări de
servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să
își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar
6,00—18,00, cu următoarele excepții:
a) în intervalul orar 18,00—6,00, operatorii economici pot
activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu;
b) unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici
cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii
economici din domeniul transportului rutier de persoane care
utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe
scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul
transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu
masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura
activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor
de protecție sanitară.
(2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/
supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din
capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.
(3) În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se
limitează accesul persoanelor astfel încât să se asigure
8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanțare.
(4) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil,
la intrarea în unitate, programul de funcționare, precum și
restricțiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care
pot avea acces simultan în interior.
(5) Agenții/Operatorii economici în domeniul comercializării
produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de
construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până
la expirarea prevederilor prezentului ordin, în zilele de sâmbătă
și duminică.

Art. 7. — Operatorii economici care desfășoară activități de
transport persoane și care tranzitează zonele carantinate vor
putea efectua opriri în stațiile proprii 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, stabilite prin
ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii al
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 32—37 și art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 8. — În conformitate cu prevederile Hotărârii Comitetului
Național pentru Situații de Urgență nr. 5/2021 și Ordinului ministrului
educației și al ministrului sănătății 3.235/93/2021 pentru aprobarea
măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de
învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru
prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările
și completările ulterioare, cursurile de învățământ se vor desfășura
în zona carantinată doar în sistem online.
Art. 9. — Direcția de Sănătate Publică a Județului Ilfov va
evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va
transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal
de specialitate către Institutul Național de Sănătate
Publică/Ministerul Sănătății.
Art. 10. — Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dealul
Spirii” București—Ilfov asigură transmiterea mesajelor de
avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din
localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe
timpul instituirii carantinei.
Art. 11. — Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la
Centrul Municipiului București de Coordonare și Conducere a
Intervenției, care va asigura informarea președintelui Comitetului
Județean pentru Situații de Urgență Ilfov și a Direcției de
Sănătate Publică Ilfov, și spre informare la Institutul Național de
Sănătate Publică, Ministerul Sănătății — Direcția generală de
asistență medicală, medicină de urgență și programe de
sănătate publică, Inspectoratului General al Poliției Române și
Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Art. 12. — Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din
data de 12.04.2021, ora 22,00, pentru o perioadă de 14 zile,
măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate
până în data de 13.03.2021, ora 10,00, la Centrul Național de
Coordonare și Conducere a Intervenției.
Art. 13. — 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. 14. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

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

București, 12 aprilie 2021.
Nr. 6.962.
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ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC
— Prețuri pentru anul 2021 —
Nr.
crt.

Valoare
(TVA 5% inclus) — lei

Denumirea publicației
12 luni

3 luni

1 lună

1.

Monitorul Oficial, Partea I

1.310

2.

Monitorul Oficial, Partea I, limba maghiară

1.640

150

3.

Monitorul Oficial, Partea a II-a

2.460

220

4.

Monitorul Oficial, Partea a III-a

470

50

5.

Monitorul Oficial, Partea a IV-a

1.880

170

6.

Monitorul Oficial, Partea a VI-a

1.750

160

7.

Monitorul Oficial, Partea a VII-a

600

8.

Colecția Legislația României

500

9.

Colecția Hotărâri ale Guvernului României

800

360

131

55
130
75

NOTĂ:

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.

A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C
— Prețuri pentru anul 2021 —
Abonamentul FLEXIBIL
(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

60

150

380

910

2.000

550

1.380

3.450

8.280

18.220

ExpertMO

100

250

630

1.510

3.320

1.000

2.500

6.250

15.000

33.000

Abonamentul COMPLET
(Monitorul Oficial, Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial)
Lunar

Produs

Anual

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

Online/
Monopost

Rețea
5

Rețea
25

Rețea
100

Rețea
300

AutenticMO

70

180

450

1.080

2.380

650

1.630

4.080

9.790

21.540

ExpertMO

120

300

750

1.800

3.960

1.200

3.000

7.500

18.000

39.600

Colecția Monitorul Oficial în format electronic, oricare dintre părțile acestuia

100 lei/an

Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA.
Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www.expert-monitor.ro, unde puteți aplica online comanda.
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