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Gheorghe Stan — judecător

Livia Doina Stanciu — judecător

Elena-Simina Tănăsescu — judecător
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Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror

Liviu Drăgănescu.

1. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate

a dispozițiilor art. 466 alin. (4) din Codul de procedură civilă,

excepție ridicată de Puskas Sorin, Sebastian-Cristian Roman și

de Romeo-Alexandru Perlik în Dosarul nr. 19.954/197/2013/a1

al Tribunalului Brașov — Secția I civilă și care formează obiectul

Dosarului Curții Constituționale nr. 254D/2018.

2. La apelul nominal se prezintă, pentru partea comuna

Tărlungeni, doamna Astrid-Roxana Morariu, consilier juridic, și

domnul Daniel Moise, administrator public, ambii cu delegații

depuse la dosar, lipsind celelalte părți. Procedura de citare este

legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorii

excepției de neconstituționalitate au depus la dosarul cauzei

note scrise, prin care au reiterat excepția ridicată, subliniind

necesitatea admiterii acesteia, și au adus motive suplimentare

în susținerea acesteia, inclusiv prin invocarea excepției de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 458 din Codul de

procedură civilă prin raportare la art. 21 și 42 din Constituție.

4. Cauza fiind în stare de judecată, președintele Curții acordă

cuvântul reprezentanților părții prezente. Doamna Astrid-Roxana

Morariu, consilier juridic, solicită respingerea excepției de

neconstituționalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât dispozițiile

legale criticate nu încalcă prevederile Constituției. Arată că

instanța judecătorească a dispus măsura înlocuirii experților,

întrucât efectuarea expertizei a fost întârziată foarte mult.

Problema onorariului a fost pusă în discuție după 18 luni de la

data numirii comisiei de experți, care în acest timp nu a

prezentat raportul de expertiză.

5. Având cuvântul, reprezentantul Ministerului Public solicită

respingerea, ca neîntemeiată, a excepției de

neconstituționalitate, având în vedere că nu sunt încălcate

dispozițiile constituționale invocate de autorii acesteia.

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată

următoarele:

6. Prin Încheierea din 20 decembrie 2017, pronunțată în

Dosarul nr. 19.954/197/2013/a1, Tribunalul Brașov — Secția I

civilă a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de

neconstituționalitate a dispozițiilor art. 466 alin. (4) din

Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Puskas Sorin,

Sebastian-Cristian Roman și de Romeo-Alexandru Perlik într-o

cauză având ca obiect soluționarea apelului formulat împotriva

încheierii prin care s-au dispus înlocuirea experților, refacerea

raportului de expertiză de către un alt expert și restituirea

onorariului provizoriu achitat experților înlocuiți.

7. În motivarea excepției de neconstituționalitate se

susține, în esență, că dispozițiile art. 466 alin. (4) din Codul de

procedură civilă sunt criticate cu privire strict „doar la onorariile

cuvenite experților judiciari participanți la proces și ținând doar

de termenul rezonabil al plății muncii”. Autorii excepției de

neconstituționalitate arată că au fost înlocuiți în cauza în care

au fost numiți experți și au efectuat expertiza fără a fi plătiți

corespunzător muncii efectuate, iar „calea controlului judiciar

pentru verificarea legalității și temeiniciei hotărârii prin care au

fost deposedați de drepturile cuvenite este extrem de limitată.

Se mai arată că posibilitatea plății datorate expertului apare, din

practica actuală, a fi una foarte îndepărtată, într-un termen care

nu este deloc rezonabil, ci, dimpotrivă, unul contrar drepturilor

prevăzute de Constituție.

8. Tribunalul Brașov — Secția I civilă apreciază că

dispozițiile legale criticate sunt constituționale.

9. 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 ridicate.

10. Președinții celor două Camere ale Parlamentului,

Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor

de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

C U R T E A,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de

judecătorul-raportor, notele scrise depuse, susținerile

reprezentantului părții prezente, concluziile procurorului,

dispozițiile legale criticate, raportate la prevederile Constituției,

precum și Legea nr. 47/1992, reține următoarele:

11. 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.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl

reprezintă dispozițiile art. 466 alin. (4) din Codul de procedură

civilă, care au următorul cuprins: „(4) Împotriva încheierilor
premergătoare nu se poate face apel decât odată cu fondul,
afară de cazul când legea dispune altfel.”

13. În opinia autorilor excepției de neconstituționalitate,

dispozițiile legale criticate încalcă prevederile constituționale ale

art. 15 privind universalitatea, art. 16 alin. (1) privind egalitatea

în drepturi, art. 30 alin. (1) și (2) privind libertatea de exprimare,

art. 41 privind munca și protecția socială a muncii și art. 42

alin. (1) privind interzicerea muncii forțate.
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D E C I Z I I  A L E  C U R Ț I I  C O N S T I T U Ț I O N A L E

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

D E C I Z I A  Nr. 143

din 4 martie 2021

referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 466 alin. (4) 

din Codul de procedură civilă



20. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) și al art. 147 alin. (4) din Constituție, 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,

C U R T E A  C O N S T I T U Ț I O N A L Ă

În numele legii

D E C I D E:

Respinge, ca neîntemeiată, excepția de neconstituționalitate ridicată de Puskas Sorin, Sebastian-Cristian Roman și de

Romeo-Alexandru Perlik în Dosarul nr. 19.954/197/2013/a1 al Tribunalului Brașov — Secția I civilă și constată că dispozițiile

art. 466 alin. (4) din Codul de procedură civilă sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Definitivă și general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Brașov — Secția I civilă și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunțată în ședința din data de 4 martie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE

prof. univ. dr. VALER DORNEANU

Magistrat-asistent,

Andreea Costin
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14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea

constată că prin Decizia nr. 374 din 30 mai 2017, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 1 august

2017, paragrafele 13 și 14, a reținut că, deși împotriva încheierii

instanței prin care a fost dispusă măsura înlocuirii ca expert,

respectiv cea a restituirii onorariului de expertiză nu se poate

exercita calea de atac a reexaminării, această încheiere poate

fi atacată odată cu fondul, ceea ce reprezintă o aplicare a regulii

generale prevăzute de art. 466 alin. (4) din Codul de procedură

civilă, potrivit căreia împotriva încheierilor premergătoare nu se

poate face apel decât odată cu fondul, afară de cazul când legea

dispune altfel. Prin posibilitatea exercitării unei căi de atac

împotriva încheierii pronunțate de instanța de judecată odată cu

fondul se asigură o judecată fluentă și în condiții de celeritate,

părțile putându-și exercita drepturile procesuale atât cu prilejul

judecării în fond a cauzei, cât și al soluționării căilor de atac. Prin

această măsură, legiuitorul a urmărit să împiedice prelungirea

excesivă a duratei procesului și, totodată, să contribuie la

soluționarea cauzei într-un termen rezonabil.

15. Așa fiind, Curtea reține că textul de procedură criticat se

aplică, în egală măsură, tuturor persoanelor aflate în ipoteza

normei legale, astfel încât nu poate fi reținută încălcarea art. 16

din Constituție.

16. În ceea ce privește încălcarea prevederilor

constituționale ale art. 30, Curtea constată că acestea nu sunt

incidente în cauză, deoarece evocă libera exprimare, ca libertate

fundamentală cetățenească, ce vizează gândurile, credințele

religioase, creațiile spirituale de orice fel exprimate prin mijloace

de comunicare în public, iar nicidecum cererile și apărările

formulate într-un proces civil. Prin urmare, nu se poate reține

contrarietatea dintre dispozițiile procesual civile criticate și acest

text constituțional.

17. Referitor la invocarea dispozițiilor constituționale ale

art. 41 și 42 din Constituție, Curtea reține că nici acestea nu au

incidență în cauză, întrucât vizează drepturi care nu sunt

susceptibile a fi încălcate prin textul legal criticat. Dreptul la

muncă, consacrat prin art. 41 din Legea fundamentală, asigură

oricărei persoane posibilitatea de a exercita profesia sau

meseria pe care o dorește, în condițiile stabilite de legiuitor, iar

exercitarea unei căi de atac în condițiile stabilite de lege nu

înseamnă o negare a dreptului la muncă. Cu privire la dispozițiile

art. 42 alin. (2) din Constituție, Curtea observă ca acestea

instituie interzicerea muncii forțate și nu au legătură cu termenul

de exercitare a unei căi de atac.

18. Așadar, expertul are dreptul să fie remunerat echitabil

pentru activitatea prestată prin efectuarea unei expertize în

condițiile art. 330—340 din Codul de procedură civilă și ale

Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității

de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie

2000. Însă, corelativ, încălcarea obligațiilor ce îi revin conduce

la aplicarea de sancțiuni, precum aplicarea de amenzi judiciare

[art. 187 alin. (1) pct. 2 lit. d) din Codul de procedură civilă] sau

chiar înlocuirea cu obligarea restituirii în tot sau în parte a

sumelor primite pentru activitatea de expertiză [art. 22

1

din

Ordonanța Guvernului nr. 2/2000]. Acest lucru nu echivalează

cu munca forțată, iar măsurile ce țin de activitatea expertului se

dispun sub supraveghere judiciară și sunt supuse controlului

judecătoresc.

19. Cu privire la extinderea obiectului excepției de

neconstituționalitate și la alte dispoziții legale, realizată prin

notele de ședință comunicate de autorii acesteia, Curtea reține

că, potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) și (4) din Legea

nr. 47/1992, instanța constituțională decide asupra excepțiilor

ridicate în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial,

fiind legal sesizată de către instanța în fața căreia s-a ridicat

excepția de neconstituționalitate, printr-o încheiere care va

cuprinde punctele de vedere ale părților, opinia instanței asupra

excepției și va fi însoțită de dovezile depuse de părți. Prin

urmare, cadrul procesual al soluționării excepției de

neconstituționalitate este cel fixat în momentul ridicării excepției,

prin actul de învestire al Curții, adică prin încheierea de sesizare,

și constă în normele legale criticate, normele constituționale

pretins încălcate și motivarea, explicitarea pretinsului raport de

contrarietate dintre primele două elemente (a se vedea, în acest

sens, paragraful 1 din Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011,

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din

6 ianuarie 2012), astfel că orice altă modificare asupra excepției,

intervenind ulterior acestui moment de referință, echivalează cu

o sesizare directă a Curții, nepermisă de prevederile legale mai

sus menționate.



Articol unic. — Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului

nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul

României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 11 mai 2021,

se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a)

din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările

și completările ulterioare, în spațiile publice, piețe, târguri,

bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile

comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de

muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție,

astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin

ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor

interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte

zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a

comitetului județean/al municipiului București pentru situații de

urgență.”

2. În anexa nr. 2, după articolul 3 se introduce un nou

articol, articolul 3

1

, cu următorul cuprins:

„Art. 3

1

. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este

permisă participarea, la una dintre activitățile prevăzute în anexa

nr. 3, la art. 1 pct. 4

1

, 5 și 10, art. 6 pct. 2

1

și 2

2

, respectiv art. 10

pct. 3

2

, numai a persoanelor care se află în una dintre

următoarele situații:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai

vechi de 72 de ore;

c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen

rapid nu mai vechi de 24 de ore.

(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor

prevăzute la alin. (1) prin prezentarea documentelor care atestă

situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)—c), pe suport hârtie sau în

format electronic.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 4, după alineatul (2)

se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul

cuprins:

„(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 3

1

se

urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor

Interne.”

4. În anexa nr. 3, la articolul 1, după punctul 4

se introduce un nou punct, punctul 4

1

, cu următorul

cuprins:

„4

1

. în spațiile deschise competițiile sportive se pot desfășura

pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 25%

din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului

SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă

rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore

sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai

vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al

ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis

în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,

cu modificările și completările ulterioare;”.

5. În anexa nr. 3, la articolul 1, punctele 5, 10 și 16 se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„5. competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul

României cu participarea spectatorilor peste 25% din

capacitatea maximă a spațiului doar ca evenimente test/pilot,

cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență,

pe baza propunerii Ministerului Tineretului și Sportului și cu

avizul Ministerului Sănătății. Participarea este permisă doar

pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului

SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă

rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore

sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai

vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al

ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis

în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu

modificările și completările ulterioare;

...............................................................................................

10. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor
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H O T Ă R Â R I  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, 

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 29/2021 privind

propunerea adoptării unor măsuri de relaxare în contextul evoluției pandemiei de COVID-19,

având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2

pe teritoriul României la data de 13.05.2021”, document întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare

a Intervenției, în conformitate cu dispozițiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui

autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri

de până la 4 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer

liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private

sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu

participarea a cel mult 500 de spectatori, cu asigurarea unei

suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu

purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar

pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului

SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea

schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă

rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore

sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai

vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al

ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul

art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările

și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise la nivelul

județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai

mare de 3/1.000 de locuitori;

...............................................................................................

16. se permite organizarea de cursuri de instruire și

workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru

implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un

număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și

de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei

suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea

normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului

sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate

este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;”.

6. În anexa nr. 3, la articolul 2 alineatul (1), punctul 2

se abrogă.

7. În anexa nr. 3, la articolul 2, alineatele (2) și (3)

se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes

profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 3 lit. a) și pct. 4 lit. a),

persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului

autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința

eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere,

completată în prealabil.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal,

prevăzut la alin. (1) pct. 3 lit. b)—d) și pct. 4 lit. b)—d),

persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului

autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere,

completată în prealabil.”

8. În anexa nr. 3, la articolul 6, punctele 1 și 2 se modifică

și vor avea următorul cuprins:

„1. 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, în interiorul clădirilor,

precum și la terase este permisă fără a depăși 50% din

capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00,

în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la

depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul

hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la

terasele acestora este permisă fără a depăși 50% din

capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00,

în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru

persoanele cazate în cadrul acestor unități, în județele/localitățile

unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele

14 zile;”.

9. În anexa nr. 3, la articolul 6, după punctul 2 se introduc

două noi puncte, punctele 2

1

și 2

2

, cu următorul cuprins:

„2

1

. 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, în interiorul clădirilor,

precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din

capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00,

în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori dacă toate

persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete

de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu

mai vechi de 72 de ore sau prezintă rezultatul negativ certificat

al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

2

2

. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul

hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la

terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din

capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00,

în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori dacă toate

persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete

de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu

mai vechi de 72 de ore sau prezintă rezultatul negativ certificat

al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;”.

10. În anexa nr. 3, la articolul 6, punctele 3 și 7 se

modifică și vor avea următorul cuprins:

„3. măsurile prevăzute la pct. 1, 2, 2

1

și 2

2

se aplică și

operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile

publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care

sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura

acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

...............................................................................................

7. nu este permisă activitatea în cluburi și discoteci;”.

11. În anexa nr. 3, la articolul 7, alineatele (1) și (2)

se abrogă.

12. În anexa nr. 3, la articolul 7, alineatul (7) se modifică

și va avea următorul cuprins:

„(7) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), unitățile

farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de

livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul

transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot

desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea

normelor de protecție sanitară.”

13. În anexa nr. 3, articolul 8 se modifică și va avea

următorul cuprins:

„Art. 8. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea

nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în interiorul

centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți

operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă,

a sălilor de jocuri, nici activitatea cluburilor și discotecilor.”

14. În anexa nr. 3, la articolul 10, punctul 1 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„1. se suspendă activitatea operatorilor economici

desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în

piscine interioare, locuri de joacă și săli de jocuri;”.



15. În anexa nr. 3, la articolul 10, după punctul 3

se introduc două noi puncte, punctele 3

1

și 3

2

, cu următorul

cuprins:

„3

1

. activitatea cu publicul a operatorilor economici care

desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de

sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din

capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000

de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp

pentru fiecare persoană;

3

2

. activitatea cu publicul a operatorilor economici care

desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de

sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 70% din

capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum

4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;”.

16. În anexa nr. 3, la articolul 10, punctul 4 se modifică și

va avea următorul cuprins:

„4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați

în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50%

din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu

3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de

3/1.000 de locuitori;”.

17. În anexa nr. 3, la articolul 15, alineatele (2) și (16)

se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 3, 4, 4

1

, 5 și 6 se pun în

aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și

Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de

către Ministerul Afacerilor Interne.

(16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 10

pct. 1—3, 3

1

, 3

2

și 4 se urmărește de către Ministerul Muncii și

Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.”
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PRIM-MINISTRU

FLORIN-VASILE CÎȚU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor interne,

Raed Arafat,

secretar de stat

p. Ministrul sănătății,

Monica-Emanuela Althamer,

secretar de stat

p. Ministrul tineretului și sportului,

Dragoș Ionuț Bănescu,

secretar general adjunct

p. Ministrul culturii,

Camelia Veronica Marcu,

secretar general

p. Ministrul muncii și protecției sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,

Ion Dinescu,

secretar general

p. Ministrul energiei,

Dan-Dragoș Drăgan,

secretar de stat

Ministrul transporturilor și infrastructurii,

Cătălin Drulă

București, 14 mai 2021.

Nr. 550.
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

Nr. 699 din 14 mai 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 67 din 14 mai 2021

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020

privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic 

și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 

pe durata stării de alertă

În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea

și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere dispozițiile art. 1 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă

pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 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,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății

și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor

Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. IM 1.535/2021 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe

de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,

ministrul sănătății și ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății și al ministrului

afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității

purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și

dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea

contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă,

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din

22 mai 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum

urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 1. — Începând cu data de 15.05.2021 se instituie

obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice

închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă,

spații comerciale, precum și în spații publice deschise, cum ar fi,

fără a se limita la acestea, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri,

spațiile comerciale, stații pentru transportul în comun, precum

și în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre

a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de

urgență.”

2. În anexa „Instrucțiuni generale privind măsurile de

igienă”, la capitolul I „Portul măștii”, punctul 2 se modifică

și va avea următorul cuprins:

„2. Măsuri generale:

În funcție de evaluarea riscului, efectuată de medicul de

medicina muncii al unității, pot exista unele excepții, astfel:

a) angajatul este singur în birou/toate persoanele din birou

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) persoana suferă de boli care afectează capacitatea de

oxigenare;

c) persoana desfășoară activități fizice intense și/sau în

condiții de muncă solicitante (temperaturi ridicate, umiditate

crescută etc.);

d) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării

distanței de 3 metri între persoane;

e) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani.”

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,

Monica-Emanuela Althamer,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor interne,

Raed Arafat,

secretar de stat
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— Prețuri pentru anul 2021 —

Nr. 

crt.

Denumirea publicației

Valoare

(TVA 5% inclus) — lei

12 luni 3 luni 1 lună

1.
Monitorul Oficial, Partea I 1.310 360 131

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 55

8.
Colecția Legislația României 500 130

9.
Colecția Hotărâri ale Guvernului României 800 75

N O T Ă :

Monitorul Oficial, Partea I bis, se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă.
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— Prețuri pentru anul 2021 —

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.

Produs

Abonamentul FLEXIBIL 

(Monitorul Oficial, Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial, la alegere)

Lunar 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

Produs

Abonamentul COMPLET

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

Lunar 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


