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DECIZII ALE CURTll CONSTITUTIONALE
'

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

'

O E C IZ I A Nr. 860
din 17 decembrie 2019

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1)
teza a doua din Codul de procedură civilă
- preşedinte
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecător
- judecstor
- judecător
- magistrat-asistent

Valer Dorneanu
Cristian Deliorga
Marian Enache
Daniel Marius Morar
Mona-Maria Pivniceru
Gheorghe Stan
ElenEJ-SiminEl Tsnssescu
Varga Attila
Valentina Bărbăţeanu

neconstituţională şi

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror
Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi
1 Pe rol se aftă soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate
a prevederilor art. 83 alin (1) din Codul de proce dură civil ă ,
excepţie ridicată de Cecilia Nestor, prin mandatar Marian-Florin
Dobrică, în Dosarul nr. 5.666/118/2014" al Curţii de Apel
Constanţa - Secţia I civilă şi care constitui e obiectul Dosarului
Curţii Constituţional e nr. 2.8370/2017.
2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de
citare este legal îndeplinită.
3. Cauza fiind în stare de jud ecată , preşedintele Curţii acordă
cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune
concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a ace steia, arătând că
în jurisprudenţa sa Curtea Constituţională s-a mai pronunţat
asupra prevederilor de lege cnticate, constatând conformitatea
acestora cu dispoziţiile din Legea fundamentală invocate şi în
cauza de faţă. în acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 361
din 30 mai 2017 şi nr. 624 din 17 octom bri e 2017
CURTEA,
având în vedere actele

ş1

lucrările

dosarului.

acordat. Prevederea legală criticată este
din perspectiva dispoziţiilor art 24 alin. (1)
din Constituţie, întrucât, prin faptul că mandatarului nu îi este
permis să pună concluzii orale asupra excepţiilor procesuale şi
asupra fondului cauzei, partea pe care o reprez intă este în
imposibilitatea de a-şi apăra drepturile în justiţie. Opţiunea
legiuitorului de El nu permite mElndEltElrului sfi puni§ concluzii
oral e în instanţă, în numele părţii, are caracter discreţionar,
întrucât avocatului, prin legislaţia în materie, îi este rezervat
dreptul de a refuza justiţiabilul care TI solicită asigurarea unei
apărări calificate. apărarea prin avocat nefiind aşadar
obligatorie
6. Curtea de Apel Constanţa- Secţia I civilă apreciază că
excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. invocând
mandatul

constată

urm ătoarel e

4. Prin Încheierea din 8 noiembrie 201 7 , pronunţată în
Dosarul nr. 5.666/118/2014", Curtea de Apel Constanţa
Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia
de neconstituţionalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) din
Codul de procedură civilă, excepţi e ridicată de Cecilia Nestor,
prin mandatar Marian-Florin Dobrică, într-o cauză având ca
obiect so luţi onarea cererii de anulare a dis poziţie i de respingere
a unei notificări formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada
6 marti e 1945- 22 decembrie 1989. fo rm ul ată pnn mandatar.
5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate
autoarea acesteia arată că restricţia mandatarului care nu are
calitatea de avocat de a pune concluzii orale în instanţă
constitu ie o împiedicare a accesului liber la ju stiţi e , chiar dacă
partea are posibilitatea de a participa la dezbateri şi poate pune
concluzii înaintea instanţe i de judecată, deoarece prezentarea
pă rţii în faţa in stanţei on de câte ori este necesar să form uleze
con cluzii orale, în tot cursul procesului, li pseşte de e fi ci enţă

junsprudenţa Curţii Constituţional e.

7. Potrivit prevederilor art 30 alin. (1) din Legea nr.47/1992,
încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor
două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avo catului
Poporului, pentru a-ş1 exprima punctele de v edere asupra
excepţiei de neconstituţionalitate.
8. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate
este neîntem ei ată , precizând că norm ele privind reprezentarea
părţilor prin mandatar şi condiţiile de exercitare a acestui mandat
vizează un scop legitim şi nu afectează în substanţa sa dreptul
de acces liber la justiţie şi dreptul la apărare , legiuitorul fiind
singurul în drept s ă stabil eas că procedura de Judecată , potriv it
art 126 alin (2) din Constituţie
9. Avocatul Poporului apreciaz ă că prevederile art 83
alin. (1) din Codul de procedură civilă su nt constituţi o nale În
acest sens arată că îşi menţine punctul de vedere reţinut în
Decizia nr. 624 din 17 octombrie 2017.
1 O. Pre~edinţii celor două Camere ale Parlamentului nu
au comunicat punctele lor de v edere asupra exce pţi ei de
neconstituţionalitate .

C URTE A,
examinând în cheiere a de sesizare, punctele de vedere ale
Guvernului şi Av ocatului Poporului, raportul întocmit de
judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiil e legale
criticate, raportate la prev ederile Con stituţi ei, pre cum ş i Legea
nr. 47/1992, reţine următoarele
11 Curtea Constituţională a fost legal s esizată şi este
com petentă. potrivit d is poz iţiil or art. 146 11!. d) din Con stituţie .
precum ş i ale art 1 alin. (2 ), ale art 2, 3 , 10 ş i 29 din Legea
nr. 47/199 2, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate
12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate n
co nstituie , potrivit dispozitivului încheierii de sesizare,
prevederile art. 83 alin. (1) din Codul de procedură civilă. Din
motivarea scrisă a excepţiei, Curtea reţine însă că autoarea
acesteia criti că doar prevederil e art. 83 alin. ( 1) teza a doua din
Codul de p rocedu ră civi lă , di s poz iţiil e asupra că rora Curtea
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urmează să se pronunţe având următoarea redactare
.Reprezentarea convenţională a persoanelor fiZ1ce - (1) [J
Dacă mandatul este dat unei afte persoane decât unui avocat,
mandataru! nu poate pune concluzii asupra excepţiilor
procesuale şi asupra fondului decât pnn avocat, atât În etapa
cercetării procesului; cât şi În etapa dezbateri/or"
13. În opinia autoarei excepţiei, prevederile legale criticate
contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art 21 alin. (1)
care consacră dreptul de acces liber la justiţie şi în art 24
alin. ( 1) care garantează dreptul la apărare
14 Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea
reţine că art 83 din Codul de procedură civilă permite
reprezentarea convenţională a persoanelor fizice în faţa
instanţelor judecătoreşti, precizând că aceasta se poate realiza
fie prin avocat, fie printr-un alt mandatar. Autoarea prezentei
excepţii de neconstituţionalitate critică regula procedurală
cuprinsă în teza a doua a textului menţionat, potnvit căreia, în
ipoteza în care mandatul de reprezentare în instanţă este dat
unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune
concluzii asupra excepţiilor procesuale şi asupra fondului decât
prin avocat, atât în etapa cercetării procesului, cât şi în etapa
dezbaterilor
15. Curtea observă că textul de lege criticat a mai format
obiectul controlului de constituţionalitate, prin prisma unor critici
similare şi prin raportare la aceleaşi prevederi din Leg ea
fundamentală ca cele invocate în cauza de faţă. Astfel, prin
Decizia nr 77 din 23 februarie 2016, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 12 mai 2016,
paragra fele 14-16, Curtea a constatat că limitele şi condiţiile
în care poate fi exercitat mandatul de reprezentare, inclusiv
posibilitatea mandatarului de a pune concluzii în instanţă în
numele părţii doar prin intermediul unui avocat, reprezintă
opţiuni ale legiuitorului, care, potrivit dispoziţiilor art. 126 alin. (2)
din Constituţie, stabileşte regulile privind procedura de judecată
16. Curtea a reţinut. totodată. că restncţ1a mandatarului care
nu are calitatea de avocat de a pune concluzii orale în instanţă
nu constituie o împiedicare a accesului liber la justiţie şi nici a
dreptului la apărare, întrucât mandatarul păstrează posibilitatea
de a follllula cereri, de a ridica excepţii, de a propune probe în
tot cursul procesului, precum şi de a depune con cluzii scrise, iar

partea însăşi poate participa la dezbateri şi poate pune concluz11
înaintea instanţei de judecată (a se vedea în acest sens Decizia
nr. 332 din 1O aprilie 2012. publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr 393 din 13 iunie 2012, Decizia nr. 191
din 6 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 340 din 18 mai 2012, Decizia nr. 412 din 26 martie
2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274
din 28 aprilie 2009, Decizia nr. 749 din 13 septembrie 2007,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din
23 octombrie 2007. sau Decizia nr. 726 din 24 octombne 2006.
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din
7 decembrie 2006)
17. Totodată, Curtea constată că, prin alin (2) al art 83,
legiuitorul a oferit şi posibilitatea de a pune concluzii oral e în faţa
instanţelor judecătoreşti acelui mandatar care, fără să fie avocat,
este licenţiat în drept şi, în acelaşi timp, este soţ sau rudă până
Ic grndul ci doiloc inclusiv ou pcrtoc roprozontctCi Do cltfol,

prevederile art 83 din Codul de procedură civilă, în ansamblul
lor, sunt destinate să asigure plenitudinea dreptului de acces
liber la justiţie, reglementând reprezentarea convenţională ca
un mecanism de facilitare a exercitării acestui drept
fundamental Faptul că persoana care consideră necesar să
apeleze la justiţie pentru apărarea unor drepturi sau interese
proprii nu este obligată să efectuez e exclusiv personal acest
dem ers reprezi ntă o înl esnire pe ca re legiuitorul a conceput-o
în scopul asigură rii unor mijloace efective şi eficiente de
transpunere în practică a dispoziţiilor art. 21 din Constituţie.
18. În ace laşi tim p , modalitatea de reglementare a
re prezentării convenţionale asigură şi exercitarea deplină a
dreptului de apărare, întrucât limitarea posibilităţii mandatarului
de a pune con cluzii orale în faţa instanţei nu reprezintă altceva
decât o garanţie pentru realizarea dreptului garantat de art 24
din Legea fundamentală În considerarea importanţei acestui tip
de apărare în cadrul procesului, legiuitorul a apreciat că este
necesar să i m pună realizarea acesteia într-o m an i eră
profesioni stă, prin intermediul unui av ocat, asigurându-se astfel
că justiţiabilul va beneficia de o apărare care să întrunească
exigenţele calitative suficiente pentru a-i servi interesele
pro cesual e şi a res pecta stand ardele unui proces echitabil

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art 146 Iii. d) ş1 al art 147 alin. (4) din
art. 1-3, al art. 11 alin. (1) Iii. Ad ) ş i al art 29 din Legea nr 4 7/1992, cu unanimitate de voturi,

Constituţie,

precum

şi

al

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
În numele legii
DECIDE
Respinge, ca n eînte m ei ată , excepţi a de neco nstituţi ona litate ri di cată de Cecilia N estor, prin mandatar Marian-Fl orin
Dobrică, în Dosarul nr. 5.666/118/2014" al Curţii de Apel Constanţa Secţi a I civilă şi constată că prevederile art 83 alin. (1 ) teza
a doua din Codul de procedură civilă sunt constituţionale în raport cu criti cile formulate
Definitivă şi general obli gatorie
Decizia se co muni că Curţii de Apel Constanţa - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al R omâniei, Partea I.
Pronunţată în şedinţa din data de 17 decembrie 2019.
PREŞEDI NTELE CURŢII CON STITUŢI ONALE

prof univ. dr. VALER DORNEANU
Magistrat-asistent,
Valentina Bărbăţeanu
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE
'

MINISTERULAFACERILOR INTERNE

De acord
PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

ORDONANŢĂ MILITARĂ

privind

măsuri

de prevenire a

răspândirii

COVID-19

Având în vedere dispoziţiile art 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi
de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21ianuarie1999, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 45312004, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama de evaluarea realizată de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea
nr. 19 din 9.04.2020,
în temeiul art 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în
Monitorul Ot1c1a1 al f-iomănie1, 1-'artea I, nr. 212 din 1ti martie 2020, al pct. 1 - 4 din anexa nr. 2 la acelaşi decret ş1 al art. 20 111. n)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare,
regimul

stării

ministrul afacerilor interne emite

următoarea ordonanţă militară

Este permisă circulaţia în afara
a titularilor autorizaţiilor/permiselor de
pescuit comercial pe Dunăre/apele interioare/Marea Neagră în
ved erea desfăşurării activităţilor de pescuit comercial ş1
acvacultură, precum şi pentru valorificarea/comercializarea
produselor rezultate în urma acestor activităţi
(2) Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei a
apicultorilor spre/dinspre locaţia stupinei sau pentru deplasarea
stupinei Dovada calităţii de apicultor se face cu adeverinţa ce
cupnnde codul de stupină eliberată de oficiile judeţene de
zootehnie sau cu ori ce alte acte doveditoare a ca lităţii de
apicultor şi a proprietăţii asupra stupilor
(3) Este permisă circulaţia în afara locuinţei/gospodăriei
pentru achiziţia de autovehicule, piese de schimb pentru
autovehicule ş i seivicii de reparaţii auto
(4) Prevederile art 4 din Ordonanţa militară nr. 3/2020 privind
măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 se aplică în mod
Art.

1.

-

( 1)

locuinţei/gospodăriei

corespunzător

(5) În declaraţia pe propria răspunde re , persoanele
la alin. (1) şi (2) menţionează, ca motiv, deplasarea în
interes profesional, iar persoanele prevăzute la alin (3)
menţionează , ca motiv, deplasarea pentru asigurarea de bunuri
care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor
(6) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 2 - (1) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor
efectuate de operatori economici aerieni spre Spania şi din
Spania către România. pentru o perioadă de 14 zile, începând
cu data de 14 aprili e 2020.
(2) Măsura prevăzută la alin. ( 1) nu se aplică zborurilor
efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă şi
co respondenţă , umanitare sau care asigură servicii medicale de
urgenţă , precum ş i atenzărilortehnice necomerciale .
(3) Măsura prevăzută la alin. ( 1) se aplică şi după durata
pentru care este instituită starea de urgenţă prin Decretul
nr. 195/2020, numai dacă starea de urgenţă pe întreg teritoriul
Români ei se prelungeşte şi dacă în decretul de prelungire a
stării de urgenţă se menţine competenţa ministrului afacerilor
interne de a stabili, pnn ordonanţă militară. interzicerea graduală
a circulaţi ei aeriene pe diferite rute .
prevăzute

Art. 3. - (1) Pieţele agroalimentare rămân deschise pe toată
perioada stării de urgenţă, pentru agricultorii care prezintă
certificat de producător agricol. cu obligaţia respectăn1 măsurilor
de prevenire a răspândirii COVID-19.
(2) Se permite deplasarea producătorilor agricoli de la locul
de producţie a produselor agroalimentare până şi de la piaţa
agroalimentară şi accesul în interiorul acesteia, pe baza unei
declaraţii pe propria răspundere şi a certificatului de producător
(3) Unităţile fitofarmaceutice rămân deschise pe perioada
stării de urgenţă, personalul acestora având obligaţia respectării
măsurilor de prevenire a răspândirii COV ID-19.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonante militare în Monitorul Oficial al României, Partea I
Art 4' -(1) Se prelungeşte, potnvit anexei nr. 1 la prezenta
ordonanţă militară, pe întreaga perioa dă a stării de urgenţă,
închiderea temporară - totală sau parţială - a punctelor de
trecere a frontierei de stat, stabilită prin Hotărârile Comitetului
Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 8/2020 şi
nr. 12/2020.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I
Art. 5. - (1) Se exceptează de la m ăsuri l e de izolare la
domiciliu sau de carantinare lucrătorii transfrontalieri care, la
intrarea în România din Ungaria, nu prezintă simptome asociate
COVID-19.
(2) Prin lucrător transfrontalier se înţe le ge persoana care
face dovada că locuieşte şi lucrează într-o rază de 30 km de o
parte sau de alta a frontierei de stat româno-ungare, calculată
de la cel mai apropiat punct de trecere a frontierei deschis
traficului de persoane, ş i care se reîntoarce la lo cuinţă cel puţin
o dată pe săptămână
(3) Punctele de trecere a frontierei de stat româno-ungare
prin care se permite intrarea în România în condiţiil e alin. (1)
sunt următoarele Cenad, N ădlac, Turnu, Vărşand, Salonta,
Borş, Săcuieni, Urziceni şi Petea.
(4) Prin punctele de trecere a frontierei de stat românoungare prevăzute la alin. (3 ) se permite ş i i ntrarea/i eş i rea
lucrătorilor transfrontalieri cu maşini şi utilaje agricole.
(5) În cazul nerespectării condiţiilor prevăz ute la alin (2 ).
persoanele în cauză intră în carantină pentru o perioadă de
14 zile, suportând che ltuielile efectu ate cu carantinarea lor.
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(6) Măsunle se aplică începând cu data publicării prezentei
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 6. - ( 1) Se exceptează de la măsura izolării la
domiciliu/carantinării persoanele care intră în România pentru
prestarea unor activităţi de instalare, punere în funcţiune,
mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, dacă
nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc
raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul
României
pentru
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi
tehnica/echipamentele din domeniile ştiinţific, economic,
apărare, ordine publică şi securitate naţională.
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 7. - (1) Pe perioada stării de urgenţă se interzice/se
suspendă exportul pentru produsele agroalimentare din lista
prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă militară.
(2) Procedurile de export al produselor agroalimentare
prevăzute la alin ( 1). aflate în derulare la data intrării în vigoare
a prezentei ordonanţe militare, se suspendă pe perioada stării
de urgenţă
(3) Pe perioada stării de urgenţă se suspendă activitatea de
emitere a certificatelor fitos anitare pentru exportul produs elor
agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta
ordonanţe

ordonanţă militară

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 8 - (1) Achiziţionarea intracomunitară a produselor
agroalimentare din lista prevăzută în anexa nr. 2 se poate face
numai dacă statul membru face dovada faptului că produsele
achiziţionate sunt destinate consumului intern propriu sau al
celui comunitar, iar nu exportului
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 9 - ( 1) Se interzice, pe perioada stării de urgenţă,
încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale de tipul
centrelor rezidenţiale de îngriji re şi asistenţă a persoanelor
vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără
dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, publice
şi pnvate, prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale. aprobat
prin Hotă râ re a Guvernului nr. 867/2 01 4 pentru aprobarea
Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelorcadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu
m odificările şi completările ulterioare.
legali
ai
(2) Aparţinătoni/Susţinători1/Reprezentanţii
beneficiarilor serviciilor prevăzute la alin. (1 ). în baza unei cereri,
pot solicita transferul beneficiarilor din centru la domiciliu sau,
după
caz.
la
reşedinţa
aparţi năto ril o r/s usţin ătorilor/
reprezentanţilor legali dacă îşi asumă, pe propria răspundere,
că au condiţii corespunzătoare ocrotirii temporare a acestora
(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 10 - (1) Se instituie, pe perioada stării de urgenţă,
măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone
special dedicate în care nu au acces persoane din exteri or,
pentru personalul angajat al centrelor prevăzute la art 9 alin. (1)
pe o perioadă de 14 zile.
(2) Perioada prevăzută la alin. ( 1) este urmată ciclic de o
pe ri oadă de izolare preventiv ă la domiciliu, pe o peri oadă ega lă
cu cea de izolare preventivă la locul de muncă, prez enţa
personalului în centru asigurându-se în ture/schimburi
(3) în termen de 24 de ore de la publicarea în Monitorul
Ofi cial al României, Partea I, a prez entei o rdonanţe militare,
ordonanţe
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şeful de centru, înlocuitorul desemnat sau coordonatorul
personalului de specialitate stabileşte organizarea turelor pe
penoada stăni de urgentă
(4) în lipsa personalului prevăzut la alin. (3), directorul
direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului,
pentru serviciile sociale publice din structura direcţiei generale,
primarul. pentru serviciile sociale organizate în cadrul/în
subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, ş1
reprezentantul legal al furnizorului privat stabilesc organizarea
turelor pe perioada stării de urgentă
(5) În situaţii excepţionale' în cazul serviciilor sociale private,
pentru care personalul prevăzut la alin (3) şi (4) nu există,
comitetul judeţean pentru situaţii speciale de urgenţă
desemnează persoana responsabilă cu organizarea turelor în
vederea izolării preventive la locul de muncă/domiciliu şi a
asigurării managementului serviciului
(6) Refuzul izolării preventive la locul de muncă de către
personalul centrelor prevăzute la art. 9 alin. (1) atrage
răspunderea contravenţională sau penală, după caz.
( 7)
Accesul
vizitatori lor/apa rţi nătorilor/susţinăto ril or/
reprezentanţilor legali ai beneficiarilor serviciilor sociale în
centrele rezidenţiale prevăzute la art. 9 alin. (1) este interzis.
(8) Măsura prevăzută la alin (7) se aplică începând cu data
publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 11 - În situaţia în care furnizorii de servicii sociale
nu au resurse proprii de cazare pentru aplicarea prevederilor
art 1O alin. (2), autorităţile administraţiei publice locale pe raza
de competenţă a cărora funcţionează serviciile sociale
prevăzute la art 9 alin. (1) au obligaţia identificării ş1 as1gurăni,
în proximitatea acestora, de spaţii pentru cazarea personalului
izolat preventiv la locul de muncă, a hranei zilnice necesare
acestuia, precum şi asigurării transportului personalului, care
este în izolare preve ntivă la domiciliu, de la locul de muncă la
domiciliul/reşedinţa acestuia şi invers, cu respectarea măsurilor
de protecţie şi prevenire a infecţiei.
Art. 12. ( 1) Personalului care dese rveşte centrele
prevăzute la art. 9 alin (1) i se asigură de către furnizorul de
servicii sociale echipamentele igienico-sanitare şi de protecţie
necesare.
(2) Măsu ra se apli că începând cu data publicării prezentei
ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I
Art. 13 -(1)Pe perioada stării de urgenţă, prin excepţie de
la preve derile legale în vigoare, în cazul demisiei angajaţilor
centrelor prevăzute la art 9 alin. (1 ). term enul de preaviz este de
45 de zil e calendaristice.
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonante militare în Monitorul Oficial al României, Partea I
Art. 1'4 - (1) În scopul prevenirii apariţiei unor focare de
infecţie, în cazul manifestării simptomatologiei specifice COVID-19
sau. după caz. al unor1nformatii din care rezultă contactul direct
cu o p ersoan ă infectată în rândul beneficianlor sau al
personalului, direcţiile de sănătate publică asigură testarea
beneficiarilor şi a întregului personal, la sediul serviciului social
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei
ord onanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I
Art. 15 - (1) Pe perioada stării de urgenţă se suspe ndă
procedurile de vâ nzare/cumpărare de pach ete majoritare de
acţiuni ale companiilor din Sistemul energeti c naţiona l, indiferent
de forma de proprietate a acestora
(2) Reluarea procedurilor se va face după încheierea stării de
urgenţă cu decalarea corespunzătoare a termenelor prevăzute
în ca lendarul anterior.
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se aplică începând cu data publicării prezentei
militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 16. - Se recomandă autorităţilor administraţiei publice
locale şi proprietarilor, persoane fizice sau juridice, să monteze
dispozitive cu soluţii dezinfectante la intrările în imobilele cu
destinaţia de locuinţe colective şi să dezinfecteze periodic
lifturile, casa scărilor şi celelalte spaţii comune din interiorul
acestor imobile.
Art. 17. - În zilele de joi, vineri şi sâmbătă, premergătoare
celor două sărbători pascale, operatorii economici care
comercializează produse agroalimentare îşi pot prelungi
programul de funcţionare în funcţie de necesităţi
Art. 18. -(1)După alineatul (3)al articolului 9 din Ordonanţa
militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgenţă care
privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a
unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 219 din 18 aprilie 2020, se introduce un nou alineat,
(3)

Măsura

ordonanţe

alineatul (4 ), cu

um1ăto11JI

or"donanţe

cuprins

„(4) Pentru nerespectarea

măsurii prevăzute

lângă sancţiunea contravenţională principală,
şi

la art 5, pe
în funcţie de

gravitatea faptei, se poate aplica şi sancţiunea
a confiscării bunurilor al căror
transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este
interzis."
(2) Măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.
Art. 19. -(1) După alineatul (3) al articolului 1 din Ordonanţa
militară nr. 5/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii
COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 262 din 31 martie 2020, se introduce un nou alineat,
alineatul (4 ). cu următorul cuprins
„(4) Măsura prevăzută la alin. (2) se aplică şi după durata
pentru care este instituită starea de urgenţă prin Decretul
nr. 195/2020, numai d acă starea de urgenţă pe întreg teritoriul
României se prelungeşte şi dacă în decretul de prelungire a
stării de urgenţă se menţine competenţa ministrului afacerilor
interne de a stabili, prin ordonanţă militară, interzicerea graduală
a circulaţi ei aeriene pe diferite rute."
(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei
ordonante militare în Monitorul Oficial al României, Partea I
Art. 20 - ( 1) Ordonanţa militară nr. 7/2020 privind măsuri de
prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 284 din 4 aprilie 2020, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1 La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou
alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
„(5) Măsurile prevăzute la alin. (1) şi (3) se aplică şi după
durata pentru care este instituită starea de urgenţă prin Decretul
nr. 195/2020, numai dacă starea de urge nţă pe întreg teritoriul
României se prelungeşte şi dacă în decretul de prelungire a
stării de urgenţă se menţine competenţa ministrului afacerilor
interne de a stabili, prin ordonanţă m ilitară , interzicerea gradu ală
a circulaţiei aeriene pe diferite rute."
2. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 1 O. - ( 1) Sunt permise zborurile efectuate de toţi
transportatorii aerieni deţinători de licenţă de operare în
natura

contravenţională complementară

conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse
neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri din
România către alte state. cu avizul autorităţilor competente din
ţara de origine şi de destinaţie."
3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„Art. 16. -(1) În vederea prevenirii răspândirii COVID-19,
ministerele cu reţea sanitară proprie şi autorităţile admin1straţie1
publice locale asigură pentru personalul din sistemul public
sanitar, la cerere, spaţii hoteliere destinate repausului dintre ture
sau gărzi, hrana -trei mese pe zi şi apa "
4. La articolul 18 alineatul (1 ), după litera b) se introduce
o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
„b1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
prrn Autoritatea Aeronautică Civilă Română, pentru măsura
prevăzută la art 10."
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei
111ilitar·e în Monitor-ul Oficial al României, Partea I.

Art. 21 ( 1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi
respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:
a) Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală,
pentru măsurile prevăzute la art. 1 şi 3:
b) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
pentru măsura prevăzută la art 2;
c) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
Poliţia de Frontieră Română şi direcţiile de sănătate publică,
pentru măsurile prevăzute la art 4--6;
d) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru măsurile
prevăzute Ia art. 7 şi 8,
e) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, prin instituţiile
subordonate, aflate sub autoritatea sau coordonarea sa,
direcţiile de sănătate publică, precum şi conducătorii autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la
art 9-14;
f) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri,
pentru măsura prevăzută la art. 15.
(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art 1-15 atrage
răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în
conformitate cu prevederile art 27 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin. (1) este
împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în
conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi comp letările ulterioare.
Art. 22 - Prevederile art 6 şi 7 din Ordonanţa militară
nr. 412020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din
29 martie 2020, îşi încetează aplicabilitatea
Art. 23. -Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta
ordonanţă militară.

Art. 24. - (1) Prezenta o rdonanţă militară se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a
informa publicul, prin mesaje difuzate regulat. pentru cel puţin
2 z ile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe
militare.

Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
Bucureşti,

Nr. 8

9 aprilie 2020.

7

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 301/10.IV.2020
ANEXA Nr 1

Punctele de trecere a frontierei de stat închise total sau
pe întreaga perioadă a stării de urgenţă

parţial

La frontiera româno-ungară
1 Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
2. Salonta, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilortransfrontalieri pe cale rutieră):
3 Săcuieni, Judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilortransfrontalien):
4 Valea lui Mihai, judeţul Bihor- feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă);
5 Carei, judeţul Satu Mare.
11 La frontiera româno-bulgară
1 Negru Vodă, judeţul Constanţa:
2 Lipniţa, judeţul Constanţa:
3 Dobromir, judeţul Constanţa,
4 Zimnicea, judeţul Teleorman;
5 Turnu Măgurele, judeţul Teleorman:
6 Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă).
111. La frontiera româno-ucraineană
1 Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş,
2 Isaccea, judeţul Tulcea.
IV. La frontiera româno-moldoveană
1 Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani:
2 Oancea, judeţul Galaţi.
V La frontiera româno-sârbă
1 Porţile de Fier 11, judeţul Mehedinţi:
2 Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (cu excepţia traficului de marfă):
3 Orşova, judeţul Mehedinţi,
4 Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin:
5 Na1dă ş , judeţul Caraş-Sevenn:
6 Vălcani.JudeţulTimiş;
7 Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă):
8 Lunga, judeţul Timiş:
9 Foeni,judeţulTimiş;
1O Jimbolia, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă)
ANEXA Nr 2

LISTA

produselor agroalimentare pentru care se interzice/se suspendă exportul
pe perioada stării de urgenţă
1 grâu şi meslin - cod tarifar 1001,
2 orz - cod tarifar 1003:
3 ovăz - co d tarifar 1004:
4 porumb-cod tarifar 1005;
5 orez - cod tarifar 1006:
6 făină de grâu sau de meslin - cod tarifar 1101:
7 boabe de soia, chiar sfărâmate - cod tanfar 1201,
8 seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate - cod tarifar 1206;
9 ulei de seminţe de floarea-soarelui. de şofrănaş sau de seminţe de bumbac şi fracţiunile acestora.
ch iar rafinate, dar nemodificate chimic - cod tarifar 1512:
1O. zahăr din trestie sau din sfeclă şi zah aroză chimic pură, în stare solidă - cod tarifar 1701,
11 produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu adaos de cacao; ostii, caşete goale de tipul
ce lor utilizate pentru medicamente, vafe cu capac, paste uscate din făină. din amidon sau din fecule în foi
şi produse similare -cod tarifar 1905;
12. turte şi alte reziduuri solide, chiar măcinate sau aglomerate sub formă de pelete, rezultate din
extracţia uleiului de soia - cod tarifar 2304 ,
13. turte şi alte reziduuri solide, chiar m ăcinate sau aglomerate sub form ă de pelete, rezultate din
extracţia grăsimilor sau uleiurilor vegetale, altele decât cele de la poziţiile 2304 sau 2305 -cod tarifar 2306
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