
 

26 Martie 2020 

COVID-19 Știri Legislative  
În acest număr: 

1. Ordonanța militară nr. 3 din 24.03.2020 adoptată de Ministerul Afacerilor Interne 

Detalii despre un nou set de măsuri de respectat pe durata 
stării de urgență 

În data de 24.03.2020 a fost adoptată o nouă ordonanță militară – Ordonanța Militară nr. 3/24.03.2020 

(„Ordonanța nr. 3”) - prin care au fost stabilite noi măsuri, mai restrictive, de respectat pe durata 

stării de urgență instituite pe întreg teritoriul României prin Decretul nr. 195/16.03.2020 al 

Președintelui României începând cu 16.03.2020.  

Scopul noilor prevederi instituite prin Ordonanța nr. 3 este acela de a întări măsurile adoptate de 

Statul român în lupta împotriva epidemiei COVID-19 și de a preveni, cât de mult posibil, efectele 

negative ale acesteia. 

1. Înăsprirea restricțiilor de circulație 

1.1. Prevederile Ordonanței nr. 3 

Începând cu data de 25.03.2020, ora 12:00, restricțiile referitoare la circulația persoanelor în afara 

locuinței/ gospodăriei au fost suplimentate. Astfel, persoanele vor putea circula în afara locuinței/ 

gospodăriei doar pentru următoarele scopuri, prevăzute limitativ:  

a) deplasare în interes profesional; 

*Persoanele care au împlinit 65 de ani se pot deplasa în afara locuinței/ gospodăriei în acest scop.  

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; 

*Persoanele care au împlinit 65 de ani se vor putea deplasa în vederea asigurării de bunuri pentru 

necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice exclusiv în intervalul 

orar 11:00 – 13:00. 

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 

*Persoanele care au împlinit 65 de ani se vor putea deplasa în acest scop exclusiv în intervalul orar 
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11:00 – 13:00. 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; 

*Persoanele care au împlinit 65 de ani se vor putea deplasa în acest scop exclusiv în intervalul orar 

11:00 – 13:00.  

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală 

a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile 

animalelor de companie/domestice; 

*Persoanele care au împlinit 65 de ani se vor putea deplasa în acest scop exclusiv în intervalul orar 

11:00 – 13:00. 

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;  

*Persoanele care au împlinit 65 de ani nu se vor putea deplasa în afara locuinței/ gospodăriei în acest 

scop pe durata instituirii măsurii. 

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;  

*Persoanele care au împlinit 65 de ani nu se vor putea deplasa în afara locuinței/ gospodăriei în acest 

scop pe durata instituirii măsurii. 

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;  

*Persoanele care au împlinit 65 de ani se pot deplasa în afara locuinței/ gospodăriei în acest scop.  

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. 

*Persoanele care au împlinit 65 de ani nu se vor putea deplasa în afara locuinței/ gospodăriei în acest 

scop pe durata instituirii măsurii. 

Pentru verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte autorităților competente 

legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator sau, după caz, o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, 

adresa locuinței (i.e. celei folosite în fapt la momentul declarației), motivul și locul deplasării, data 

și semnătura. 

1.2. Comentarii legate de noțiunile de locuință și gospodărie 

În stabilirea restricțiilor de circulație, Ordonanța nr. 3 (precum și Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020) 

se raportează la locuința, respectiv gospodăria persoanei. 

Conform Legii locuinței nr. 114/1996, prin locuință se înțelege construcția alcătuită din una sau mai 

multe camere de locuit, cu dependințele, dotările și utilitățile necesare, care satisface cerințele de 

locuit ale unei persoane sau familii. Prin familie, în sensul Legii locuinței nr. 114/1996, se înțelege 

soțul, soția, copiii și părinții soților, care locuiesc și gospodăresc împreună. 
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Legea aplicabilă conține definiții pentru gospodărie în Ordonanța nr. 28/2008 privind registrul agricol 

(care definește gospodăria drept totalitatea membrilor de familie, rudelor sau a altor persoane care 

locuiesc și gospodăresc împreună, având buget comun, și care, după caz, lucrează împreună terenul 

sau întrețin animalele, consumă și valorifică în mod comun produsele agricole obținut) și de Legea 

asistenței sociale nr. 292/2011 (care definește gospodăria drept unitatea formată din mai multe familii 

și/sau persoane care locuiesc împreună, contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor 

bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor). Așadar, gospodăria este un 

concept mai larg celui de locuință, vizând cazurile în care mai multe persoane (care nu formează în 

mod necesar o familie) locuiesc împreună și contribuie la traiul în comun. 

Din textul prevederilor Ordonanței nr. 3, rezultă că relevantă pentru restricțiile de circulație impuse 

este locuința folosită în fapt de către respectiva persoană, iar nu adresa de domiciliu (i.e. cea 

menționată în documentul de identificare), fiind desigur posibil ca adresa locuinței și cea de domiciliu 

să fie diferite (spre exemplu, cazul persoanelor care au adresa de domiciliu în orașul de proveniență, 

locuind temporar într-un alt oraș). 

2. Suplimentarea activităților permis a fi desfășurate în centrele comerciale 

Prin Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020, a fost instituită măsura suspendării temporare a activităților 

de comercializare cu amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară 

activitatea mai mulți operatori economici, cu excepția (i) vânzării produselor alimentare; (ii) vânzării 

produselor veterinare sau farmaceutice; și (iii) serviciilor de curățătorie. 

Prin Ordonanța nr. 3, a fost suplimentată lista de excepții prin includerea următoarelor activități, 

pemis a fi desfășurate în incinta centrelor comerciale începând cu data de 24.03.2020: (i) vânzarea 

produselor electronice și electrocasnice de către operatorii care asigură livrarea la domiciliul/sediul 

cumpărătorului; (ii) vânzarea produselor și serviciilor de optică medicală. 

3. Măsuri referitoare la intrările persoanelor pe teritoriul României  

Începând cu 25.03.2020, ora 12:00, persoanele care intră în România intră obligatoriu în măsura 

izolării la domiciliu sau plasării în carantină, după caz, indiferent de statul din care sosesc. 

Începând cu 25.03.2020, ora 23:00 (ora României), se suspendă toate zborurile efectuate de operatori 

economici aerieni spre Franța și Germania și din Franța și Germania către România, pentru o perioadă 

de 14 zile. Măsura nu privește aeronavele de stat, zborurile de transport de marfă și corespondență, 

umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și autorizărilor tehnice necomerciale. 

4. Noi obligații de respectat în activitățile de lucru cu publicul 

Începând cu data de 24.03.2020: 

a) zonele destinate accesului cetățenilor/ clienților și suprafețele de relații cu publicul/ vânzare 

vor trebui marcate de către instituțiile publice/ operatorii economici cu semne vizibile care să 

orienteze persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri; 

b) activitatea în piețele agroalimentare trebuie organizată de către administratorii acestora astfel 

încât să se păstreze o distanță socială între producătorii agricoli, comercianți și cumpărători; 
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de asemenea, comercianții și producătorii agricoli sunt obligați să poarte mănuși și măști. Din 

textul legal reiese că producătorii agricoli și comercianții sunt ținuți să își procure astfel de 

produse pe cont propriu, ceea ce se poate dovedi problematic și poate, eventual, genera 

întreruperi temporare ale activității, fiind cunoscută lipsa pe piață a mănușilor și măștilor. 

5. Alte măsuri adoptate prin Ordonanța nr. 3 

Dintre celelalte măsuri adoptate prin Ordonanța nr. 3 menționăm: 

a) la solicitarea ministrului afacerilor interne, Ministerul Apărării Naționale va asigura personal și 

mijloace logistice pentru sprijinirea activităților de ordine publică (acțiuni care, conform 

datelor publice, au început să fie puse în practică din 25 martie 2020), respectiv pentru 

sprijinirea activităților Poliției de Frontieră Române la punctele de trecere a frontierei de stat; 

b) instituțiile de securitate națională vor proiecta sisteme de comunicații și aplicații informatice 

pentru a comunica în timp real și permanent cu persoanele plasate în carantină sau izolate la 

domiciliu, pentru verificarea respectării condițiilor de carantină sau izolare la domiciliu; 

c) documentele eliberate de autoritățile publice ca căror valabilitate expiră pe perioada stării de 

urgență vor putea fi preschimbate în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență. 

6. Sprijin și asistență 

Firma noastră susține toate măsurile menite să limiteze răspândirea epidemiei de COVID-2019. 

Capacitățile noastre de lucru nu sunt afectate, echipa noastră având la dispoziție toate resursele 

necesare pentru a continua lucrul de la distanță și a oferi sprijin celor afectați de evenimentele în 

desfășurare. 

cornel.popa@tuca.ro 

veronica.aman@tuca.ro 
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Editori 

Știri Legislative – COVID-19 reprezintă răspunsul nostru în contextul epidemiei de coronavirus 

din România. Firma noastră a constituit un grup de lucru dedicat gestionării implicațiilor juridice 

născute în contextul răspândirii COVID-19. Avocați din departamentele de conformare/ 

reglementare, drept societar și comercial, asigurări, dreptul muncii, litigii și arbitraje, 

insolvență, achiziții publice, protecția datelor cu caracter personal, precum și consultanți 

specializați în domeniul fiscal și vamal vin în întâmpinarea clienților cu sfaturi și asistență pe 

subiecte specifice situațiilor de criză economică: restructurări, analiza și (re)negocierea 

contractelor (inclusiv a celor colective și individuale de muncă), executarea contractelor 

afectate de forță majoră și impreviziune, deblocarea raporturilor pre-litigioase etc. Pentru a fi 

la curent cu noutățile în acest domeniu, puteți accesa resursele disponibile la următorul link: 

http://www.tuca.ro/covid-19/ 

 

 
 

 

Cornel Popa 

Partner  

+4 021 204 88 94 

cornel.popa@tuca.ro   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8 

America House, Aripa de Vest, et. 8 

Sector 1, 011141, Bucureşti, România 

T + 4 021 204 88 90 

F + 4 021 204 88 99 

E office@tuca.ro 

www.tuca.ro 

 

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va solicita conform 

fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă rugăm să contactaţi avocaţii sus-

menţionaţi..   

http://www.tuca.ro/covid-19/
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