
 

23 Martie 2020 

COVID-19 Știri Legislative  
În acest număr: 

1. Ordonanța militară nr. 2 din 21.03.2020 adoptată de Ministerul 
Afacerilor Interne 

Detalii despre setul de noi măsuri de respectat pe durata 
stării de urgență 

Prin Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 („Ordonanța nr. 2”) au fost adoptate o serie de noi măsuri 

de respectat pe durata stării de urgență instituită începând cu 16.03.2020, printre cele mai importante 

fiind următoarele: 

1. Suspendarea activităților de comercializare cu amănuntul în mall-uri 

Începând cu data de 22.03.2020, ora 22:00, se suspendă temporar activitatea de comercializare cu 

amănuntul a produselor și serviciilor în centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți 

operatori economici. 

Pe cale de excepție, vor fi permise: (i) vânzarea produselor alimentare; (ii) vânzarea produselor 

veterinare sau farmaceutice; și (iii) serviciile de curățătorie. 

2. Recomandări și restricții de circulație. Evitarea formării de grupuri de persoane 

Au fost adoptate următoarele măsuri în legătură cu circulația persoanelor în afara locuinței/ 

gospodăriei:  

a) în intervalul orar 6:00 – 22:00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara locuinței/ 

gospodăriei să se realizeze numai pentru următoarele motive: (i) deplasare în interes 

profesional; (ii) deplasare pentru asigurarea de alimente de strictă necesitate și de 

bunuri necesare desfășurării activității profesionale; (iii) deplasare pentru asistență 

medicală care nu poate fi amânată sau realizată la distanță; (iv) deplasare din motive 

justificate (ex. îngrijirea copilului, asistența persoanelor bolnave); (v) deplasări scurte 

pentru activități fizice individuale sau pentru nevoile animalelor de companie;  

b) în intervalul orar 22:00 – 6:00, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/ 

gospodăriei exclusiv pentru motivele menționate la lit. a) de mai sus. Pentru 

verificarea motivului deplasării, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 

autorităților abilitate, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria 
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răspundere. Aceste prevederi sunt aplicabile începând cu data de 23.03.2020, ora 22:00. 

Orice deplasare în afara locuinței/ gospodăriei se va realiza cu evitarea formării unui grup de persoane 

(i.e., alăturarea unui număr mai mare de 3 persoane care nu locuiesc împreună). 

3. Interzicerea intrării pe teritoriul Romîniei a cetățenilor străini și apatrizilor 

Începând cu data de 22.03.2020, ora 22:00, se interzice intrarea pe teritoriul României prin punctele 

de trecere a frontierei de stat a străinilor și apatrizilor. 

De la regula de mai sus, Ordonanța nr. 2 conține o serie de excepții, dintre care menționăm situațiile 

în care care cetățenii străini sau apatrizii: 

a) tranzitează teritoriul României pe culoare de tranzit organizate prin înțelegeri cu statele 

vecine; 

b) sunt membri de familie ai cetățenilor români sau a cetățenilor altor state membe UE/ 

SEE/ Confederației Elvețiene cu rezidență în România; 

c) posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent; 

d) fac parte din personalul diplomatic sau consular, personalul organizațiilor 

internaționale, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor umanitar; 

e) călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale); 

f) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau alte motive umanitare. 

4. Măsuri împotriva persoanelor care nu respectă măsura de izolare la domiciliu/ carantină 

Pe lângă sancțiunile contravenționale sau penale incidente după caz, autoritățile competente au 

dreptul să aplice următoarele tipuri de măsuri împotriva persoanelor care au fost izolate la domiciliu 

sau carantinate în vederea prevenirii răspândirii pandemiei COVID-2019 și care părăsesc locațiile unde 

au fost plasate fără aprobarea autorităților competente: 

a) persoanele care nu au respectat măsura izolării la domiciliu, vor fi considerate persoane 

cu un grad crescut de contagiozitate și vor fi plasate în carantină instituționalizată, sub 

pază; 

b) persoanele care nu au respectat măsura carantinei, vor fi carantinate pentru o nouă 

perioadă de 14 zile. 

Măsurile menționate mai sus se aplică începând cu data de 22.03.2020. 

5. Alte măsuri adoptate prin Ordonanța nr. 2 

Dintre celelalte măsuri adoptate prin Ordonanța nr. 2 și aplicabile începând cu data de 22.03.2020, 

ora 22:00, menționăm: 

a) se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. Prin excepție, vor 

fi permise exclusiv intervențiile stomatologice de urgență; 

b) se permite oficierea de slujbe religioase, cu respectarea următoarelor restricții: (i) 



Știri Legislative – COVID-19 – 1. Ordonanța Militară nr. 2/21.03.2020 – 23 martie 2020 

 

  

3 

 

slujbele vor putea fi oficiate în lăcașurile de cult, cu transmiterea acestora în mass-

media sau online, fără accesul publicului; (ii) actele religioase cu caracter privat (botez, 

cununii, înmormântări, împărtășirea credincioșilor bolnavi) vor putea fi organizate, cu 

condiția ca participanții să fie în număr de maximum 8 persoane. 

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 
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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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