
CABINET PARLAMENTAR 

Deputat Laurențiu-Cristinel ȚEPELUȘ 

Circumscripția electorală nr. 10 - BUZĂU 

 

ÎNTREBARE 

 

Către: Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

             Domnului președinte Florin-Vasile CÎȚU 

De la: Laurențiu Cristinel ȚEPELUȘ, deputat PSD, Circumscripția electorală Nr. 10, Buzău 

Obiectul întrebării: Modalitatea de actualizare a listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic 

 

Domnule președinte,  

Conform Hotărârii nr. 36 din 21 iulie 2020 privind constatarea pandemiei de 

COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecția populației a 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență, s-a stabilit, la articolul 2 alineatul (4) că lista 

țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se instituie măsura carantinei pentru 

persoanele care sosesc în România din acestea se actualizează/revizuiește săptămânal, în 

fiecare zi de luni.  

Însă, datele de publicare a acestor liste nu respectă nici ziua precizată în Hotărârea nr. 

36/2020, nici frecvența săptămânală, de fapt sunt lipsite de predictibilitate: 

25.07.2020 Luni 

01.08.2020 Sâmbătă 

10.08.2020 Luni 

17.08.2020 Luni 

29.08.2020 Sâmbătă 

05.10.2020 Luni 

13.10.2020 Marți 

26.10.2020 Luni 

02.11.2020 Luni 

12.11.2020 Joi 

20.11.2020 Vineri 

04.12.2020 Vineri 

10.12.2020 Joi 

17.12.2020 Joi 

20.12.2020 Sâmbătă 

24.12.2020 Joi 

31.12.2020 Joi 

08.01.2021 Vineri 

18.01.2021 Luni 

04.02.2021 Joi 

11.02.2021 Joi 

18.02.2021 Joi 
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Din data de 18 februarie 2021 până la data de 4 martie, momentul redactării acestei 

întrebări parlamentare, nu a mai fost publicată nicio listă a țărilor/zonelor de risc 

epidemiologic ridicat, ceea ce înseamnă 2 săptămâni în care au putut intra în țară călători din 

state cu rata de incidență mai mare decât a României fără obligația intrării în carantină și, 

corolar, au fost nevoite probabil să intre în carantină persoane care proveneau din state cu o 

incidență mai scăzută decât cea a României. 

Având în vedere faptul că prin intermediul acestei liste se stabilesc persoanele care 

trebuie să intre în carantină când sosesc în România pentru a reduce riscul răspândirii 

coronavirusului în țara noastră, precum și faptul că atât cetățenii români cât și cei străini au 

nevoie de un sistem predictibil pentru a-și putea planifica diverse călătorii, vă întreb: 

• De ce nu este respectată frecvența de actualizare a listei așa cum prevede Hotărârea 

nr. 36/2020? 

• Care sunt criteriile conform cărora se actualizează lista? 

Solicit răspuns în scris. 

Cu respect, 

 

Deputat Laurențiu Țepeluș, 

Circumscripția electorală nr. 10, Buzău 




