
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
Întrebare 

 
Către:  Domnul Marcel Vela 

Ministrul Afacerilor Interne    
 
De la:   Deputat Adrian DOHOTARU 
 

Obiectul întrebării: Interpretarea abuzivă a excepțiilor de 
la regula interzicerii circulaţiei        persoanelor în 
afara locuinței / gospodăriei de către autoritățile 
însărcinate cu implementarea 

 Stimate ministru Vela, 

Prin art.1 din OM nr. 3/2020 din 24.03.2020 s-a interzis circulaţia persoanelor în afara 
locuinţei/gospodăriei, cu mai multe excepţii printre care deplasările scurte, în apropierea 
locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu 
excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor de 
companie/domestice. Ulterior, la data de 01.04.2020, Departamentul pentru Situaţii de 
Urgenţă, pe contul de Facebook, a publicat un material prin care a încercat lămurirea 
unor situații legate de măsurile luate prin Ordonanțe Militare, prin formularea unor 
raspunsuri la întrebările adresate de public. Materialul a fost ulterior preluat pe larg pe 
alte site-uri guvernamentale inclusiv stirioficiale.ro si pe site-ul DSU. Astfel, s-au atins, 
printre altele, și următoarele puncte: 

A. Întrebare: Ce înseamnă în kilometri, de pildă, „deplasare scurtă, lângă 
domiciliu”? Cei care fac jogging ar trebui să alerge doar în jurul blocului sau şi pe 
străzile alăturate? Care e distanţa maximă permisă? 

Răspuns: Activitățile fizice, sportive, trebuie realizate în jurul domiciliului sau al locului 
în care cetățenii locuiesc în fapt, în jurul gospodăriei, casei, blocului și nu în parcuri, 
locuri de joacă, terenuri de sport, etc. De asemenea, reamintim că sunt interzise 
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activitățile fizice colective. 

B. Întrebare: Animalele de companie trebuie plimbate doar în jurul blocului sau 
proprietarii lor pot merge şi în parcurile din apropiere? Cât au voie să se îndepărteze de 
domiciliu? 

Răspuns: Plimbarea zilnică a animalelor de companie trebuie realizată în jurul 
domiciliului sau al locului în care cetățenii locuiesc în fapt, în jurul gospodăriei, casei, 
blocului și nu în parcuri, locuri de joacă, terenuri de sport, etc 

C. Întrebare: La „activități sportive” poate fi inclus şi mersul pe bicicletă? Dacă da, 
persoanele care practică acest tip de mişcare fizică se pot deplasa cu bicicleta doar în 
jurul blocului sau există şi o altă limită de distanță? 

Răspuns: Actul normativ prevede deplasări scurte, în apropierea domiciliului sau al 
locului în care cetățenii locuiesc în fapt, în jurul gospodăriei, casei, blocului. Bicicleta 
poate fi folosită ca mijloc alternativ de transport pentru deplasări în scopuri profesionale. 

  

Probleme: 
A.     Limitarea activităților sportive și plimbării animalelor de companie la locațiile 
din jurul domiciliului în sens strict, literal, de genul în jurul blocului, și excluderea 
parcurilor, locurilor de joacă și a terenurilor de sport reprezintă o interpretare 
restrictivă a prevederilor legale, ce nu poate fi considerată legală prin prisma 
textului normei interpretate și a metodelor de interpretare a normelor juridice. 
Astfel, se încalcă principiul că unde emitentul normei nu distinge, nici interpretul ei nu 
are voie să distingă, iar prin prima interpretării teleologice, având în vedere că scopul 
acelor restricții este reducerea riscului decontaminare, efectul este invers, de creștere a 
acestui risc prin înghesuirea persoanelor care ies sa faca mișcare/sport pe alei și 
trotuare inguste, adesea ocupate de autovehicule staționate, și pe care circula și 
persoanele care de deplasează în alte scopuri, pe când în parcuri ar exista mult mai 
mari premise de făcut mișcare păstrând o distanță mai mare de alte persoane. 
  
B. Aceleași considerații ca la lit.A. 

  
C.    Excluderea mersului pe bicicletă din activitatea fizica individuală permisă de 
Ordonanța Militatră nu are o bază legală din considerentele precizate la pct.A pentru că 
emitentul normei nu a făcut vreo distincție între mijloacele cu are se face exercițiul fizic / 
sportul - deci nu poate fi de plano interzisă utilizarea bicicletei, trotinetei, rolelor, 
skateboard-urilor și altor asemenea dispozitive sau vehicule. În plus, la deplasarea pe 
bicicletă distanța fizică este evident mai mare și probabilitatea mai redusă de a intra în 



raza de dispersie a picăturilor Pfluegge de la o persoană contagioasă care a tușit, 
strănutat, strigat sau expirat energic etc. în apropiere, comparativ cu prezența pe trotuar 
/ alee care e adesea aglomerată și îngustă. În plus, traficul motorizat rutier fiind 
semnificativ mai redus, deplasarea pe bicicletă pe străzile din jurul locuinței este mai 
atractivă și cu pericol mai redus de accident sau incident decât înainte de instituirea 
restricțiilor de deplasare iar beneficiile de sănătate sunt necontestate în statele 
dezvoltate. Deplasarea cu bicicleta în scop de exercițiu fizic / sport se încadrează (la fel 
de bine ca și jogging-ul sau mersul în ritm alert sau exercițiile care se desfășoară într-un 
perimetru restrâns) în cerințele legale de deplasare ”scurtă” și ”în apropierea locuinței”. 

  

Soluție propusă: 

Cer modificarea acelor răspunsuri publicate oficiale de MAI / DSU și înlocuirea lor cu 
precizări interpretative sau / și completarea Ordonanțelor Militare în cauză cu 
prevederi care: 

(i)    să confirme că este în interesul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-19 să 
se permită expres sportul individual în parcuri, grădini publice, terenuri de sport 
și terenuri de joacă, precum și zone de picnic sau păduri periurbane, dacă acestea 
sunt în proximitatea locuințelor persoanelor în cauză sau dacă, deși acestea nu sunt în 
proximitatea locuințelor, acolo, din cauza stării de șantier / lucrări edilitare, intensitate 
trafic motorizat, îngustime sau aglomerare a trotuarelor / aleilor și alți asemenea factori 
nu există condiții rezonabile de practicare a exercițiilor fizice / sportului cu respectarea 
distanțierii fizice de alte persoane conform recomandărilor de profil. 

(ii)   să dea minime cuantificări orientative pentru conceptul de „în apropierea 
locuinței” de exemplu că e vorba de o porțiune de stradă / străzi sau alei sau traseu în 
circuit pe străzi sau alei în împrejurimi pe o rază de până la 0,5 km în jurul locuinței, 
iar când în apropierea acesteia nu sunt condiții rezonabile, este permisă deplasarea 
spre altă zonă vecină sau un spațiu specific favorabil dintre cele menționate la pct.i) 
de mai sus situate sub circa 0,75 km în localități sub 50.000 locuitori, sub circa 1,5 km 
în localități cu 50.000 - 150.000 locuitori, sub circa 2 km în localități cu 150.000-400.000 
locuitori și sub circa 4 km în București, cu posibilitatea autorităților locale de a face 
precizări și delimitări mai concrete, în funcție de situația specifică, inclusiv derogări 
pentru zone lipsite în proximitate de posibilități rezonabile de exercițiu fizic și sport 
individual în aer liber și, în cadrul pădurilor periurbane sau altor spații verzi periurbane 
pretabile ca loc de desfășurare a activităților de exercițiu fizic / sport individual, și 
distanța maximă față de limita zonei construite sau delimitarea concretă a zonei 
respective în care este permis acest tip de activități, pe timpul zilei; 



(iii)  să specifice și că termenul „scurt” se referă la durată, care poate fi de până la 1-2 
ore, deoarece mai puțin poate fi insuficient din punct de vedere medical / sportiv pentru 
menținerea unei bune stări de sănătate și fragmentarea pe mai multe intervale mai 
scurte a exercițiului fizic necesar zilnic unei persoane crește riscul de contaminare prin 
creșterea numărului de deplasări din locuință până unde se poate practica acel exercițiu 
fizic; 

(iv)  să se specifice că în scop de exercițiu fizic se pot utiliza și diverse vehicule 
nemotorizate și dispozitive precum bicicletă, trotinetă, patine cu rotile, skateboard și alte 
asemenea atât pentru exercițiul fizic / sportul propriu-zis cât și pentru deplasarea de la 
locuință la zona în care se desfășoară activitatea sportivă în cauză când nu se poate 
face / începe direct de la locuință conform specificațiilor de la pct.(i) 

(v)   sportivii de performanță și persoanele cu profesii din sfera sportivă (de tip 
antrenor, instructor sportiv, profesor de sport etc.) să poată face deplasări în scop de 
antrenament care să fie considerate deplasări în interes profesional; 

(vi)  activitățile organizate de voluntariat, în sensul Legii 78/2014, care se desfășoară 
în aer liber și implică efort fizic semnificativ, să fie asimilate activităților profesionale și 
deci permise, cu respectarea normelor de distanțare fizică și protecție individuală 
inclusiv prin echipament specific, chiar dacă activitățile nu sunt cu specific ce servește 
combaterii specifice a epidemiei COVID19 și efectelor directe ale acesteia și ale 
măsurile restrictive ce au fost adoptate pentru combaterea ei, dar sunt utile social și dau 
ocazia participanților să facă și efort fizic deci implicit activitatea de exercițiu fizic / sport 
recomandată pentru păstrarea stării de sănătate. De exemplu, pot fi activități de 
întreținere spații verzi, plantări de arbori, igienizări, amenajări și întrețineri de trasee 
turistice, studierea naturii etc. 

Cu respect, 

Adrian Dohotaru         04.14.2020     

                                                             




