
 
 

Parlamentul României 
Camera Deputaților 

 
Întrebare 

 
Către:  Domnul Marcel Vela 

Ministrul Afacerilor Interne    
 
De la:   Deputat Adrian DOHOTARU 
 
Obiectul întrebării: Accesul persoanelor vârstnice la cumpărături și sănătate 
 
 
Stimate ministru Vela, 
 
permiteți accesul persoanelor vârstnice la cumpărături mai multe ore, pentru a evita 
aglomerațiile din piețe și magazine, dar și pentru plimbare. Plus, acces la servicii medicale 
 
Perioada restrânsă acordată persoanelor care au împlinit vârsta de 65 ani, pentru 
a circula în afara locuinței, conduce la aglomerație în piețe și magazine. Izolarea 
la domiciliu și lipsa plimbării dăunează sănătății vârstnicilor, motiv pentru care 
plimbarea trebuie permisă. Limitarea deplasării restricționează accesul la servicii 
medicale. 

Prin OM nr. 3 din 24.03.2020 s-a limitat circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 
65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei, în intervalul orar 11:00-13:00 pentru o serie de 
motive justificate.  

Astfel, deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale 
persoanelor şi animalelor de companie/domestic se poate realiza de către toate 
persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani exclusiv pe parcursul unui interval de 2 
ore. Singura excepție permisă a avut în vedere deplasările efectuate în interes 
profesional ori pentru realizarea de activităţi agricole. Având în vedere asprimea 
nejustificată a măsurii, prin OM nr. 4/2020 din 29.03.2020 s-au mai introdus o serie de 
excepții, precum dreptul de a efectua tratamente medicale în afara intervalului orar, 
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folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susţinătorilor sau, după caz, 
mijloacele de transport sanitar special destinat, și dreptul de a asigura nevoile 
animalelor de companie în intervalul orar 20:00-21:00. De asemenea, s-a instituit 
obligația operatorilor economici care comercializează alimente să faciliteze accesul 
persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar stabilit limitând, în acest interval, 
accesul persoanelor din alte categorii de vârstă. 

Probleme: 

 A. Intervalul restrâns pentru achiziționarea bunurilor care acoperă necesitățile de 
bază duce la aglomerarea nejustificată a magazinelor și a piețelor agroalimentare, astfel 
încât devine imposibilă menținerea distanței de siguranță recomandată și reprezintă un 
risc suplimentar pentru transmiterea comunitară a virusului SARS Cov-2; 

B. Limitarea mijloacelor de deplasare în vederea efectuării de tratamente medicale, 
în afara intervalului 11:00-13:00 la mijloacele proprii de deplasare sau ale 
familiei/susţinătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat 
limitează substanțial dreptul persoanelor de a obține îngrijiri medicale. Acest articol 
exclude toate persoanele care nu au nici mijloacele proprii de deplasare și nici 
familie/susținători în localitate. Modalitatea de deplasare utilizând mijloacele de 
transport sanitar special destinat implică o serie de costuri suplimentare care sunt 
deseori prohibitive sau posibilitatea nici nu există în concret, iar în contextul restrângerii 
activității medicale la nivel de spital și ambulatoriu practic aproape numai la cazurile de 
infecție cu virusul SARS CoV-19, beneficierea de asistență medicală se apropie de 
situația de imposibilitate obiectivă, astfel că pe ansamblu măsurile actuale ar putea 
costa mai multe vieți decât ar salva, deci inversul scopului declarat al acelor măsuri.   

Soluția propusă constă în extinderea intervalul orar permis pentru circulația în 
afara locuinței pentru persoanele de peste 65 de ani (de exemplu, între 09:00 și 
12:00 și între 16:00 și 18:00) și extinderea excepțiilor care permit deplasarea 
acestor persoane și în afara acelui interval.  

Cu stimă, 

Adrian Dohotaru 

                                                                                04.14.2020 




