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Obiectul ȋntrebării scrise: Măsuri de prevenire a răspândirii comunitare a COVID-19 în timpul 

stării de alertă 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 În primul rând, aș dori să vă felicit pentru modul în care v-ați implicat în gestionarea 

situației în timpul Stării de Urgență, ceea ce a făcut ca măsurile ferme și rapide adoptate în 

această perioadă au permis autorităţilor locale să controleze răspândirea virusului pandemic. 

Odată cu încheierea Stării de Urgență și începutul Stării de Alertă, cetățenii români au 

întrat într-o etapă de relaxare mai mult sau mai puțin firească.  

Deși responsabilitatea protejării împotriva perfidului COVID-19 a trecut pe umerii 

cetățenilor, autoritățile statului încă au anumite mijloace prin care pot preveni creșterea gradului 

de răspândire comunitară.     

Chiar la începutul acestei luni, am fost informați, de mai mulți cetățeni din Maramureșul 

istoric, aflat la granița României cu Ucraina, despre faptul că pe teritoriul acestuia au fost 

organizate mai multe evenimente publice, cu un număr mult mai mare de participanți decât cel 

permis de reglementările instaurate prin Starea de Alertă.  

Aceste evenimente, deși sunt ușor de depistat, inclusiv prin reflectarea  acestora în presa 

locală, nu au fost verificate în niciun fel de organele responsabile de acest lucru.  
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Un astfel de comportament iresponsabil al unor aventurieri poate amplifica răspândirea 

comunitară cu noul tip de Coronavirus, inclusiv în zonele rurale, ferite până acum de această 

pandemie, care pot transforma comunități întregi, aflate la granița României, în adevărate focare. 

 În acest sens, stimate Domnule Ministru, în conformitate cu dispozițiile art. 198 alin. 2 

din Regulamentul comun al Camerei Deputaților şi Senatului,vă rog să-mi comunicați, în scris,  

următoarele: 

 Dacă Ministerul condus de Domnia Voastră are cunoștință despre desfășurarea unor 

astfel de evenimente neautorizate pe raza Maramureșului istoric? În caz afirmativ, câte 

evenimente de acest gen au fost verificate? 

 Dacă au existat evenimente organizate în aer liber, la inceputul lunii, în județul 

Maramureș, pentru care au fost solicitate derogări pe durata Stării de Alertă? În caz 

afirmativ, vă rog să-mi comunicați care au fost acele evenimente? 

 

                

 




