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ÎNTREBARE 

Adresată: Domnului Ludovic Orban,  

       Prim-ministru al Guvernului României 

De către:  Grațiela Leocadia Gavrilescu, 

        Deputat, Circumscripția electorală nr.31 - Prahova  

Obiectul întrebării: informații privind restricțiile impuse de CNSU prin Hotărârea 

nr. 38/01.08.2020 

 

Domnule prim-ministru, 

 

Prin Hotărârea nr. 38/01.08.2020 a COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE 

URGENŢĂ, al cărui președinte sunteți, începând de duminică, 2 august a.c., ora 

12.00, programul teraselor din: București, Argeș, Brașov, Constanța, Dâmbovița, 

Ilfov, Prahova, Galați nu poate începe înainte de ora 06.00 și nu se poate prelungi 

după ora 23.00. 

Fără să contest necesitatea respectării anumitor măsuri de prevenire a răspândirii 

virusului COVID-19 și în condițiile în care, spre deosebire de dumneavoastră, fiind 

un cetățean și un om politic responsabil, eu chiar respect condițiile de prevenție 

impuse, vă rog să îmi răspundeți, argumentat, la următoarele întrebări: 

1. Pe baza căror studii, analize, informații, anchete epidemiologice, estimări etc. 

ați stabilit, în cadrul C.N.S.U. respectivele repere orare și nu altele, ca, de 

exemplu, 7.00 și, respectiv, 0.00? 
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Solicitarea mea este cât se poate de justificată, în contextul în care informațiile 

oficiale care ne parvin sunt fie contradictorii, fie incomplete, fie târzii și, deci, 

manipulatoare. 

De asemenea, ”desemnarea” Capitalei și a județelor mai-sus menționate, multe 

dintre ele- destinații turistice, în plin sezon estival și… precampanie electorală, ne 

dă mult de gândit, pentru că ne-a fost ”servită” sec, fără alte explicații decât cele 

ținând de… discutabilele ”evidențe oficiale”. 

Bucureștiul și 5 din cele 7 județe sunt conduse de primar și, respectiv președinți de 

consilii județene care au fost aleși sub sigla PSD. 

Ciudată ”coincidență”! 

În acest context, vă rog să îmi răspundeți: 

2. Pe lângă efectele politice, pe care le sperați, ați luat în calcul și efectele 

economice, pe termen scurt și mediu, ale deciziei dumneavoastră? 

Și  dacă da, aveți pregătit un program, o schemă de susținere a industriei 

ospitalității prin stimularea consumului, cum, de pildă, se aplică, deja, în Scoția, 

”Eat out to help out”? 

 

Vă rog să aveți amabilitatea de a-mi răspunde, în scris, detaliat și aplicat! 

 

Vă mulțumesc! 

 

Grațiela Leocadia Gavrilescu, 

        Deputat, Circumscripția electorală nr.31 - Prahova  

 

 

 




