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 Obiectul întrebării scrise: Măsuri de prevenție aplicate cetățenilor români întorși în 

țară din destinații de vacanță care prezintă un număr ridicat de infectări cu noul Coronavirus 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

Măsurile de relaxare firești, impuse treptat de autoritățile statului, se pare că au redat un 

sentiment de „revenire la normal” pentru o mare parte dintre cetățenii României. În ciuda 

faptului că numărul de cazuri de COVID-19 se menține pe un trend ascendent, iar din ce în ce 

mai multe state au impus noi restricții care au ca obiectiv final prevenirea noilor infecții cu acest 

virus, tot mai mulți români vor să își petreacă vacanțele în afara țării. 

Conform unui studiu realizat de o agenție globală de turism, asupra modului în care 

pandemia COVID-19 a schimbat percepția turiștilor români, un procent de 59% dintre 

respondenți nu se tem să călătorească în ciuda numărului ridicat de cazuri de infectare cu noul 

Coronavirus. Acest lucru trebuie să ne ridice semne de întrebare cu privire la măsurile de 

protecție pe care persoanele în cauză le iau, dar și la riscul la care se supun atunci când pleacă în 

vacanță într-un alt stat, în special atunci când se întorc, deoarece posibilitatea de infectare în 

vacanță este una ridicată.  
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Riscul de infectare în vacanță este cu atât mai ridicat, cu cât unele state nu au prevăzută 

ca fiind obligatorie prezentarea unui test molecular negativ pentru infecția cu COVID-19 la 

intrarea în țară. Astfel, în acele cazuri, nu se poate face un triaj al persoanelor infectate, riscând 

crearea unor focare în zonele respective sau la întoarcerea turiștilor acasă. 

Un astfel de exemplu este Turcia, stat care nu prevede prezentarea unui test negativ 

pentru infecția cu COVID-19, la intrarea pe teritoriul acesteia, în ciuda faptului că la data de 27 

iulie, a.c. au fost descoperite 919 noi cazuri de infectare. În acest context, un lucru alarmant este 

faptul că Turcia se află în topul destinațiilor de vacanță pentru turiștii români, astfel riscul ca 

aceștia să se infecteze în vacanță, iar la întoarcera în țară să răspândească virusul în comunitățile 

din care fac parte este foarte mare.  

Având în vedere cele de mai sus, stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi comunicați 

dacă Ministerul Afacerilor Interne are în vedere un plan suplimentar pentru controlul persoanelor 

care se reîntorc în țară din destinații de vacanță cu risc ridicat de infectare? 

În conformitate cu dispozițiile art. 197 alin. 2 din Regulamentul comun al Camerei 

Deputaților şi Senatului, doresc un răspuns formulat atât verbal, cât și în scris. 

 

           




