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 Obiectul întrebării scrise: Respectarea normelor de protecție sanitară în mijloacele de 

transport în comun. 

 

 

Stimate Domnule Ministru, 

 

Ne aflăm într-o perioadă cu risc ridicat de răspândire a noului tip de Coronavirus, o 

perioadă în care cetățenii români trebuie să fie precauți în a lua deciziile corecte privind 

sănătatea lor și a celor din jur. 

Criza sanitară în care ne aflăm a scos la iveală mai multe deficiențe grave pe mai multe 

paliere ale societății. Problemele existente care țin de mentalitatea oamenilor și până la 

incapacitatea de a respecta anumite prevederi sau de a implementa măsurile de prevenție ne 

relevă faptul că mai avem mult de muncă pentru a ne putea desăvârși idealul pornit acum 30 de 

ani. 

Domeniul transporturilor a fost unul intens dezbătut în ultimii ani, apărând de mai multe 

ori în centrul atenției și nu, întotdeauna, din motive lăudabile. 

În prezent, acest domeniu apare, din nou, în atenție ca un unul care facilitează 

transmiterea comunitară a noului tip de coronavirus.  
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Mai exact, transportul în comun și, în special, cel de navetiști reprezintă un risc ridicat de 

infectare cu SARS-CoV2.  

Dacă transportul în comun public afiliat autorităților locale este mai bine reglementat, 

transportul de navetiști, preponderent privat, este un adevărat focar de infectare, deoarece 

măsurile impuse prin ordonanțe guvernamentale nu se respectă întotdeauna Astfel, unii oameni, 

în continuare, circulă cu autobuze sau microbuze pline, fără a ține cont de distanțarea fizică și 

fără a purta mască de protecție, nevoia de a ajunge la muncă fiind mai mare decât teama de 

infectare cu noul virus.  

Din păcate, interesele financiare ale deținătorilor unor companii de transport depășesc 

interesele legate de sănătatea cetățenilor, iar acest lucru se reflectă în numărul mare de cetățeni 

infectați din mijloacele de transport în comun. 

Având în vedere cele de mai sus, Stimate Domnule Ministru, vă rog să-mi precizați, în 

scris, următoarele: 

1) Sunteți la curent cu practicile operatorilor privați de transport în comun, menționate 

mai sus? 

2) Ce măsuri va adopta Ministerul condus de Domnia Voastră pentru a reduce rata de 

infectări din transportul în comun? 

 

           




