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R O M Â N I A 
GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII SPECIALE DE URGENȚĂ 
 
 

HOTĂRÂRE nr. 9 din 14.03.2020 
pentru aprobarea hotărârii nr. 11 a Grupului de suport tehnico-științific privind 

gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României 
 

luând în considerare răspândirea infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2 la nivelul 
României și necesitatea adaptării măsurilor stabilite prin Hotărârile Comitetului Național 
pentru Situații Speciale de Urgență, 
 în conformitate cu prevederile art. 8^1 şi art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 
Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind 
organizarea, funcționarea şi componența Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de 
Urgenţă, 

în temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea nr. 4 din 04.02.2020, a Comitetului 
Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 

 
Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă adoptă prezenta  

 
HOTĂRÂRE: 

 
 Art.1 - În considerarea procedurii de adoptare tacită, se aprobă Hotărârea nr. 11 
din data de 13.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor 
înalt contagioase pe teritoriul României, pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și 
protecție adaptate evoluției infecției cu noul coronavirus.  
 

Art.2 - Se abilitează Administrația Națională a Penitenciarelor, pentru inițierea unui 
proiect de act normativ de modificare a prevederilor Legii 254/2013 privind executarea 
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, care să fie pus în regim de urgență în dezbatere parlamentară.  

 
Art.3 - Se aprobă instituirea măsurii de izolare preventivă a personalului esențial 

pentru asigurarea funcționării Centralei Nuclear-Electrice CNE Cernavodă, în concordanță 
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cu prevederile Planului de continuitate a activităților de bază în cazul unei 
epidemii/pandemii.    

 
Art.4 - Prin excepție față de măsurile aprobate anterior, membrii Guvernului și 

oficiali de rang înalt din instituțiile aparținând sistemului național de securitate și apărare, 
pot ieși din izolare, cu păstrarea distanței de minimum 5 m față de alte persoane care nu 
se află în izolare și cu obligativitatea portului măștii de protecție, exclusiv pentru 
exercitarea obligațiilor expres prevăzute de Constituție și strict pe durata exercitării 
acestor obligații. 

 
Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național 

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte 
administrative ale conducătorilor acestora. 

 
 

 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII SPECIALE DE URGENŢĂ 
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