MONITORUL

OFICIAL
AL

"
ROMANIEI
Anul 188 (XXXII) -

Nr. 641

LEGI,

DECRETE,

PARTEA
HOTĂRÂRI

I
ŞI ALTE

Marţi, 21 iulie 2020

ACTE

SUMAR

Nr.

Pagina
DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

Decizia

nr. 259 din 4 iunie 2020 referitoare la excepţia de
neconstituţionalitale a prevederilor art. 42 alin. (1) şi (2)
din Legea nr. 16512013 pnvind masurile pentru
finalizarea procesului de restituire, in natură sau prin
echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului comunist in România, precum şi
ale art. II din Legea nr, 368/2013 pentru modificarea
şi completarea
legii nr. 165/2013 privind măsurile
pentru finalizarea procesului de restituire, in natura
sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod
abuziv in perioada regimului comunist in RolTlănia •...
HOTARÂRI

570.

ALE GUVERNULUI

2~

ROMANIEI

HoUirâre pentru modificarea şi completarea
anexelor nr. 2 şi 31a Hotărărea Guvemului nr. 55312020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României incepând cu data de 17 iulie 2020, precum
şi stabilirea măsurilor care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19

5

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE CENTRALE

232.

- Ordin al preşedintelui Agenţiei Nationale pentru
Resurse Minerale privind aprobarea Listei apelor minerale
naturale recunoscute in România
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ROMÂNIEI

ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID.19
Ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 36 din 21 iulie 2020
privind constatarea

pandemiei de COVID-19 şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei,

având in vedere prevederile art. 7, 8,11 şi 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri În domeniul sănătăţii
publice În situaţii de risc epidemioiogic şi biologic,
În temeiul art. 108 din Constituţia României, re publicată,
Guvernul

Art. 1. privind

României

adoptă prezenta hotărâre.

Anexa nf. 2 la Hotărărea Guvernului nf. 553/2020

prelungirea

stării

de alertă

pe teritoriul

României

Începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică
combaterea

pe durata

efectelor

acesteia

pandemiei

pentru prevenirea

de COVID-19,

şi

publicată

in

Monitorul Oficial al Romăniei. Partea 1,nr. 627 din 16 iulie 2020,
se modifică şi se complelează
1. Dupâ articolul

după cum urmează:

1 se introduce

un nou articol. articolul

11,

cu următorul cuprins:
.,Art. 11•
în condiţiile

Se poate institui izolarea şi carantina persoanelor

-

art. 7. 8 şi 11 din Legea nr. 136/2020

privind

instituirea unor măsuri in domeniul sănătăţii publice in situa~i de
risc epidemiologic
"Art. 2. -

şi biologic."

2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

2. Articolul

Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1

şi l' se urmăreşle

de către Ministerul

SănăIăţii

şi Ministerul

Afacerilor Inlerne."

Art. II. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID.19, publicată În
Monitorul Oficial al României, Partea 1,nr. 627 din 16 iulie 2020,
se completează după cum urmează:
1. După articolul 2 se introduce un nou articol. articolul 2',
cu următorul cuprins:
.Art. 2'. - Se poate institui carantlna zonală in condiţiile
art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor mâsuri
in domeniul sănătăţii publice În situaţii de risc epidemiologic şi
biologic:
2. La articolul 10, după alineatul (7) se Introduce un nou
alineat, alineatul (7 ). cu următorul cuprins:
'
.(7') Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2' se
urmăreşte de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor
Inlerne:

PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Cootrasemoează"
Ministrul sănătăţii.
Nelu Tătaru
Ministrul afacerilor interne,
Marcel Ion Vela
"

Bucureşti, 21 iulie 2020.
Nr.570.

