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Către: Guvernul României 

În atenția: Primului Ministru Ludovic Orban 

 

În contextul epidemiei declanșate de coronavirus și a răspunsului statului român la 
această situație, unele organizații din mass media și din societatea civilă1 au remarcat 
faptul că există neclarități legate de: componența unor grupuri cu un rol important în 
luarea și comunicarea măsurilor; împărțirea responsabilităților între diferite instituții. 
Claritatea legat de factorii de decizie și împărțirea activităților în reacția la criză este 
extrem de importantă, atât pentru sporirea încrederii publicului în sursele oficiale cât și 
pentru a le permite cetățenilor să responsabilizeze autoritățile pe termen lung, așa cum 
este firesc într-o democrație.  

Median Research Centre (MRC) se alătură apelurilor la transparență și mai bună 
comunicare a felului cum răspunde statul român la criză și vă adresează pe această cale 
următoarele întrebări, în temeiul legii 544/2001: 

1. Cu privire la Grupul de Comunicare Strategică: 

a. Care sunt atribuțiile Grupului? 

b. Printre atribuțiile Grupului se numără și „Analiza referitoare la publicațiile 
care difuzează în mod sistematic și deliberat informații false, ignorând apelul 
pentru o informare corectă și obiectivă”?2 

c. Dacă răspunsul la 1.b. este afirmativ, există un set de criterii scrise și o 
procedură scrisă conform cărora este făcută această analiză și, ulterior, 
recomandarea către MAI privind dispoziția de dezactivare a publicației online? 
Unde poate fi consultată o descriere a acestor criterii și/sau această procedură? 

 

2. Cu privire la Comitetul național pentru situații speciale de urgență (CNSSU): 

 a. Cine ocupă funcția de președinte și vicepreședinte al CNSSU? 

b. Cine coordonează răspunsul la situația de urgență generată de noul 
coronavirus? CNSSU sau Departamentul pentru Situații de Urgență?  Există o 
relație de subordonare a DSU față de CNSSU? Am rămas cu neclarități în acest 
sens, în urma consultării HG 94/2014 și OUG 21/2004. 

 

                                                        
1 Spre exemplu: APADOR-CH, monitorulapararii.ro. 
2 Sursa: https://www.mai.gov.ro/precizare-23/. 
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c. Ce rol au în gestionarea activităților de răspuns la criză Platforma de 
coordonare operațională și Centrul operațional de comandă al Guvernului 
menționate în HG 94/2016 (art.5-6)?  

d. Există o adresă web (exactă) la care pot fi consultate toate hotărârile CNSSU în 
contextul acestei crize? MRC nu a reușit să localizeze toate hotărârile ci doar 
unele din ele pe site-ul MAI. 

 

3. Cu privire la Grupul de Suport Tehnico-Științific privind gestionarea bolilor înalt 
contagioase pe teritoriul României: 

a. La ce dată și prin ce hotărâre a CNSSU a fost stabilit acest Grup de suport 
tehnico-științific? Unde poate fi consultată această hotărâre (rugăm să ne 
furnizați o adresă web exactă). 

b. Cine sunt (nume și funcție) membrii acestui grup? 

c. Acest grup formulează recomandări scrise, hotărâri sau ambele?  Prin ce 
procedură sunt acestea adoptate (sau nu) de către CNSSU? În ce condiții și 
conform cărei proceduri se face aprobarea tacită a hotărârillor grupului de către 
CNSSU? 

d. Există o adresă web (exactă) la care pot fi consultate toate hotărârile Grupului 
de Suport? Am găsit unele din ele dar nu toate pe site-ul MAI. 

 

 

Vă mulțumim anticipat pentru asistența dumneavoastră și timpul acordat. 

 

Cu stimă, 

 

Raluca Toma 
Cercetător 
Median Research Centre - MRC 
 


