Parlamentul a aprobat decretul privind starea de urgență. Nu
se poate face grevă la calea ferată
19 martie 2020
Parlamentul a adoptat joi decretul preşedintelui Klaus Iohannis prin care se
instituie starea de urgenţă pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile.
Printre prevederile decretul se află interdicția de a organiza grevă în
transporturile feroviare.
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel
Ciolacu, a anunţat că hotărârea de
încuviinţare a măsurii adoptate de
preşedintele României privind instituirea
stării de urgenţă pe întreg teritoriul
României a fost aprobată în unanimitate.
Astfel, 445 de parlamentari s-au exprimat în
favoarea hotărârii. Votul s-a desfăşurat
electronic, la distanţă.
“În temeiul prevederilor art. 93 alin. (1) din
Constituţia României, republicată, observând prevederile art. 13 pct. 16, art. 73 şi art.
74 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului din
03.03.1992, republicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 110 din 5 februarie 2018, cu
completările ulterioare, ţinând cont de prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă,
aprobată prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Parlamentul
României adoptă prezenta hotărâre: Articol unic – Se încuviinţează starea de urgenţă
pe întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile, de la data de 16 martie 2020, ca
măsură excepţională adoptată de preşedintele României, domnul Klaus Werner
Iohannis, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul
României, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020”, prevede
hotărârea adoptată de Parlament.
Starea de urgență a fost aprobată. Interzis la grevă în transporturile feroviare
Pe perioada stării de urgență se interzice declararea, declanșarea sau desfășurarea
conflictelor colective de muncă în unitățile sistemului energetic național, din unitățile
operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și
de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice,
din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și
salubrizarea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică,
căldură și apă, se mai arată în Decretul prezidențial.
La articolul 32 (1) se precizează că pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr.
19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în
situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților

sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile
sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului Afacerilor Interne, al
ministrului Economiei și al ministrului Transporturilor, după caz.
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