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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENAT

LEGE

pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in 

domeniul sanatatii publice in situafu de rise epidemiologic §i biologic

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.I. - Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatalii publice in 

situa^ii de rise epidemiologic §i biologic, publicata in Monitorul Oficial al Rom&iiei, Partea I, 

nr.634 din 18 iulie 2020, se modifica dupa cum urmeaza;

1. La articolul 15, alineatul (19) va avea urmatorul cuprins:
„(19) inalta Curte de Casafie §i Justilie se pronun^a in complet de 5 judecatori constituit 

in cadrul Seefiei de contencios administrativ §i fiscal, in termen de 5 zile de la sesizare, prin 

hotar^e definitiva.”

2. La articolul 16, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
„Art.l6.- (1) Orice persoana care se considers vatamata intr-un drept sau interes legitim 

printr-un act administrativ individual emis potrivit art.8 alin.(3) poate introduce, in termen de cel 

mult 24 de ore de la data comunicarii deciziei directiei de sanatate publica judelene sau a 

municipiului Bucuresti, actiune la judecatoria in a carei circumscriptie domiciliaza sau isi are 

resedinta ori la judecatoria in a carei circumscriptie este situat spatiul sau unitatea sanitara in care 

este izolata, solicitand anularea actului. Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.”
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3. La articolul 17, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
„(8) Apelul se solutioneaza de sec^ia civila a tribunalului mtr-im termen ce nu va 

depa§i 24 de ore de la data sesizarii instantei, prevederile alin. (5) aplicandu-se in mod 

corespunzator.”

Art.II.- Dispozi^iile prezentei legi sunt aplicabile §i proceselor in curs de soluiionare la data 

intrarii in vigoare a acesteia. Dosarele se trimit, de urgenia, pe cale administrativa, seciiilor devenite 

competente sa le judece potrivit prezentei legi.

Art.III.- Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in 

situatii de rise epidemiologic §i biologic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, 

nr.634 din 18 iulie 2020, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va repiiblica in Monitorul 
Oficial al Romaniei, Partea I.”
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Senat in ^edin^a din 2 septembrie 2020, cu 

respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (1) din Constitu^ia Romaniei, republicata.

p. PRE^EDINTELE SENATULUI 

— Robert-Marius Cazanciuc______
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