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Lege

pentru modificarea si completarea

Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19

precum si pentru modificarea si completarea

OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art I. Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 
396 din 15 mai 2020, se modifica si va avea urmatorul cuprins.

1. La articolul 72, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(2) Pentru starea de alerta instituita pentru prevenirea si combaterea unei pandemii 
COVID-19, dispozitiile art. 2 lit. m). art. 4 alin, HI lit. b~). aiin. (2), art. 20 lit. d). art. 21 lit, 
c} din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management 
al Situatiilor de Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 26 aprilie 
2004, aprobata cu modificari si complete! prin Legea nr. 15/2005. cu modificarile si completarile 
ulterioare, nu sunt aplicabile.

2. La articolul 72 , dupa alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3) , cu 
urmatorul cuprins:

(3) Procedura de solutionare a actiunilor formulate impotriva hotararilor Guvemului prin 
care se instituie, se prelungeste sau se inceteaza starea de alerta, precum a actiunilor indreptate 
impotriva altor acte normative prin care se stabileste aplicarea unor masuri pe durata starii de alerta, 
este cea prevazuta in cuprinsul art. 42 din OUG nr.21/2004, in conditiile stabilite la art. (3)- (5) din 
Legea nr. 114 din 28 aprilie 2021 privind unele masuri in domeniul justitiei in contextul pandemiei 
de COVID-19

Art. II. OUG nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de 
Urgenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 361 din 26 aprilie 2004, 
se modifica si se completeaza, urmand a avea urmatorul cuprins

1. La articolul 42, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

(3) Actele normative prevazute la alin. 1), emise sau incheiate de autoritatile publice locale 
si judetene pot fi atacate cu actiune in anulare la tribunalele administrativ-fiscale, iar cele privind 
actele administrative emise sau incheiate de autoritatile publice centrale pot fi atacate cu actiune tn 
anulare la sectiile de contencios administrativ si fiscal ale curtilor de apel. Solutionarea acestora se
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face m complet de 3 judecatori. Reclamantul se poate adresa instantei de la domiciliul sau sau celei 
de la sediul pMtului. Daca reclamantul a optat pentru instanta de la sediul paratului, nu se poate 
invoca exceptia necompetentei teritoriale.

2. La articolul 42, se introduc alineatele (4) - (12), cu urmatorul cuprins:

(4) La solutionarea actiunilor introduse impotriva actelor administrative din prezenta lege 
nu sunt aplicabile prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si 
complet^ile ulterioare, referitoare la obligativitatea procedurii plangerii prealabile. Judecarea 
cererilor se face de urgent si cu precadere, dispozitiile art. 200 din Legea nr. 134/2010 privind 
Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nefiind aplicabile.

(5) Presedintele completului, prin rezolutie, fixeaza demdata termenul de judecata, care nu 
poate depasi 48 de ore de la inregistrarea cererii de chemare in judecata.

(6) La data investirii instantei, partile vor fi citate in aceeasi zi prin agent procedural 
desemnat de Pre^edintele Instantei exclusiv pentru respectiva cauza, precum si in format electronic, 
prin intermediul aplicatiei TDS, potrivit dispozitiilor privind citarea in procesele urgente.

(7) Comunicarea cererii se face deindata catre parat, punandu-i-se in vedere ca are obligatia 
de a depune intampinare si dosarul care a stat la baza emiterii actului administrativ, sub sanctiunea 
prev^uta de lege, pana la termenul de judecata fixat. Intampinarea si dosarul mentionat se vor 
comunica demdata reclamantului, care are posibilitatea de a solicita un nou termen pentru studiul 
acestora. Termenul de judecata ulterior nu poate depasi 48 de ore.

(8) Termenul de solutionare a actiunii in anulare este de 5 zile de la data legalei sesizari a
instantei.

(9) Pronuntarea se poate amana cu cel mult 24 de ore, iar motivarea hot^arii se face in cel 
mult 48 de ore de la pronuntare.

(10) HotSrarea prime! instante poate fi atacata cu recurs in maximum 48 de ore la 
comunicare. In cel mult 2 ore de la declararea cererii de recurs, prin grija si sub supravegherea 
greflerului-sef de sectie ,dosarul de fond, insotit de cererea de recurs, se vor scana §i trimite in 
format electronic instantei ierarhic superioare competente, fara alte formalitati. Dosarul fizic va fi 
expediat prin po§ta militara, deindata ce este posibil acest lucru.

(11) Instanta de recurs se pronunta in complet de 5 judecatori in terraen de 3 zile de la 
sesizare, prin hotarare defmitiva. intampinarea la cererea de recurs nu este obligatorie. Dispozitiile 
alin. (5), (6) si (9) se aplica corespunzator si cererii de recurs.

(12) Hotar^ea defmitiva prin care s-a anulat actul administrativ cu caracter normativ se 
publica in 24 de ore de la pronuntare in Monitorul Oficial al Romanic!, potrivit procedurii prevazute 
la art. 23 din Legea nr. 554/2004, cu modific^ile si completarile ulterioare.
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Art III. Actiunile in anulare formulate impotriva hotararilor Guvernului prin care se 
instituie, se prelungeste sau se mceteaza starea de alerta, precum a actiunilor Indreptate impotriva 
altor acte normative prin care se stabileste aplicarea unor masuri pe durata starii de alerta, 
nesolutionate pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se vor judeca de urgenta si cu precadere 
cu citarea obligatorie si imediata a partilor, potrivit dispozitiilor si in limitele termenelor 
procedurale stabilite la art.999 C.pr.civ. privind procedura ordonantei presedintiale. Dispozitiile 
art. 999 alin. (4) C.pr.civ sunt aplicabile si in stadiul procesual al recursului. Dispozitiile art. 997 
C.pr.civ si ale art. 1000- art. 1002 C.pr.civ nu sunt aplicabile.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 
si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Initiator,

Mihai loan Lasca


