
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

pentru modificarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor 
măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi 
biologic 
 

Camera Deputaților adoptă prezentul proiect de lege. 
 
 
Art. I. - Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 634 din 18 iulie 
2020, se modifică după cum urmează: 

1. La art. 15, alineatul (19) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(19) Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pronunţă în complet de 5 
judecători constituit în cadrul Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în 
termen de 5 zile de la sesizare, prin hotărâre definitivă.” 

2. La art. 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„Art. 16. - (1) Orice persoană care se consideră vătămată într-un 
drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit 
art. 8 alin. (3) poate introduce, în termen de cel mult 24 de ore de la data 
comunicării deciziei direcţiei de sănătate publică, acţiune la judecătoria în a 
cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are reşedinţa ori la judecătoria în a 
cărei circumscripţie este situat spaţiul sau unitatea sanitară în care este 
izolată, solicitând anularea actului. Cererile sunt scutite de plata taxei 
judiciare de timbru.” 
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3. La art. 17, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

„(8) Apelul se soluţionează de secţia civilă a tribunalului într-un 
termen ce nu va depăşi 24 de ore de la data sesizării instanţei, prevederile 
alin. (5) aplicându-se în mod corespunzător.” 

 
Art. II. Dispoziţiile prezentei legi sunt aplicabile şi proceselor în 

curs de soluţionare la data intrării în vigoare a acesteia. Dosarele se trimit, de 
urgenţă, pe cale administrativă, secţiilor devenite competente să le judece 
potrivit prezentei legi. 

Art. III. Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu 
modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaților  
în ședința din 25 august 2020, cu respectarea prevederilor art. 76  
alin. (1) din Constituția României, republicată. 
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