CE TREBUIE SĂ ŞTIM DESPRE CONTESTAŢIILE ÎMPOTRIVA
MĂSURII IZOLĂRII ŞI CARANTINĂRII?
În contextul intrării în vigoare, începând cu 21 iulie 2020, a Legii nr. 136 din
18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii
de risc epidemiologic şi biologic, având în vedere caracterul urgent al acţiunilor
formulate în temeiul art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020, precum şi dispoziţiile art.
16, alin. 7 şi art. 17, alin. 10 din aceeaşi Lege, potrivit cărora comunicarea actelor de
procedură, inclusiv înregistrarea acţiunii, se realizează în format şi prin mijloace
electronice,
pentru a asigura înregistrarea şi judecarea de urgenţă a acestor cauze,
Tribunalul Arad şi judecătoriile aflate în circumscripţia teritorială a acestuia, au pus
la dispoziţia justiţiabililor adrese de e-mail, care să fie utilizate exclusiv pentru
transmiterea către instanţe a acţiunilor formulate în temeiul Legii nr. 136/2020, după
cum urmează:
Judecătoria Arad – e-mail: covid19.judarad@just.ro
Judecătoria Chişineu – Criş – e-mail:
covid19.judcris@just.ro
Judecătoria Ineu – e-mail: covid19.judineu@just.ro
Judecătoria Gurahonţ – e-mail:
covid19.judgurahont@just.ro
Judecătoria Lipova- e-mail: covid19.judlipova@just.ro
Tribunalul Arad – e-mail: covid19.tribarad@just.ro
De asemenea, întrucât conform alin. 3 al art. 16 şi 17 din Legea nr. 136/2020,
părţile vor fi citate potrivit dispoziţiilor privind citarea în procesele urgente, rugăm
justiţiabilii ca în cuprinsul cererii de chemare în judecată să se indice în mod
obligatoriu adresa de e-mail şi numărul de telefon al părţii reclamante, respectiv, al
reprezentantului legal/convenţional al acesteia, pentru a putea fi efectuată citarea prin
mijloace electronice sau telefonic.
ATENŢIE!
Potrivit art. 17, alin. 1 din Legea nr. Legii nr. 136 din 18 iulie 2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic
şi biologic Orice persoană care se consideră vătămată într-un drept sau interes legitim
printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 7 (carantina persoanelor) sau
art. 8 alin. (4) (măsura izolării), 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 carantinată sau, după caz, izolată potrivit art. 7 sau art. 8 alin. (4), solicitând
anularea actului administrativ contestat, revizuirea sau încetarea măsurii. Cererile
sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru.

