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Pe rol se află soluționarea cererii de chemare în judecată formulată de reclamantul
Bițu  Andrei-Liviu,  în  contradictoriu  cu  pârâții  Ministerul  Afacerilor  Interne,
Departamentul Pentru Situaţii de Urgență și Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu, având ca
obiect anulare act - art. 15 din Legea nr 136/2020.

La apelul nominal făcut în ședința publică se constată lipsa părților. 
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că pârâții au

depus la dosar întâmpinări, că reclamantul a formulat la data de 08.04.2021 precizare de
acțiune, care a fost comunicată de instanță cu pârâții, iar în data de 09.04.2021 reclamantul
a comunicat răspunsul la întâmpinare.  La data de 09.04.2021 pârâta Instituţia Prefectului –
Judeţul Sibiu a comunicat întâmpinare faţă de precizarea de acţiune.

Curtea pune în discuție excepția necompetenței  teritoriale exclusive a Curții de
Apel Alba Iulia, invocată prin întâmpinare și, având în vedere solicitarea de judecare a
cauzei în lipsă, reține cauza în pronunțare asupra excepției invocate.

CURTEA DE APEL
Asupra cauzei de față

1. Cererea de chemare în judecată
Prin plângerea formulată  de reclamantul  Bițu Andrei-Liviu,  în contradictoriu cu

pârâții Ministerul Afacerilor Interne, Departamentul Pentru Situaţii de Urgență și Instituţia
Prefectului - Judeţul Sibiu acesta a solicitat:

- Anularea  Ordinului  Şefului  Departamentului  pentru  Situaţii  de  Urgență  nr.
6830  din  01.04.2021, privind  instituirea  măsurii  de  carantină  zonală  pentru
oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu cu obligarea pârâților la dispunerea încetării de
îndată a efectelor actului normativ.

- Acordarea daunelor morale în cuantum de 1000 lei.
- Acordarea cheltuielilor de judecată.
În  prezentarea  situaţiei  de  fapt,  reclamantul  arată  că  este  locuitor  al  oraşului

Cisnădie,  și  se  adresează  instanţei  pentru  a  opri  un abuz pe care  îl  consideră  evident.
Menționează  că  a  ajuns,  la  fel  ca  mulţi  cetăţeni  să  fie  revoltat  și  să  își  ceară  dreptul
constituţional la libertate și la egalitate în fața legii în instanţă, ca urmare a unei măsuri
dispuse de guvern, disproporționată. Arată că Romania se află într-o stare de alertă care
ajunge  să  producă  efecte  mai  restrictive  comparativ  cu  o  situaţie  de  urgență,  lucru
inadmisibil ţinând cont că starea de alerta este o situaţie din punct de vedere legal de o
gravitate mult mai scăzută.
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Motivul  pentru  care  a  fost  instituită  carantina  zonală  a  oraşului  Cisnădie,  din
Judeţul Sibiu, este, astfel cum prevede ordinul în cauză, incidenţa de 6.49 cazuri la 1000 de
locuitori.

Aduce la cunoştinţa instanţei că:
1. Municipiul  Dej  are  o  incidenţa  de  6,77  la  1000  de  locuitori  și  nu  există

carantină
2. Municipiul Cluj Napoca are o incidență de 7,65 la 1000 de locuitori și nu există

carantină
3. Municipiul  Braşov are o incidență  de 7,10  la  1000 de locuitori  și  nu există

carantină
4. Municipiul Bucureşti are o incidență de 9,12 la  1000 de locuitori și  nu există

carantină
Învederează că această listă poate continua.
Subliniază că este încălcat  principiul  egalității  în fața   legii,  măsura carantinării

fiind dispusă discriminatoriu și fără temei legal.
În  concluzie,  Departamentul  pentru  Situaţii  de  Urgență  acţionează  abuziv,

instituind în starea de alertă măsuri mai severe decât cele instituite în starea de urgență, iar
modul de aplicare precizează că nu este unul unitar, apelând la principii care încalcă legea,
conform  cărora  unele  dintre  orașe  sunt  favorizate  și  altele  îngreunate  cu  măsuri
disproporţionate.

Astfel,  solicită  instanței  să  constate  nelegalitatea  actului  normativ  și  obligarea
intimaților la încetarea efectelor acestui act, precum și achitarea daunelor morale, dovedite
implicit ca urmare a restrângerii drepturilor și a libertăților cetățenești.

În drept, invocă dispozițiile art. 15 și 16 din Legea nr. 136/18.07.2020.
În probațiune, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

2. Poziţia pârâților
Pârâtul  Departamentul  pentru  Situaţii  de  Urgenţă din  cadrul  Ministerul

Afacerilor Interne, reprezentat de Secretarul de stat, Şef al Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă, dr. Raed Arafat a formulat întâmpinare la acţiunea în anulare a Ordinului
nr.  6830/01.04.2021  emis  de  şeful  Departamentului  pentru Situaţii  de Urgenţă  privind
instituirea carantinei zonale în oraşul Cisnădie (denumit în continuare Ordinul), prin care
solicită următoarele:

1. Admiterea excepţiei lipsei competenţei materiale a Curţii de Apel Alba Iulia
2. Respingerea cererii de chemare în judecată ca netemeinică şi nelegală.
Excepţia lipsei competenţei materiale a Curţii de Apel Alba lulia
În ceea  ce privește  competenţa  şi  procedura de soluţionare  a cererilor privind

anularea ordinelor Şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă arată că acestea sunt
prevăzute de art. 15 din Legea nr. 136/2020 privind Instituirea unor măsuri în domeniul
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie şi biologic, republicată.

Menționează că potrivit art. 15 alin. 6 din Legea nr. 136/2020, instanţa competentă
să soluţioneze acţiunea în anulare formulată împotriva ordinelor Şefului Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă este curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal,
în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii emitente. Arată că sediul Departamentului
pentru Situaţii de Urgenţă este în Bucureşti, astfel că instanţa competentă este Curtea de
Apel Bucureşti, respectiv una din secțiile sale de contencios administrativ şl fiscal.

Pe cale de consecinţă, solicităm admiterea excepţiei lipsei competenţei materiale a
Curţii de Apel Alba Iulia şi declinarea soluţionării cauzei instanţei competente, respectiv
Curtea de Apel Bucureşti.

În ceea ce privește  respingerea cererii de chemare în judecată, arată că Ordinul
şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a fost emis cu respectarea condiţiilor de
legalitate stabilite în art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri
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în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, cu modificările şi
completările ulterioare.

Legea  care  reglementează  măsurile  necesare  în  domeniul  sănătăţii  publice  cu
caracter  temporar,  în  situaţii  de  risc  epidemiologic  şi  biologic,  pentru  prevenirea
introducerii şi limitarea răspândirii bolilor infectocontagioase pe teritoriul României arată
că este Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în
situaţii de risc epidemiologie şi biologic, denumită în continuare Legea nr. 136/2020.

Învederează  că  art.  12  alin.  (1)  din  Legea  nr.  136/2020  stabileşte  următoarele
condiţii pentru a dispune carantina zonală:

- se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,
- în baza hotărârii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă,
- la propunerea Direcţiei de Sănătate Publică teritoriale,
- cu avizul Institutului Naţional de Sănătate Publică.
Astfel,  precizează  că  şeful  Departamentului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  a  emis

Ordinul 6830/01.04.2021 pentru carantinarea oraşului Cisnădie cu respectarea prevederilor
legale aminte, în baza:
- Hotărârii nr. 35/01.04.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu,
- Propunerii  Direcţiei  de Sănătate  Publică Sibiu nr.  5729/31.03.2021 privind Evaluarea
factorilor de risc în oraşul Cisnădie
- avizului de carantinare zonală emis de Institutul Naţional de Sănătate Publică nr. INSP
5207/31.03.2021.

Carantina în oraşul Cisnădie arată că a fost dispusă cu respectarea prevederilor art.
3  din  Ordinul  Ministrului  Sănătăţii  nr.  1309/2020  privind  modalitatea  de  aplicare  a
măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, coroborat cu art. 12
alin. (1) şi (3) din Legea nr. 136/2020.

Conform art. 12 alin. (3) din Legea nr. 136/2020, se instituie carantina zonală, în
condiţiile art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 atunci când, în baza evaluării, se constată
că  riscul  răspândirii  comunitare  nu  poate  fi  controlat  prin  alte  metode,  iar  procentul
persoanelor infectate depăşeşte pragul stabilit de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Potrivit  art.  3  alin.  (2)  din  OMS nr.  1309/2020,  criteriile  utilizate  în  evaluarea
riscului  epidemiologie  de  îmbolnăvire  cu  virusul  SARS-CoV-2  în  vederea  instituirii
carantinei zonale sunt:

- Criterii pentru declanşarea analizei amănunțite în vederea propunerii deciziei de
carantinare zonală:

1. trend crescător pentru ultimele 14 zile;
2. rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1.000 de locuitori);
3. ponderea  majoritară  a  cazurilor  în  cadrul  comunităţii  faţă  de  focarele

înregistrate în comunităţi închise (centre rezidenţiale, unităţi sanitare);
4. ponderea populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste, atât în localitate, cât şi în

zonele rurale ale judeţului;
5. personal  insuficient  pentru  desfăşurarea  anchetelor  epidemlologice  în  cadrul

DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;
6. personal  sanitar  insuficient  în  spitalele  care  asigură  asistenţa  medicală

pacienţilor  suspecţi/confirmaţi  cu  COVID-19  (focare  în  rândul  personalului
medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecţie;

7. gradul de ocupare a paturilor,  atât  pe secţiile COVID, cât şi pe secţiile ATI
>90%, cu pacienţi din zona respectivă;

8. populaţia din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu
pentru 14 zile în urma unui contact apropiat  cu un caz confirmat sau cazuri
confirmate izolate la domiciliu."
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Învederează că specialiştii Direcţiei de Sănătate Publică Sibiu au întocmit analiza în
oraşul Cisnădie din care a rezultat necesitatea luării măsurii de carantinare, iar Institutul
Naţional de Sănătate Publică, în urma analizei, a avizat-o prin adresa 5207/31.03.2021.

Analiza datelor raportate la Direcţia de Sănătate Publică Sibiu arată că în perioada
de referinţă 17.03.2021 - 30.03.2021 au fost înregistrate  un număr de 163 de persoane
confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

La  acest  număr  de  persoane  confirmate  cu  domiciliul  pe  teritoriul  oraşului
Cisnădie,  Direcţia  de Sănătate  Publică Sibiu a declanşat  analiza  amănunţită  în vederea
propunerii deciziei de carantinare zonală, în conformitate cu criteriile prevăzute de O.M.S.
1309/2020 mai sus enumerate.

Arată că s-au respectat criteriile impuse de art. 3 alin. (2) din OMS nr. 1309/2020,
arătând că:

- începând  cu  data  de  17.03.2021  au  fost  zilnic  raportate  cazuri  noi  de
îmbolnăviri.  Astfel,  probabilitatea transmiterii  comunitare pe seama cazurilor
asimptomatice  nedepistate  rămâne  semnificativă  pentru  procesul
epidemiologie.  Numărul  cazurilor  active  confirmate  arată  că  a  avut  tendinţă
crescătoare în  perioada 17.03.2021 -  30.03.2021, aşa cum reiese din analiza
efectuată  de către  DSP. Astfel,  precizează că este  îndeplinită  prima condiţie
pentru  declanşarea  analizei  amănunţite  în  vederea  propunerii  deciziei  de
carantinare zonală:

- Rata de infectare la mia de locuitori arată că era peste nivelul de alertă de 6,49
la mia de locuitori.

-  în Cisnădie există 19 focare familiale,
- ponderea populaţiei cu vârsta de 65 de ani şi peste este de 18,65% în Cisnădie
- nu au existat solicitări pentru detaşarea de personal medical din partea unităților

sanitare;
- gradul de ocupare al paturilor din secţiile ATI care asistă pacienţi COVID-19 în

întreg judeţul Sibiu era de 95%;
- gradul de ocupare al paturilor care asistă pacienţi COVID-19 era de 51,31%
- au  fost  aplicate  amenzi  pentru  nerespectarea  măsurii  carantinei/izolării  la

domiciliu;
- în localitățile în cauză există medici de familie şi farmacii;
- punctajul total al analizei a fost de 85 puncte din care 75 de puncte din criterii

majore
Pe baza acestor date, se constată că, deşi au fost luate măsurile prevăzute de lege la

nivel individual - carantina persoanelor şi izolarea - şi acestea au fost respectate, nu au fost
suficiente pentru a limita răspândirea virusului în comunitate.

Astfel,  în oraşul  Cisnădie,  DSP Sibiu a  apreciat  că aplicarea  măsurii  carantinei
zonale este singura care poate duce la prevenirea răspândirii bolii la perimetrele învecinate,
altă măsură fiind inutilă.

Precizează faptul că în perioada anterioară aplicării carantinei zonale, Inspectoratul
de Poliţie Judeţean Sibiu a aplicat un număr de 265 sancţiuni în valoare totală de 20250 lei,
conform adresei CJCC1 Sibiu nr. 4303915/07.04.2021.

Având  în  vedere  aceste  aspecte,  respectiv  nerespectarea  de  către  populaţia
localităților  în cauză a măsurilor de protecţie  adoptate  înainte  de instituirea măsurii  de
carantină zonală, consideră că menţinerea carantinei zonale a fost singura soluţie viabilă ca
măsură de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV- 2 prin care s-a urmărit separarea
persoanelor şi limitarea circulaţiei din zona afectată în zonele învecinate, astfel încât să se
prevină răspândirea contaminării în afara zonei afectate.

În concluzie, arată că se face dovada faptului că Ordinul Şefului Departamentului
pentru  Situaţii  de  Urgenţă  nr.  6830/01.04.2021  privind  instituirea  carantinei  zonale  în
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oraşul Cisnădie, a fost emis cu respectarea condiţiilor de legalitate, menţionate în Legea nr.
136/2020.

Subliniază  că  ordinul  de  carantinare  a  fost  emis  cu  respectarea  drepturilor  şi
libertăţilor fundamentale stabilite în Constituţie.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru  prevenirea  şi  combaterea  efectelor  pandemiei  de  COVID-19,  denumită  în
continuare Legea nr. 55/2020, „starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă
de amploare şi  intensitate  deosebite,  determinată de unul sau mai  multe  tipuri  de risc,
constând într-un ansamblu de măsuri  cu caracter  temporar,  proporţionale  cu nivelul  de
gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi necesare pentru prevenirea şi înlăturarea
ameninţărilor  iminente  la  adresa  vieţii,  sănătăţii  persoanelor,  mediului  înconjurător,
valorilor materiale şi culturale importante ori a proprietăţii”.

În contextul  fenomenului  de pandemie de magnitudinea celui  cu care societatea
internaţională se confruntă actualmente, declarat ca atare de către Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, la data de 11.03.2020, arată că autorităţile române au luat măsurile legislative şi
administrative  necesare pentru prevenirea  şi  combaterea  infectării  cu noul  coronavirus.
Pandemia  arată  că  a  fost  certificată  prin  Hotărârea  nr.  36/21.07.2020  a  Comitetului
Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.

Având în vedere evoluţia  pandemiei,  arată  că autorităţile  au ajustat  măsurile  de
protecţie în funcţie de rata de infectare la nivel naţional, dar şi regional, măsurile fiind
înăsprite în zonele unde rata de infectare a depăşit valorile prag stabilite. Aceste măsuri
menționează că au fost  luate  cu respectarea  dreptului  populaţiei  la  sănătate,  precum şi
prevederile legale adoptate în contextul pandemiei.

De asemenea, în art. 6 lit. c) şi d) este stipulat faptul că "hotărârile prin care se
declară ori se prelungește starea de alertă, precum şi cele prin care se stabileşte aplicarea
unor măsuri pe durata stării de alertă cuprind: "c) măsuri pentru creşterea capacităţii de
răspuns,  asigurarea  rezilienţei  comunităţilor  şi  diminuarea  impactului  tipului  de  risc
necesar  a  fi  aplicate,  condiţiile  concrete  de  aplicare  şi  destinatarii  acestor  măsuri;  d)
instituţiile şi autorităţile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării
măsurilor, după caz".

Ordinul  Şefului Departamentului  pentru Situaţii  de Urgenţă a fost  emis în  baza
actelor  normative  menţionate  în  preambul,  respectiv  Legea  nr.  136/2020,  Legea  nr.
55/2020, H.G. nr. 293/2021.

Articolul  53  alin.(2)  din  Constituţia  României,  republicată,  prevede  faptul  că
restrângerea  drepturilor  „poate  fi  dispusă  numai  dacă  este  necesară  într-o  societate
democratică", iar măsurile trebuie să fie proporţionale cu situaţia care le-a determinat şi să
fie aplicate „în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a
libertăţii" vizate.

Legea fundamentală reglementează, totodată, la art. 34 alin. (2) dreptul la ocrotirea
sănătăţii, stipulând că „statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea sănătăţii publice”.

Astfel,  constată  faptul  că  legea  fundamentală  solicită  autorităţilor  statului  să
dispună măsuri necesare pentru asigurarea sănătăţii publice, şi, dă posibilitatea ca aceste
măsuri să fie realizate prin restrângerea unor drepturi şi libertăţi fundamentale.

În acest sens arată că s-a pronunţat şi Curtea de Apel Bucureşti într-o speţă similară
prin care a fost contestată carantina zonală a oraşului Baia Mare, prin sentinţa civilă nr.
1166/17.11.2020, în dosarul 6495/2/2020. Instanţa a constatat că "măsurile care limitează
drepturile şl libertăţile fundamentale  trebuie să aibă drept scop protejarea sănătăţii  şi a
siguranţei publice, condiţie îndeplinită în cauză, din moment ce măsurile au fost dispuse în
vederea stopării şi prevenirii răspândirii la nivel naţional a virusului SARS-CoV-2.

Restrângerea unor drepturi constituţionale precizează că este admisă atunci când
răspunde nevoii de a asigura securitatea juridică a drepturilor şi libertăţilor celorlalţi, atât
din perspectiva intereselor individuale,  cât şi a celor naţionale sau de grup şi a binelui
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public, fiind şi o modalitate de salvgardare a unor drepturi în situaţiile în care exerciţiul lor
are un caracter antisocial.

Analiza  de  proporționalitate  urmăreşte  să  stabilească  dacă  se  păstrează  un  just
echilibru între interesele generale ale societăţii şi interesul reclamantului, respectiv dacă
ingerinţa răspunde unei nevoi sociale imperioase.

Măsurile contestate arată că se circumscriu sferei drepturilor care pot fi restrânse de
autorităţile  competente  şi  reprezintă  o  restrângere,  justificată  obiectiv,  a  exerciţiului
libertăţii de circulație şi a libertăţii întrunirilor. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
apreciat  că  statele  au  rolul  de  organizator  neutru  şi  imparțial,  veghind  totodată  la
amenajarea tuturor intereselor aflate în joc (a se vedea, mutatis mutandis, cauzele Aktasc.
Franţei,  Bayrak c. Franţei,  Gamaleddyn c.  Franţei,  Ghazal  c.  Franţei,  Singh c. Franţei,
decizii din 30 funie 2009)."

Acestea fiind spuse, se poate aprecia că măsurile stabilite de autorităţi în contextul
combaterii  pandemiei de coronavirus au fost subsumate obligaţiei  statului de ocrotire a
sănătăţii publice, fiind adoptate şi implementate avându-se în vedere necesitatea asigurării
unui just şi proporțional echilibru între drepturile şi libertăţile fundamentale, în ansamblul
lor.

În  concluzie,  contextul  epidemiologie  descris  mai  sus,  a  reliefat  că  instituirea
carantinei  zonale a fost  singura soluţie  viabilă,  prin care s-a urmărit  separarea fizică a
persoanelor  şi  activităţilor,  inclusiv limitarea circulaţiei  dintr-un perimetru  afectat  de o
boală infectocontagioasă de perimetrele învecinate, astfel încât să se prevină răspândirea
infecţiei sau contaminării în afara acestui perimetru.

Pentru aceste motive, în temeiul prevederilor legale şi a argumentelor dovedite cu
înscrisuri, solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată şi menţinerea
Ordinului nr. 6830/01.04.2021 emis de şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă
privind instituirea carantinei zonale oraşul Cisnădie, ca fiind temeinic şi legal.

În  probațiune  solicită  încuviințarea  probei  cu  înscrisurile  care  au  stat  la  baza
emiterii  ordinului contestat,  precum şi orice alte mijloace de probă considerate  utile în
soluţionarea cauzei. A anexat: Hotărârea nr. 35/01.04.2021 a Comitetului Judeţean pentru
Situaţii  de  Urgenţă  Sibiu,  Propunerea  Direcţiei  de  Sănătate  Publică  Sibiu  nr.
5729/31.03.2021  privind  Evaluarea  factorilor  de  risc  în  oraşul  Cisnădie,  Avizul  de
carantinare  zonală  emis  de  Institutul  Naţional  de  Sănătate  Publică  nr.  INSP
5207/31.03.2021,  metodologia  de  evaluare  a  riscului  INSP  și  adresa  CJCCI  Sibiu  nr.
4303915/07.04.2021.

În drept, invocă dispozițiile art. 205 şi următoarele Cod procedură civilă, Legea nr.
136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologie  şi  biologic,  Legea  nr.  554/2004  privind  contenciosul  administrativ,  cu
modificările şi completările ulterioare.

Pârâta Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu a formulat întâmpinare, prin care
înţelege  să  solicite  admiterea  excepțiilor  invocate  (excepţia  necompetentei  teritoriale
exclusive  a  instanţei  sesizate,  excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  pasive  a  Instituței
Prefectului – Județul Sibiu), precum şi respingerea acţiunii formulate de reclamantul Bițu
Andrei - Liviu, ca fiind netemeinică şi nelegală.

Pe cale de excepţie, solicită admiterea excepţiei necompetentei teritoriale exclusive
a instanţei sesizate, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. 6 din Legea nr. 136/2020
privind  instituirea  unor  măsuri  în  domeniul  sănătăţii  publice  în  situaţii  de  risc
epidemiologie si biologic.

Arată că Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă este structură operațională fără
personalitate juridică a M.A.I, cu atribuţii de coordonare, cu caracter permanent, la nivel
naţional,  a  activităţilor  de prevenire  şi  gestionare  a situațiilor  de urgenţă,  asigurarea şi
coordonarea resurselor umane, materiale, financiare şi de altă natură necesare restabilirii

6



stării de normalitate,  inclusiv primul ajutor calificat  şi asistenţa medicală de urgenţă în
cadrul unităților şi compartimentelor de primire a urgențelor (UPU/CPU).

Actele  cu  caracter  normativ  emise  de  Şeful  Departamentului  pentru  Situaţii  de
Urgenţă prin care se instituie, se modifică sau se încetează măsurile dispuse prin Legea nr.
136/2020 privind instituirea unor măsurii în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologie şi biologic arată că pot fi contestate la instanţa competentă în termen de 5
zile de la publicare actului administrativ în Monitorul Oficial.

Învederează  că  acţiunea  reclamantului  vizează  un  Ordin  al  Şefului  DSU,  deci
instanţa competentă în speţa de faţă subliniază că este Curtea de Apel Bucureşti, instanţa
de la sediul emitentului, potrivit art. 15 alin. 5 şi alin 6 din Legea nr. 136/2020 "Acţiunea
în anulare se formulează în scris şi se depune la instanţa judecătorească competentă."

„Instanţa competentă să soluţioneze acţiunea în anulare formulată împotriva actelor
administrative este curtea de apel, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în a cărei
rază teritorială se află sediul autorităţii emitente”.

Ţinând cont de prevederile art 129 alin. 2 pct.3 din NCPC, potrivit cărora excepţia
competenţei teritoriale exclusive de ordine publică poate fi invocată atunci când procesul
este de competenţa unei alte instanţe de acelaşi grad şi părţile nu o pot înlătura, solicită
admiterea  excepţie  competentei  teritoriale  exclusive  a  Curţii  de  Apel  Alba  -  Iulia,  în
conformitate cu prevederile art. 15 alin. 6 din Legea 136/2020 şi declinarea competentei de
soluţionare în favoarea Curţii de Apel Bucureşti.

Invocă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Instituţiei Prefectului - Judeţul
Sibiu.

Arată  că  autoritatea  publică  emitentă  a  actului  administrativ  atacat,  în  sensul
dispoziţiilor art. 2 alin 1 lit. b) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, rep.,
cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere dispoziţiile art. 15 din Legea
nr. 136/2020, este Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgentă.

Potrivit prevederilor art. 12 alin. 1 din Legea 136/2020, coroborat cu prevederile
art. 3 alin.4 din Ordinul nr. 1309/2020 carantina zonală de instituie prin ordin al Şefului
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă în baza hotărârii CJSU.

„Carantina zonală se instituie prin ordin al şefului Departamentului pentru Situaţii
de Urgenţă sau al persoanei desemnate de acesta, în baza hotărârii comitetului judeţean
pentru situaţii de urgenţă, la propunerea direcţiei de sănătate publică teritoriale şi cu avizul
Institutului Naţional de Sănătate Publică.”

La nivelul Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu funcţionează Comitetul Judeţean
pentru  Situaţii  de  Urgenţă  care  în  conformitate  O.U.G  nr  .21/2004  privind  Sistemul
Naţional  de  Management  al  Situaţiilor  de  Urgenţă,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,  hotărăște aplicarea,  în condiţiile legii,  a uneia sau mai multor măsuri  pentru
creşterea  capacităţii  de  răspuns,  pentru  asigurarea  rezilienţei  comunităţilor  şi  pentru
diminuarea impactului tipului de risc.

Singura  autoritate  competentă  potrivit  prevederilor  legale  care  poate  să  dispună
carantinarea unui zone este Departamentul Pentru Situaţii de Urgenţă, respectiv Şeful DSU
pe baza analizei factoriilor de risc comunicați de către Direcţiile de Sănătate Publică şi
avizate de Institutul Naţional de Statistică şi care stau la baza emiterii hotărârii Comitetului
judeţean de pentru situaţii de urgenţă.

Precizează că Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu nu este emitentul actului atacat,
motiv pentru care solicită  admiterea excepţiei  şi respingerea acţiunii  ca fiind introdusă
împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuală pasivă.

Pe fond arată că prin cererea de chemare în judecată reclamantul nu invocă motive
de nelegalitate ale actului normativ atacat.

Consideră că Ordinul nr. 6830/01.04.20211 privind instituirea măsurii de carantină
zonală pentru oraşul Cisnădie, judeţul Sibiu a fost emis cu respectarea prevederilor legale.
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Susţinerile  reclamantului  referitoare  la  faptul  că  prin  acest  ordin  este  încălcat
"principiul egalităţii în faţa legii, măsura carantinării fiind dispusă discriminatoriu şi fără
temei  legal,  nu pot fi  reţinute  deoarece la luarea unei asemenea decizii  stau mai mulţi
factori.

În acest sens, arătă că potrivit prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea nr. 136/2020
măsura  carantinării  zonele  se  dispune  atunci  când  se  constată  că  riscul  răspândirii
comunitare nu poate fi controlat prin alte metode, iar procentul persoanelor infectate este
peste pragul stabilit de Institutul Naţional de Statistică.

Prin Hotărârea nr. 35/01.04.2021 Comitetul Judeţean de Situaţii de Urgenţă Sibiu a
solicitat  Centrului  Naţional  de Coordonare şi  Conducere  a  Intervenţiei  pentru emiterea
unui ordin pentru instituirea carantinei zonale pentru oraşul Cisnădie, începând cu data de
02.04.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile.

La emiterea acestei hotărâri arată că s-a ţinut cont de analiza de risc a Direcţiei de
Sănătate Publică Sibiu cu numărul SB 5746/31.03.2021 şi Avizul de carantinare zonală
emis de Institutul Naţional de Sănătate Publică cu numărul 5207/31.03.2021 pentru oraşul
Cisnădie.

Arată  că prin carantinare  zonală  se  înţelege  „măsura  de prevenire  a  răspândirii
bolilor  infectocontagioase,  prin  care  se  urmăreşte  separarea  fizică  a  persoanelor  şi
activităţilor,  inclusiv  limitarea  circulaţiei  dintr-un  perimetru  afectat  de  o  boală
infectocontagioasă de perimetrele învecinate, astfel încât să se prevină răspândirea infecţiei
sau contaminării în afara acestui perimetru”.

Referitor la susţinerile reclamantului potrivit cărora nu ar fi respectat "principiul
egalităţii  în faţa  legii",  motivat  de împrejurarea  că mai  multe  municipii  (Cluj  Napoca,
Braşov,  Bucureşti,  Dej)  au  o  rată  de  infectare  foarte  mare  şi  nu  se  află  în  carantină,
subliniază că nu numai rata de infectare se ia în considerare la stabilirea unei carantine
zonale, ci sunt mai mulţi factorii care stau la baza instituirii unei asemenea măsuri.

Criteriile care sunt luate în considerare pentru evaluarea riscului epidemiologic de
îmbolnăvire în vederea instituirii  carantinei zonale arată că sunt prevăzute de art 3 din
Ordinul nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare
a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 al Ministrului Sănătăţii, printre care amintește:

- trend crescător pentru ultimele 14 zile;
- rata de infectare peste nivelul de alertă (3 cazuri/1.000 de locuitori);
- ponderea  majoritară  a  cazurilor  în  cadrul  comunităţii  faţă  de  focarele

înregistrate în comunităţi închise (centre rezidenţiale, unităţi sanitare);
- ponderea populaţiei în vârstă de 65 de ani şi peste, atât în localitate, cât şi în

zonele rurale ale judeţului;
- personal  insuficient  pentru  desfăşurarea  anchetelor  epidemiologice  în  cadrul

DSP, în raport cu numărul de cazuri confirmate;
- personal  sanitar  insuficient  în  spitalele  care  asigură  asistenţa  medicală

pacienţilor  suspecţi/confirmaţi  cu  COVID 19  (focare  în  rândul  personalului
medico-sanitar), dotare insuficientă cu echipamente personale de protecţie;

- gradul de ocupare a paturilor, atât  pe secţiile COVID, cât şi pe secţiile ATI
>90%, cu pacienţi din zona respectivă;

- populaţia din zona afectată nu este compliantă la regimul de izolare la domiciliu
pentru 14 zile în urma unui contact apropiat cu un caz confirmat sau cazuri
confirmate izolate la domiciliu.

În baza colectării datelor, arată că INSP evaluează analiza de situaţie locală propusă
de către DSP şi, în cazul avizării favorabile, o transmite comitetului judeţean pentru situaţii
de urgenţă care dispune în consecinţă.

Arată că, raportat la cele precizate, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Sibiu a adoptat Hotărârea nr. 35/2021 care a stat la baza emiterii Ordinului nr. 6830/01
04.2021.

8



În concluzie, solicită admiterea excepțiilor invocate, precum şi respingerea acţiunii
formulate de reclamant, ca fiind netemeinică şi nelegală.

În drept  invocă:  art.  129, art.  130,  art.  205 şi  art.  245 din Codul  de Procedură
Civilă, Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în
situaţii  de risc epidemiologie şi biologic,  Ordinul nr. 1309/2020 privind modalitatea de
aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, H.G nr.
293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14
martie  2021,  precum  şi  stabilirea  măsurilor  care  se  aplică  pe  durata  acesteia  pentru
prevenirea  şi  combaterea  efectelor  pendemiei  de  COVID  -  19,  cu  modificările  şi
completările ulterioare aduse de H.G nr.348/2021.

Anexat a depus în copie conformă cu originalul, următoarele înscrisuri: Hotărârea
CJSU Sibiu  nr.  35/01.04.2021,  Analiza  de  risc  nr.  SB 5746/31.03.2021  a  DSP Sibiu,
Avizul INS nr. 5207/31.03.2021.

3. Precizarea de acțiune
Reclamantul Bițu Andrei-Liviu a formulat în data de 08.04.2021 o precizare

de acțiune, prin care arată că înțelege să atace și Hotărârea nr. 35/01.04.2021 emisă de
Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu, pe care a comunicat-o la dosar.

4. Poziția pârâtei față de precizarea de acțiune
Pârâta Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu a formulat întâmpinare la data de

09.04.2021,  fila 133 dosar,  prin care înţelege a solicita  admiterea excepțiilor  invocate
(excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a Instituţiei Prefectului, excepţia inadmisibilităţii
cererii), precum şi respingerea acţiunii formulate de reclamantul Bițu Andrei - Liviu, ca
fiind netemeinică şi nelegală, pentru următoarele:

Pe cale de excepție invocă:
1.  Excepţia  lipsei  calităţii  procesuale  pasive  a Instituţiei  Prefectului -   Judeţul

Sibiu
Arată că prin completarea la acţiune, în dosarul nr. 181/57/2021 aflat pe rolul Curţii

de Apel Alba Iulia, reclamantul a înţeles să atace în contencios administrativ și Hotărârea
nr.  35/01.04.2020  a  Comitetului  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgentă  Sibiu  privind
instituirea măsurii de carantinare zonală pentru oraşul Cisnădie.

Autoritatea publică emitentă a actului administrativ atacat, în sensul dispoziţiilor
art.  2  alin.  1  lit.  b)  din  Legea  nr.  554/2004  a  contenciosului  administrativ,  rep.,  cu
modificările şi completările ulterioare şi având în vedere dispoziţiile art. 22 din O.U.G nr.
21/2004  privind  Sistemul  Naţional  de  Management  al  Situaţiilor  de  Urgenţă,  cu
modificările și completările ulterioare arată că este Comitetul Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Sibiu.

Invocă prevederile art. 11 alin.1 din O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional
de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

Învederează instanţei faptul că propunerea de carantinare a unei zone se solicită,
Centrului  Naţional  de  Coordonare  şi  Conducere  a  Intervenţiei,  de  către  Comitetele
Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă pe baza unor date statistice transmise de Direcţiile de
Sănătate Publică şi avizate de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

De  altfel,  calitatea  procesuală  pasivă  apreciază  că  presupune  existenta  unei
identități  între persoana obligată în cadrul raportului juridic dedus judecăţii  și persoana
pârâtului, iar în speța de fată subliniază că nu este respectat acest raport.

Apreciază ca fiind întemeiată invocarea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive,
întrucât în cauză nu se atacă vreun act emis de către Instituţia Prefectului - Judeţul Sibiu și
nici nu există vreun raport juridic între reclamant și pârât.
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Având  în  vedere  aceste  aspecte,  solicită  admiterea  excepţiei  așa  cum  a  fost
formulată  și  respingerea  acţiunii  fată  de  Instituţia  Prefectului  -  Judeţul  Sibiu,  ca  fiind
introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

2. Excepţia inadmisibilităţii cererii
Arată  că  prin  Hotărârea  nr.  35/01.04.2021  Comitetul  Judeţean  de  Situaţii  de

Urgenţă Sibiu a solicitat  Centrului  Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei
emiterea unui ordin pentru instituirea carantinei zonale pentru oraşul Cisnădie, începând cu
data de 02.04.2021, ora 00,00, pentru o perioadă de 14 zile.

La emiterea acestei hotărâri arată că s-a ţinut cont de analiza de risc a Direcţiei de
Sănătate Publică Sibiu cu numărul SB 5746/31.03.2021 şi Avizul de carantinare zonală
emis de Institutul Naţional de Sănătate Publică cu numărul 5207/31.03.2021 pentru oraşul
Cisnădie.

Hotărârea menţionată precizează că are caracter preparatoriu, nefiind de natură a
produce  efecte  juridice  prin  ea  însăşi.  Potrivit  prevederilor  art.  12  alin.  1  din  Legea
136/2020, coroborat cu prevederile art. 3 alin.4 din Ordinul nr. 1309/2020 carantina zonală
se  instituie  prin  ordin  al  Şefului  Departamentului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  în  baza
hotărârii CJSU.

Mai  mult,  învederează  instanţei  faptul  că,  raportat  la  starea  de  alertă  instituită,
competenţele CJSU sunt restrânse. Acest organ interinstituțional precizează că nu poate
dispune prin hotărâre instituirea măsurii carantinării.

În acest sens arată că sunt şi dispoziţiile art. 3, teza finală, din H.G nr. 293/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pendemiei de Covid -19, care reglementează că: „secretarul de stat,
şef  al  Departamentului  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  din  cadrul  Ministerului  Afacerilor
Interne,  dispune,  în  colaborare  cu  Ministerul  Sănătăţii,  prin  ordin  al  comandantului
acţiunii,  măsurile  necesare  prevenirii  şi  combaterii  infecţiilor  cu  coronavirusul  SARS-
CoV-2, în cadrul acţiunilor de răspuns la nivel naţional”.

Precizează  faptul  că  Hotărârea  nr.  35/2021  a  CJSU  Sibiu  a  fost  adoptată  cu
respectarea prevederilor art. 1 din Legea nr. 55/2020 care are ca şi obiect „instituirea, pe
durata  stării  de  alertă  declarate  în  condiţiile  legii,  în  vederea  prevenirii  şi  combaterii
efectelor  pandemiei  de COVID-19, a unor măsuri  temporare şi,  după caz,  graduale,  în
scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, inclusiv
prin restrângerea exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale.

Comitetul  Judeţean  pentru  Situaţii  de  Urgenţă  Sibiu  a  adoptat  Hotărârea  nr.
35/2021 în scopul  prevenirii  şi  combaterii  efectelor  pandemiei  de Covid  -19 în  oraşul
Cisnădie tocmai în vederea protejării sănătăţii locuitorilor acestui oraş.

În  concluzie,  faţă  de  toate  aspectele  mai  sus  prezentate,  solicită  admiterea
excepțiilor  invocate,  precum  şi  respingerea  acţiunii  formulate  de  reclamant,  ca  fiind
netemeinică şl nelegală.

În drept invocă art. 129, art. 130, art. 205 şi art. 245 din Codul de Procedură Civilă;
Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii
de risc epidemiologie şi biologic; Ordinul nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a
măsurilor de prevenire  şi limitare  a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2; H.G nr. 293/2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie
2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pendemiei de COVID -19, cu modificările şi completările ulterioare
aduse de H.G nr. 348/2021; O.U.G nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management
al  Situaţiile  de  Urgenţă;  Legea  nr.  55/2020  privind  unele  măsuri  pentru  prevenirea  şi
combaterea efectelor pandemiei de Covid -19, cu modificările şi completările ulterioare.

     5. Soluția instanței 
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Analizând cu prioritate excepția de necompetență teritorială,  Curtea constată
că aceasta este întemeiată pentru argumentele ce succed:

Reclamantul a investit instanța cu o acțiune în contencios administrativ având ca
obiect anularea Ordinului pentru instituirea carantinei zonale pentru Oraşul Cisnădie nr.
6830/01.04.2021 emis de Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, prin secretar
de  stat  Raed  Arafat,  în  data  de  01.04.2021  și  publicat  în  Monitorul  Oficial  nr.
339/02.04.2021.

Ulterior, după citarea reclamantului pentru primul termen de judecată cu mențiunea
prezentării punctului de vedere asupra excepției necompetenței teritoriale exclusive, acesta
a completat  acțiunea solicitând şi  anularea Hotărârii  35/01.04.2021 emisă de Comitetul
Judeţean  pentru Situații de Urgență Sibiu privind instituirea  măsurii de carantină zonală
pentru  orașul  Cisnădie  –  act  premergător  emiterii  Ordinului  –  „se  solicită  Centrului
Naţional de Coordonare și  Conducere a Intervenției  emiterea Ordinului  Comandantului
Acțiunii pentru instituirea măsurii de carantină zonală, începând cu data de 02.04.2021, ora
00:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru orașul Cisnădie, județul Sibiu.”

Instanţa  constată  că  Hotărârea  emisă  de  Comitetul  Judeţean   pentru  Situații  de
Urgență  Sibiu  prin  care  se  propune  instituirea  carantinei  prin  ordin,  reprezintă  act
premergător emiterii Ordinului pentru instituirea carantinei zonale pentru Oraşul Cisnădie
nr. 6830/01.04.2021 emis de Șeful Departamentului pentru Situații  de Urgență, întrucât
potrivit  art.  12 Legea nr.  136/2020  „Carantina  zonală  se  instituie  prin ordin al  șefului
Departamentului pentru Situații de Urgență sau al persoanei desemnate de acesta, în baza
hotărârii  comitetului  Judeţean  pentru  situații  de  urgență,  la  propunerea  direcției  de
sănătate publică teritoriale şi cu avizul Institutului National de Sănătate Publică.” 

În  baza  acestor  dispoziţii,  actul  administrativ  care  produce  efecte  juridice  în
privinţa instituirii carantinei zonale este ordinul șefului Departamentului pentru Situații de
Urgență  iar  actele  premergătoare  emiterii  acestuia  sunt:  hotărârea  comitetului  Judeţean
pentru situații  de urgență,  propunerea direcției  de sănătate  publică şi avizul Institutului
National de Sănătate Publică.

Ordinul  atacat  în  cauză  este  emis  în  aplicarea  Legii  136/2020,  de  către  șeful
Departamentului  pentru  Situații  de  Urgență  având  natura  unui  act  administrativ  cu
caracter normativ, motiv pentru care acesta se publică în Monitorul Oficial al României.

Art. 15 din Legea 136/2020 reglementează procedura de soluționare a acțiunii în
anularea actelor administrative cu caracter normativ emise de către șeful Departamentului
pentru Situații de Urgență sau ale persoanei desemnate de acesta.

Prin alin. 6 din acest text se identifică instanța competentă material și teritorial să
soluționeze această acțiune, ca fiind  curtea de apel, secția de contencios administrativ și
fiscal, în a cărei rază teritorială se află sediul autorității emitente. 

Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
are sediul în municipiul București,  P-ța Revoluției  nr.1A, sector 1, respectiv în aria de
competență a Curții de Apel București. 

După cum lesne se poate observa criteriul teritorialității este aplicat în mod specific
și derogatoriu de la noma de drept comun, art. 10 din Legea 554/2004.

Aplicând principiul de interpretare specialia generalibus derogant (norma specială
derogă de la cea generală), Curtea va reține că dispoziția art. 15 alin. 6 din Legea 136/2002
consacră o competență teritorială exclusivă, în sensul art. 129 alin. 2 pct. 3 din noul Cod
de procedură civilă, astfel că, dând eficiență acesteia, în conformitate cu prevederile art.
132 alin. 3 din noul Cod de procedură civilă va admite excepția necompetenței invocate de
pârât și va dispune declinarea competenței de soluționare a cererii în anulare în favoarea
Curții de Apel București - Secția de Contencios Administrativ și Fiscal,  instanţă care
va soluţiona unitar cererile reclamantului.
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PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite excepția necompetenței teritoriale exclusive și în consecință
Declină competența de soluționare a acţiunii în anulare formulată de reclamantul

Bițu Andrei Liviu în contradictoriu cu Ministerul Afacerilor Interne/Departamentul pentru
situații de urgență/Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Instituţia Prefectului
–Judeţul  Sibiu  în  favoarea Curții  de  Apel  București  -  Secția  de  Contencios
Administrativ și Fiscal.

Fără cale de atac.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea Grefei, la data

de 12.04.2021.
  

Preşedinte,
Ştefania Dragoe

Judecător,
Diana Bianca David

Judecător,
Mădălina Şerban

Grefier,
Roxana Buta

   
Red./Tehnored. DȘ
5 ex/12.04.2021
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