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 La data de 02.11.2020, într-o şedinţă de judecată a Judecătoriei Cluj-Napoca, s-a 
prezentat în instanţă, având calitatea de petentă, o persoană cu privire la care s-a emis decizie 
de izolare de către Direcţia de Sănătate Publică Cluj, fiind diagnosticată pozitiv cu infecţia 
SARS-COV-2. 
 În acest sens, instanţa, în conformitate cu dispoziţiile art. 218 Cod procedură civilă, a 
întocmit un proces verbal de constatare a faptei şi a făptuitorului, cu privire la săvârşirea unei 
infracţiuni de audienţă, fiind înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca pentru 
verificări. 
 Faţă de cele constatate, aducem la cunoştinţa publicului următoarele: 
 Este interzisă prezenţa în instanţă a persoanelor care au decizii de confirmare a 
carantinării, sau de izolare. 
 De asemenea, este interzis accesul în Palatul de Justiţie al tuturor persoanelor care se 
află în una din următoarele situaţii: au călătorit, în ultimele 14 zile, într-una din zonele de risc; 
au intrat în contact, în ultimele 14 zile, cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă 
infecţie cauzată de SARS-COV-2; prezintă una sau mai multe din următoarele simptome: febră, 
tuse, dificultăţi de respiraţie. 
 Atragem atenţia asupra faptului că nerespectarea deciziei de carantinare/izolare, poate 
atrage răspunderea penală, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile art. 352 Cod penal, conform 
cărora ,,(1) Nerespectarea măsurilor de carantină sau de spitalizare dispuse pentru prevenirea 
sau combaterea bolilor infectocontagioase se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani 
sau cu amendă. (2) Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor 
infectocontagioase, dacă fapta a avut ca urmare răspândirea unei asemenea boli, se 
pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani”. 
 Solicităm tuturor participanţilor la procedurile judiciare să respecte dispoziţiile legale, 
pentru a evita atragerea răspunderii şi pentru a nu-i expune pe ceilalţi riscului de îmbolnăvire, 
prin ignorarea deciziilor de carantină/izolare sau a simptomelor specifice infecţiei SARS-COV-
2. 
 
 

           
Purtător de cuvânt al Judecătoriei Cluj-Napoca, 

Judecător Cârlan Nicolae Sergiu 



 
 
 
  
 


