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În conformitate cu dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi art. 17 alin. (1) din Legea nr. 

136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de 

risc epidemiologic şi biologic (publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 

2020, în vigoare de la 21 iulie 2020), orice persoană care se consideră vătămată într-un 

drept sau interes legitim printr-un act administrativ individual emis potrivit art. 8 alin. (3), 

sau, după caz, art. 7 sau art. 8 alin. (4) (adică, împotriva Deciziei emise de Direcţia de 

Sănătate Publică), poate depune acțiune în anularea actului administrativ, revizuirea 

sau încetarea măsurii. 

Conform art. 16 alin. (7) şi art. 17 alin. (10) din aceeaşi lege, comunicarea şi 

înregistrarea acţiunii se realizează „în format şi prin mijloace electronice”. 

 

În consecinţă, acţiunile adresate Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti în baza acestei 

legi, vor fi trimise numai pe adresa de email: 

js6-contestatie-dsp@just.ro 

 

Cererile transmise în afara programului de lucru al instanţei (luni-vineri, orele 8,00-

18,00), în orice altă formă (poştă, fax sau altă adresă de e-mail a instanţei) vor fi procesate 

în prima zi lucrătoare. 

 

În cerere, petentul va indica, în mod obligatoriu: 

- numărul său de telefon (pentru facilitarea desfășurării procesului); 

- numărul Deciziei Direcţiei de Sănătate Publică pe care o contestă. 

 

De asemenea, este util ca petentul să trimită, în măsura în care le deţine: 

- decizia contestată şi orice înscrisuri relevante (scanate sau fotografiate în 

întregime); 

- cartea de identitate sau codul numeric personal (în vederea verificării 

identităţii). 

Cererile sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru. 

 

La Judecătoria Sectorului 6 București pot depune acțiuni persoanele care 

domiciliază sau au reședința în sectorul 6 al municipiului București ori persoanele aflate în 

izolare în spații sau unități sanitare din sectorul 6 al municipiului București. 
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