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Hotărâre nr. 106/14.09.2021 

referitoare la soluţionarea plângerilor prealabile 

privind HS nr. 93/29.07.2021 

Analizând plângerile prealabile formulate în temeiul art.7 din Legea 554/2004 de 

către: Lazăr-Moldovan Andrei, înregistrată cu nr. 9 442/16.08.2021, Dobai-Pataky Attila, 

înregistrată cu nr. 9 443/16.08.2021, Kolumbân Lilla, înregistrată cu nr. 9 444/16.08.2021, 

Nagy Sarolta, înregistrată cu nr. 9 445/16.08.2021, Iliescu Constantin - Radu şi Ştirban 

Lucian- Mark, înregistrată cu nr. 9 447/16.08.2021, Bondoi Daria- Mara, înregistrat cu nr. 

9 475/17.08.2021, Isztoica Robert, înregistrată cu nr. 9 628/23.08.2021, Mitocaru Ana -

Maria, înregistrată cu nr. 9 757/27.08.2021, Cseterki Akos, înregistrat cu nr. 9 

806/31.08.2021, 

Luând în considerare punctul de vedere al Comisiei pentru regulamente ŞI 

probleme juridice, 

Senatul Universităţii Babeş-Bolyai, 

reunit în şedinţă online la data de 14 septembrie 2021: 

Constată că H.S. nr. 93/2021 a fost adoptată cu respectarea tuturor prevederilor 

legale şi regulamentare incidente. 

Constată că, în urma adoptării H.S. nr. 102/2021, art.1 din H.S.nr. 93/2021 vizat de 

plângerile mai sus menţionate şi-a încetat aplicabilitatea. 

Constată că în urma modificării operate prin dispoziţiile H.S. nr. 102/2021, 

prevederea cuprinsă în art. 3 rap. la art.1lit. b) şi c) din H.S. nr. 93/2021 a fost abrogată. 

Apreciază că, în privinţa cazării în cămine, singura soluţie menită să asigure un 

număr cât mai mare de locuri la dispoziţia studenţilor, adoptată la propunerea 

reprezentanţilor acestora, este limitarea sferei persoanelor căminizabile la cei vaccinaţi 

sau aflaţi în perioada de protecţie ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2 în 

conditiile în care: . 



- potrivit studiilor de specialitate persoanele nevaccinate transmit mult mai uşor 

virusul SARS-CoV-2 faţă de persoanele vaccinate; 

- este de notorietate faptul că persoanele nevaccinate sunt mult mai expuse la 

infectare în raport de cele vaccina te; 

-Universitatea este ţinută să adopte măsurile necesare în vederea evitării apariţiei 

în cămine a unor focare ce ar conduce la carantinarea acestor spaţii. 

Constată că H.S. 93/2021 instituie, în mod excepţional, posibilitatea cazării în regim 

special a studenţilor care din motive medicale probate nu se pot vaccina, astfel încât nu 

se poate pune problema unei discriminări a acestora în considerarea condiţiei lor 

medicale. 

Constată că măsurile instituite în materia cazării studentilor în cămine urmăresc . 
un scop legitim - protecţia sănătăţii publice - şi respectă exigenţa proporţionalităţii. 

Pentru aceste motive, 

Senatul Universitătii , 

hotărăste: 
' 

Art.l. Se conexează plângerile formulate de petenţii indicaţi mai sus. 

Art.2. Se resping ca fiind lipsite de obiect plângerile formulate în raport de art. 1 din H.S. 

nr. 93/2021. 

Art.3. Se respinge ca lipsită de obiect plângerea formulată împotriva prevederii din art. 3 

rap. la art.1lit.b) şi c) din H.S. nr. 93/2021. 

Art.4. Se resping ca neîntemeiate plângerile formulate împotriva prevederii din art. 3 rap. 

la art.1lit. a) şi d) din H.S. nr. 93/2021. 

Secretar 


