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C  O  M  U  N  I  C  A  T 
  

Actualizarea listei cauzelor de urgenţă deosebită  
aflate în competenţa de soluţionare a Tribunalului Bistriţa-Năsăud  

  
 

 Văzând îndrumările date de Secţia pentru judecători a  Consiliului Superior al 
Magistraturii prin Hotărârea nr. 707/30.04.2020 , în vederea asigurării unei practici unitare 
cu privire la cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă, în raport cu dispoziţiile art. 
42 alin.1, teza a III-a din Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16 martie 2020,  

 Având în vedere Hotărârea nr. 30/4.05.2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de 
Apel Cluj ; 

 Începând cu data de 4.05 2020, lista cauzelor de urgenţă deosebită se actualizează , 
astfel încât,  la nivelul Tribunalului Bistri ţa-Năsăud, activitatea de judecată se va 
desfăşura exclusiv în următoarele cauze: 

        În materie  penală 

- cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurilor educative 
privative de libertate; 

- cauze în materia liberării condiţionate; 
- cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru 

educativ sau intr-un centru de detenţie; 
- contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate 

prevăzute de Legea 254/2013; 
- contestaţii la executare; 
- cereri având ca obiect schimbarea în executarea unor hotărâri ,cereri având ca obiect 

înlăturarea sau modificarea pedepsei; 
- cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter 

medical; 
- cauze având ca obiect infracţiuni - inclusiv infracţiuni flagrante - care privesc aplicarea 

Decretului nr. 195/2020 sau măsuri de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 
(inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art.352 Cod 
penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în 
declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. 2 Cod penal); 

- căi extraordinare de atac apreciate ca urgente; (revizuire sau redeschiderea procesului 
penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate, numai atunci când persoana 
execută o pedeapsă privativă de libertate sau o măsură educativă privativă de 
libertate). 



- cereri de strămutare ,conflicte de competenţă şi incidente procedurale în cauzele care 
se soluţionează pe durata stării de urgenţă . 

- cauzele prevăzute la art.43 din Decretul nr.195/2020 a Preşedintelui României; 
 

În materie nonpenală : 
- suspendarea executării hotărârii; 
- suspendarea executării provizorii , 
- măsuri de protecţie a minorilor –Legea nr.272/2004; 
- măsuri asiguratorii; 
-   suspendarea executării provizorii a executării silite ; 
- suspendarea executării silit ă; 
- ordonanţă preşedinţială; 
- asigurare dovezilor; 
- tutelă/curatelă; 
- ordin de protecţie ; 
- contestaţii împotriva deciziei de concediere sau a deciziei de suspendare a contractului 

individual de muncă; 
- reţinere navă; 
- suspendare executare act administrativ ; 
- litigii privind achiziţiile publice; 
- cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art.66 alin.(11) din Legea nr. 

85/2014 coroborat cu art.71 alin.(1) din Legea nr 85/2014 privind procedurile de 
prevenirea insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările si completările ulterioare; 

- cererile de suspendare a măsurilor contestate ale administratorului 
judiciar/lichidatorului judiciar, prevăzute la art.59 alin.(7) din Legea 85/2014; 

- conflictele de competenţă şi incidentele procedurale  în cauzele care se judecă pe 
durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a 
hotărârii ; 

- cererile de restituire a cauţiunii; 
- orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă 

deosebită; 
- cauzele care se judecă fără citarea părţilor. 

  
 

  

 

 


