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R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA CARANSEBEŞ 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

COLEGIUL  DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA  NR. 8 

Din data de 24.07.2020 

 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Caransebeş, constituit în baza art. 49 din Legea 

nr. 304/2004, republicată şi potrivit art.18 din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor 

Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

Văzând şi prevederile art.18 alin. 1, art. 19 din Regulament. 

Având în vedere intrarea în vigoare a Legii 136/2020 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic şi biologic şi necesitatea stabilirii 

măsurilor organizatorice la nivelul Judecătoriei Caransebeș cu privire la acțiunile ce se vor 

formula în baza Legii nr. 136/2020.  

În temeiul art.23 alin. 7 şi alin. 8  din Regulamentul de Ordine Interioară al Instanţelor 

Judecătoreşti,  

Cu unanimitate, 

Emite următoarea,  

 

H O T Ă R Â R E 

  

Art. 1 Stabilește, ca soluționarea cauzelor având ca obiect „alte cereri – anulare act 

administrativ Legea nr. 136/2020” să fie făcută de către toate completurile care funcționează la 

Judecătoria Caransebes cu excepția completului C1 civil stagiar/C1 civil PC-judecător stagiar 

Benec Sînziana, aceste cauze repartizându-se manual conform planificării de permanență ce va 

fi identică cu planificarea de permanență  pentru judecătorul de drepturi şi libertăți, astfel cum 

a fost avizată de către Hotărârea de colegiu nr. 7 din data de 15.05.2020. 

Art. 2 Aprobă planificarea de permanenta pentru judecători care vor soluționa cauze 

având ca obiect  „alte cereri – anulare act administrativ Legea nr. 136/2020”, identică cu 

planificarea de permanență pentru judecătorul de drepturi şi libertăți ( astfel cum a fost avizată 

de către Hotărârea de colegiu nr. 7 din data de 15.05.2020). 

Art. 3 (1) Stabilește întocmirea unei adrese către compartimentul IT din cadrul 

Tribunalului Caraş-Severin, în care să se comunice dacă există posibilitatea de audiere a 

peroanelor implicate în proces conform art. 15 alin. 13 din Legea nr. 136/2020 şi anume dacă 

audierea se poate realiza printr-un mijloc de telecomunicație audiovizuală care permite 

verificarea identității părților şi garantează securitatea, integritatea, confidențialitatea şi 

calitatea transmisiunii.  

(2) în caz de imposibilitate tehnică sau materială de a recurge la un asemenea mijloc 

pentru audiere, să comunice dacă audierea prin orice mijloc de comunicație electronic, inclusiv 

telefonic ( al judecătorului sau al grefierului) permite verificarea identității părților, garantează 

securitatea, integritatea, confidențialitatea şi calitatea transmisiunii.  

(3) dacă nici acest răspuns nu este afirmativ, să indice metodele care pot asigura 

respectarea Legii nr. 136/2020, în cazul audierii prin mijloace tehnice.  

Art. 4 Stabilește ca toate acțiunile formulate în temeiul Legii nr. 136/2020 să fie 

transmise exclusiv la o adresă de e-mail ce va fi creată de către compartimentul IT din cadrul 

Tribunalului Caraş-Severin în acest sens se va emite o adresă către compartimentul IT pentru a 

crea adresa de e-mail şi afișarea ei pe portalul instanței cu mențiunea că respectiva adresă va fi 

folosită exclusiv pentru transmiterea acțiunilor formulate în baza Legii nr. 136/2020.  
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Art. 5 Aprobă desemnarea a trei grefieri special destinați ( grefier şef Pocrean Ana-

Maria, grefier registrator Basarab Andrada şi grefier Bulgăr Andreea), care vor primi pe e-mail 

cererile având ca obiect „alte cereri – anulare act administrativ Legea nr. 136/2020”, inclusiv 

în zilele de sâmbătă şi duminică. În acest sens se vor face demersuri către compartimentul IT 

din cadrul Tribunalului Caraş-Severin pentru a fi instalate pe telefoanele mobile personale ale 

celor 3 grefieri softul de e-mail al instanței special destinat înregistrării acestor cereri, iar cei 

trei grefieri să poată vizualiza cererile sosite în format electronic. În momentul în care unul 

dintre cei trei grefieri primesc pe e-mail  o cerere având ca obiect „alte cereri – anulare act 

administrativ Legea nr. 136/2020”, vor anunța imediat grefierul şi judecătorul programat în 

planificarea de permanență care vor soluționa cauza.  

Art. 6 Aprobă emiterea unei adrese către UM Lugoj 01220 prin care se va pune în vedere 

ca militarii ce asigura paza la Judecătoria Caransebeș să anunțe grefierul stabilit în planificarea 

de permananţă pentru cauzele având ca obiect alte cereri-anulare act administrativ Legea 

136/2020, în cazul în care există persoane care vor să depună cereri în temeiul Legii nr. 

136/2020. Accesul persoanelor care doresc să depună astfel de cereri nu este permis în incinta 

Judecătoriei Caransebeș.  

Art. 7  Prezenta hotărâre se comunică personalului instanței, se afișează pe portal şi 

intranet.  

Art. 8 Prezenta hotărâre  intră  în  vigoare   începând  cu  data  de 24.07.2020. 

 

 

COLEGIUL DE  CONDUCERE 

 

 

JUDECĂTOR,  JUDECĂTOR,                   JUDECĂTOR       

GALESCU DANIELA   NEGOIŢĂ LILIANA        HORVATH ALEXANDRU 

 


