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 Cauze care vor fi soluţionate în perioada vacanţei judecătoreşti în materie civilă: 
 
 

3148 - Civil >> acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016 
3140 - Civil >> acordare personalitate juridică 
3230 - Civil >> acţiune posesorie 
3237 - Civil >> alte cereri privind executarea silită 
3270 - Civil >> asigurare dovezi 
3275 - Civil >> asigurare dovezi (art.7 al.2 OG 94/1999) 

3300 
- Civil >> autorizarea executării obligaţiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / 
art.903 NCPC) 

3310 
- Civil >> autorizarea intrării în încăperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 
NCPC 

3390 - Civil >> cerere necontencioasă 
3393 - Civil >> cerere reexaminare ajutor public judiciar 
3395 - Civil >> Certificarea titlurilor executorii europene 
3405 - Civil >> Completare/lămurire dispozitiv 
3410 - Civil >> conflict de competenţă 
3147 - Civil >> contestaţie creditor Legea 77/2016 
3420 - Civil >> contestaţie la legea electorală 
3440 - Civil >> contestaţie la executare 
3565 - Civil >> evacuare art. 1033 CPC ş.u. 
3600 - Civil >> fond funciar 
3612 - Civil >> incompatibilitate 
3620 - Civil >> investire cu formulă executorie 
3640 - Civil >> încuviinţare executare silită 
3645 - Civil >> încuviinţarea executării silite în zile nelucrătoare 
3670 - Civil >> modificări acte constitutive persoane juridice 
3740 - Civil >> ordonanţă preşedinţială 
3745 - Civil >> ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC ş.u. 
3750 - Civil >> suspendare provizorie 
3776 - Civil >> plângere contestaţie tergiversare 
3820 - Civil >> poprire asigurătorie 
3903 - Civil >> reexaminare amendă judiciară 
3907 - Civil >> reexaminare taxe de timbru 
3920 - Civil >> reintegrare spaţiu locativ 
3940 - Civil >> reprezentativitate sindicat 
4010 - Civil >> sechestru asigurător 
4020 - Civil >> sechestru judiciar 
4030 - Civil >> somaţie de plată 



 

4040 - Civil >> strămutare 
4057 - Civil >> suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC 

4058 
- Civil >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 
300,319^1,325 CPC 

4062 - Civil >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie 
4124 - Litigii cu profesioniştii >> acţiune in constatarea dării in plată Legea 77/2016 
4110 - Litigii cu profesioniştii >> acţiune cambială 
4230 - Litigii cu profesioniştii >> acţiune posesorie 
4260 - Litigii cu profesioniştii >> asigurare dovezi 
4285 - Litigii cu profesioniştii >> Cerere în anulare (OUG 119/2007) 
4293 - Litigii cu profesioniştii >> cerere reexaminare ajutor public judiciar 
4295 - Litigii cu profesioniştii >> cerere necontencioasa 
4305 - Litigii cu profesioniştii >> Certificarea titlurilor executorii europene 
4325 - Litigii cu profesioniştii >> Completare/lămurire dispozitiv 
4330 - Litigii cu profesioniştii >> conflict de competenţă 
4122 - Litigii cu profesioniştii >> contestaţie creditor Legea 77/2016 
4370 - Litigii cu profesioniştii >> contestaţie la executare 
4445 - Litigii cu profesioniştii >> incompatibilitate 
4450 - Litigii cu profesioniştii >> investire cu formulă executorie 
4480 - Litigii cu profesioniştii >> încuviinţarea executării silite 

4595 
- Litigii cu profesioniştii >> ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1013 CPC 
ş.u. 

4600 - Litigii cu profesioniştii >> ordonanţă preşedinţială 
4617 - Litigii cu profesioniştii >> plângere contestaţie tergiversare 
4625 - Litigii cu profesioniştii >> poprire asiguratorie 
4630 - Litigii cu profesioniştii >> procedură necontencioasă 
4687 - Litigii cu profesioniştii >> reexaminare amendă judiciară 
4688 - Litigii cu profesioniştii >> reexaminare taxe de timbru 
4740 - Litigii cu profesioniştii >> somaţie de plată 
4742 - Litigii cu profesioniştii >> Somatia europeana de plata 
4743 - Litigii cu profesioniştii >> sechestru asigurator 
4747 - Litigii cu profesioniştii >> sechestru judiciar 
4750 - Litigii cu profesioniştii >> strămutare 
4755 - Litigii cu profesioniştii >> suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC 

4756 
- Litigii cu profesioniştii >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 
NCPC/art. 300,319^1,325 CPC 

4760 - Litigii cu profesioniştii >> suspendare executare hotărâre arbitrală 
4770 - Litigii cu profesioniştii >> suspendare executare silită 
4780 - Litigii cu profesioniştii >> suspendare hotărâre A.G.A 
4790 - Litigii cu profesioniştii >> suspendare licitaţie 
4800 - Litigii cu profesioniştii >> suspendare provizorie a executării 
4801 - Litigii cu profesioniştii >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie 
4975 - Contencios administrativ şi fiscal >> asigurare dovezi 
4982 - Contencios administrativ şi fiscal >> cerere reexaminare ajutor public judiciar 
4985 - Contencios administrativ şi fiscal >> cerere necontencioasa 
5010 - Contencios administrativ şi fiscal >> Completare/lămurire dispozitiv 
5030 - Contencios administrativ şi fiscal >> conflict de competenţă 
5090 - Contencios administrativ şi fiscal >> excepţie nelegalitate act administrativ 
5110 - Contencios administrativ şi fiscal >> incompatibilitate 
5115 - Contencios administrativ şi fiscal >> Investire cu formula executorie 
5215 - Contencios administrativ şi fiscal >> luare măsură declarare indezirabil 



 

5220 - Contencios administrativ şi fiscal >> măsuri asigurătorii 
5250 - Contencios administrativ şi fiscal >> ordonanţă preşedinţială 

5253 
- Contencios administrativ şi fiscal >> ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / 
art.1013 CPC ?.u. 

5254 - Contencios administrativ şi fiscal >> plângere contestaţie tergiversare 
5267 - Contencios administrativ şi fiscal >> poprire asiguratorie 
5283 - Contencios administrativ şi fiscal >> reexaminare amenda judiciara 
5287 - Contencios administrativ şi fiscal >> reexaminare taxe de timbru 
5400 - Contencios administrativ şi fiscal >> strămutare 
5403 - Contencios administrativ şi fiscal >> sechestru asigurator 
5407 - Contencios administrativ şi fiscal >> sechestru judiciar 
5408 - Contencios administrativ şi fiscal >> somaţie de plată 
5410 - Contencios administrativ şi fiscal >> suspendare executare act administrativ 
5420 - Contencios administrativ şi fiscal >> suspendare executare hotărâre civilă 

5422 
- Contencios administrativ şi fiscal >> suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 
CPC 

5423 
- Contencios administrativ şi fiscal >> suspendare executare 
art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC 

5425 - Contencios administrativ şi fiscal >> suspendare provizorie a executarii 
5426 - Contencios administrativ şi fiscal >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie 
5790 - Litigii de muncă >> acţiune în constatarea nelegalităţii grevei 
5810 - Litigii de muncă >> acţiune în suspendarea grevei 
5845 - Litigii de muncă >> asigurare dovezi 
5853 - Litigii de muncă >> cerere reexaminare ajutor public judiciar 
5855 - Litigii de muncă >> cerere necontencioasa 
5856 - Litigii de muncă >> Certificarea titlurilor executorii europene 
5870 - Litigii de muncă >> Completare/lămurire dispozitiv 
5890 - Litigii de muncă >> conflict de competenţă 
5990 - Litigii de muncă >> incompatibilitate 
6030 - Litigii de muncă >> măsuri asigurătorii 
6050 - Litigii de muncă >> ordonanţă preşedinţială 
6055 - Litigii de muncă >> plângere contestaţie tergiversare 
6064 - Litigii de muncă >> poprire asiguratorie 
6081 - Litigii de muncă >> reexaminare taxe de timbru 
6082 - Litigii de muncă >> reexaminare amendă judiciară 
6083 - Litigii de muncă >> sechestru asigurator 
6087 - Litigii de muncă >> sechestru judiciar 
6090 - Litigii de muncă >> suspendarea hotărârii judecătoreşti 
6095 - Litigii de muncă >> suspendarea provizorie a executarii 
6097 - Litigii de muncă >> suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC 

6098 
- Litigii de muncă >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 
300,319^1,325 CPC 

6125 - Asigurări sociale >> cerere reexaminare ajutor public judiciar 
6127 - Asigurări sociale >> cerere necontencioasa 
6128 - Asigurări sociale >> Certificarea titlurilor executorii europene 
6130 - Asigurări sociale >> Completare/lămurire dispozitiv 
6140 - Asigurări sociale >> conflict de competenţă 
6210 - Asigurări sociale >> incompatibilitate 
6250 - Asigurări sociale >> ordonanţă preşedinţială 
6283 - Asigurări sociale >> plângere contestaţie tergiversare 
6285 - Asigurări sociale >> poprire asiguratorie 



 

6311 - Asigurări sociale >> reexaminare taxe de timbru 
6312 - Asigurări sociale >> reexaminare amendă judiciară 
6313 - Asigurări sociale >> sechestru asigurator 
6316 - Asigurări sociale >> sechestru judiciar 
6317 - Asigurări sociale >> suspendare provizorie a executarii 
6318 - Asigurări sociale >> suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC 

6319 
- Asigurări sociale >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 
300,319^1,325 CPC 

6612 - Proprietate Intelectuală >> Certificarea titlurilor executorii europene 
6617 - Proprietate Intelectuală >> Completare/lămurire dispozitiv 
6620 - Proprietate Intelectuală >> conflict de competenţă 
6695 - Proprietate Intelectuală >> măsuri asigurătorii 
6700 - Proprietate Intelectuală >> ordonanţă preşedinţială 
6717 - Proprietate Intelectuală >> suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC 

6718 
- Proprietate Intelectuală >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 
NCPC/art. 300,319^1,325 CPC 

6720 - Proprietate Intelectuală >> strămutare 
6960 - Litigii de muncă >> suspendare executare 
6965 - Litigii de muncă >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie 
6970 - Asigurări sociale >> suspendare executare 
6975 - Asigurări sociale >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie 
6990 - Proprietate Intelectuală >> suspendare executare 
6995 - Proprietate Intelectuală >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie 

 
 
  
 
Obiecte urgente – minori si familie 

 

Cod Materie Denumire 

5450 Minori şi familie adopţie 

5447 Minori şi familie alte cereri privind executarea silită 

5452 Minori şi familie asigurare dovezi 

5456 Minori şi familie autorizarea executării obligaţiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / art.903 NCPC) 

5454 Minori şi familie cerere necontencioasa 

5463 Minori şi familie cerere reexaminare ajutor public judiciar 

5455 Minori şi familie Certificarea titlurilor executorii europene 

5457 Minori şi familie Completare/lămurire dispozitiv 

5470 Minori şi familie conflict de competenţă 

5478 Minori şi familie curatelă 

5480 Minori şi familie decădere din drepturi părinteşti 

5490 Minori şi familie deschidere procedură adopţie 

5504 Minori şi familie eliberare certificat privind ocrotirea minorului 

5508 Minori şi familie incompatibilitate 

5509 Minori şi familie internarea medicală nevoluntară 

5530 Minori şi familie încredinţare pentru adopţie 



 

5567 Minori şi familie ordin de protecţie 

5570 Minori şi familie ordonanţă preşedinţială 

5590 Minori şi familie pensie întreţinere 

5612 Minori şi familie plângere contestaţie tergiversare 

5611 Minori şi familie plângere împotriva deciziilor consiliului de familie 

5600 Minori şi familie plasament 

5610 Minori şi familie plasament de urgenţă 

5605 Minori şi familie plasament minor în procesul de divorţ 

5615 Minori şi familie poprire asiguratorie 

5617 Minori şi familie prelungire încredintare pentru adoptie 

5620 Minori şi familie răpire internaţională de copii 

5668 Minori şi familie reexaminare amendă judiciară 

5671 Minori şi familie reexaminare taxe de timbru 

5672 Minori şi familie revocare încredintare pentru adoptie 

5673 Minori şi familie sechestru asigurator 

5674 Minori şi familie sechestru judiciar 

5690 Minori şi familie situaţie juridică minor 

5680 Minori şi familie strămutare 

5730 Minori şi familie supraveghere specializată 

5682 Minori şi familie suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC 

6950 Minori şi familie suspendare executare 

5683 Minori şi familie suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC 

5685 Minori şi familie suspendarea provizorie a executarii 

5745 Minori şi familie termen de graţie/eşalonare plată obligaţie 

5750 Minori şi familie tutelă 

5751 Minori şi familie tutelă - autorizări date tutorelui 

 Minori şi familie delegarea autorităţii părinteşti/ exercitarea autorităţii părinteşti 
 

 
 
 Cauze care vor fi soluţionate în perioada vacanţei judecătoreşti în materie penală 
 

- cauzele cu măsuri preventive luate  în cauză, aflate în faza de judecată; 
- cereri cu caracter urgent care vizează măsurile preventive, pentru cauzele aflate în faza 

de judecată; 
- luarea în mod provizoriu a măsurilor de siguranţă cu caracter medical pentru cauzele 

aflate în curs de judecată – art. 245-248  Cod procedură penală;  
- liberări condiţionate – art. 587-588  Cod procedură penală;  
- schimbarea măsurii educative – art. 513-518 Cod procedură penală; 
- alte modificări de pedepse  (contopiri) – art. 585  Cod procedură penală;  
- amânarea executării pedepsei – art. 589 Cod procedură penală; 
- întreruperea executării pedepsei – art. 592 Cod procedură penală; 
- contestaţii la executare – art. 598 Cod procedură penală cu părţi aflate în stare de 

deţinere; 



 

- aplicarea legii penale mai favorabile – art. 595 Cod Procedură Penală cu părţi aflate în 
stare de deţinere;  

- cereri formulate în baza Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în 
materie penală; 

- contestaţiile împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de libertate  
formulate în baza Legii nr. 254/2013;  

- prelungirea dreptului de circulaţie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002;  
- rejudecarea în cazul judecăţii în lipsă  – art. 466  Cod procedură penală;           
- acordul de recunoaştere a vinovăţiei în situaţia  în care există în cauză luate măsuri 

preventive;          
- confirmare redeschidere urmărire penală – art. 335 alineat 4 Cod Procedură Penală. 

 
 

 Cauze care vor fi soluţionate în perioada vacanţei judecătoreşti în cameră preliminar ă 
şi în camera de consiliu: 

          
- cauzele în care s-au luat măsuri preventive, în cazul cărora judecătorul de cameră 

preliminară titular lipseşte la momentul la care s-au împlinit termenele procedurale şi se impune  
aplicarea prevederilor art. 346 sau 348 Cod Procedură Penală;               

- prelungirea dreptului de circulaţie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002, pentru toate 
cauzele aflate în faza de cameră preliminară, în situaţia în care judecătorul titular lipseşte la 
momentul în care s-a formulat cererea. 

 
 


