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ANEXA 

CAUZELE URGENTE CARE SE JUDECĂ ÎN PERIOADA PROTESTULUI 

MAGISTRAŢILOR 

 

I. SECŢIA PENALĂ: 

- cauze cu persoane private de libertate 

- cauze în care au fost dispuse măsuri preventive 

- cauze având ca obiect cereri date în competenţa judecătorului de drepturi şi 

libertăţi 

- cauze cu minori 

- cauze relative la proceduri a căror durată de soluţionare este determinată prin 

lege sau pentru care legea prevede că se soluţionează de urgenţă 

- cereri privind executarea 

- incidente procedurale 

- cauze având ca obiect recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte 

judiciare străine 

 

II. SECŢIA CIVILĂ: 

Abtinere  

Abtinerea intregii instante  

Administrarea bunurilor altuia  

Anulare ordonanţă de plata   

Acordare personalitate juridica   

Alte cereri privind executarea silita   

Alte cereri privind titlurile de valoare/instrumentele 
financiare 

 

Autorizare intrare in incaperi  

Autorizarea executarii obligatiei de a face (art 580 ind 
2 CPC/art 903 NCPC) 

 

Asigurare dovezi  

Restituire cautiune  

Casatorie minor  

Cerere ajutor judiciar  

Cerere de valoare redusa  

Cerere necontencioasa  

Cerere reexaminare ajutor public judiciar  

Certificarea titlurilor executorii europene  

Comisie rogatorie international  

Consfintire acord mediere  

Consiliu de familie  

Constatare nulitate persoana juridica  

Contestatie la legea electorala  

Contestatie tergiversare cauza  
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curatela  

Dizolvare de drept  

Dizolvare persoana juridica  

Emancipare minor  

Evacuare art 1033 NCPC  

Exceptie de necontitutionalitate  

Incompatibilitate  

Indreptare eroare materiala  

Internare medicala nevoluntara  

Incuviintare executare silita  

Incuviintarea executarii silite in zile nelucratoare  

Masuri asiguratorii  

Modificari acte constitutive  

Ordin de protectie  

Ordonanta de plata  

Ordonanta presedintiala  

Pensie de intretinere  

Poprire asiguratorie  

Recuzare  

Recuzare executor  

Recuzarea intregii instante  

Reexaminare amenda judiciara  

Reexaminare anulare cerere  

Reexaminare taxa de timbru  

Reprezentativitate sindicat  

Sechestru asigurator  

Sechestru judiciar  

Suspendare executare   

Suspendare provizorie  

Suspendare provizorie executare silita   

Tutela - autorizari date tutorelui  

Validare primar  

Delegare temporară a autorităţii părinteşti  

Suplinire consimţământ pentru deplasare minor şi 
eliberare paşaport minor 

 

Autorizare acte de dispoziţie  

Punere sub interdicţie/ Ridicare interdicţie  

 

În cauzele civile procedura de regularizare prevăzută de art. 200 Cod procedură 

civilă se va realiza în toate cauzele, indiferent de obiectul acestora. 


