
 

 

 

COMUNICAT 
 

ÎN ATENȚIA JUSTIȚIABILILOR, AVOCAȚILOR ȘI CELORLALȚI  

PARTICIPANȚI LA PROCEDURILE JUDICIARE 
 

Întrucât dorim ca, ulterior încetării stării de urgență decretate de 

Președintele României, să organizăm ședințele de judecată în condiții de siguranță 

deplină pentru toți participanții la procedurile judiciare (pentru a evita riscul de 

infectare cu Coronavirusul COVID-19 sau alte infecții respiratorii), începând cu data 

de 15.05.2020, termenele pentru soluționarea cauzelor aflate pe rolul Judecătoriei 

Hârlău urmează a fi stabilite, în măsura în care va fi posibil, pe intervale orare, atât 

data cât și intervalul orar propriu-zis urmând să fie comunicate prin mijloace 

electronice de contact, cu respectarea procedurii legale de citare, reglementate prin 

art. 154 alin. 6 și urm. Cod procedură civilă, respectiv reglementate prin  art. 257 alin. 

5 Cod procedură penală.  

Astfel, vă adresăm rugămintea de a comunica instanței, în regim de 

urgență, cu indicarea obligatorie a numărului de dosar, datele dumneavoastră de 

contact, respectiv: număr de telefon/fax, adresa e-mail, iar în măsura în care 

apreciați oportun, o solicitare expresă de citare prin intermediul poștei electronice 

sau prin orice alt sistem de mesagerie electronică (în cauzele penale), respectiv prin 

poșta electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și 

confirmarea primirii acestuia (în cauzele civile).  

Prezenta solicitare vizează atât dosarele aflate în procedura prealabilă 

scrisă, dosarele în care urmează a fi stabilit primul termen de judecată, dosarele aflate 

în procedura de cameră preliminară, cât și dosarele aflate în faza de judecată și care 

au fost suspendate de drept, în baza legii, astfel cum s-a stabilit prin Decretele nr. 

195/2020 și nr. 240/2020 emise de către Președintelui României.  

Pentru comunicarea informațiilor solicitate, vă punem la dispoziție, pentru 

corespondența adresată Judecătoriei Hârlău: 

- adresa de e-mail: registratura.judh@just.ro 

- numărul de fax: 0232722502. 

Prin aceasta măsură, dorim să ne asigurăm că procedurile de citare vor fi 

îndeplinite în termen, iar ședințele de judecată vor fi gestionate eficient în interesul 

tuturor celor implicați în activitatea de judecată desfășurată de Judecătoria Hârlău. 

  

Președintele Judecătoriei Hârlău 

                                                                                            Judecător Daniel Chiriac 
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