
ANEXA I 

 

 

Cauzele cu privire la care nu se va analiza oportunitatea preschimbării termenului, fiind 

considerate urgente şi foarte urgente în această perioadă, sunt cele de mai jos: 

 

I. În materie civilă: 

a) în toate materiile  

- contestaţie la executare/contestație la executare cambială, doar dacă este formulată cerere de 

suspendare executare silită care a rămas nesoluţionată; 

- suspendare provizorie a executării silite; 

- alte cereri în materie de executare silită: 

 autorizare executor intrare în încăperi/acces la bunurile debitorului; 

 cererea de  intervenție a altor creditori – art. 691 ( actual 692) N.C.P.C.; 

 cererea de aplicare a sechestrului asupra bunurilor debitorului aflate în mâinile terților - 

art.732 (actual 733) N.C.P.C.; 

 cererea debitorului de suspendare a urmăririi silite, după primirea încheierii de încuviințare a 

urmăririi / cererea de reluare a urmăririi formulată de creditor – art. 823 ( actual 824) 

N.C.P.C; 

 cererea de suspendare a împărțelii prețului – art.860 ( actual 861) N.C.P.C.; 

 cereri de încuviinţare executare silită; 

 contestațiile privind proiectul de distribuire a prețului – art. 876 ( actual 877) N.C.P.C.; 

 evacuarea debitorului la cererea creditorului sau a executorului – art. 829 (actual 830) 

N.C.P.C.; 

 învestire cu formulă executorie ( dacă mai subzistă conform regulilor de aplicare în timp a 

legii);  

 numirea curatorului special în cazul începerii executării contra moștenitorilor  -art.687 ( 

actual 688) N.C.P.C.; 

 recuzarea/înlocuirea executorului; cererea de suspendare a executării formulată alăturat 

cererii de recuzare, art. 652 ( actual 653) NCPC; 

 reunire dosare de executare silită/ conexare dosare executare silită; 

- cereri de abţinere/recuzare; 

- cerere de acordare ajutor public raportată la oricare dintre obiectele anterior menţionate;  

- îndreptare eroare materială, lămurire dispozitiv, completare dispozitiv doar pentru cauzele 

considerate urgente sau foarte urgente potrivit prezentului alineat; 

- reexaminare ajutor public judiciar/taxă de timbru cu privire la oricare dintre obiectele anterior 

menţionate;  

- reexaminare încheiere de anulare cerere de chemare în judecată cu privire la oricare dintre 

obiectele anterior menţionate; 

- contestaţia privind tergiversarea procesului; 

- asigurare dovezi/asigurare probe; 

- măsuri asigurătorii: sechestru judiciar, sechestru asigurător, poprire asiguratorie; 

- ordonanţe preşedinţiale; 

- suspendare provizorie a executării silite; 

- cerere de reexaminare taxă de timbru / anulare cerere cu privire la oricare dintre obiectele 

anterior menţionate;  

- cereri privind tergiversarea procesului. 



- cererile privind evacuarea din imobilele folosite sau ocupate fără drept - art. 1033-1044 ( 

actual 1034-1045) NCPC; 

- cereri privind încetarea abuzului de folosință – art.1045 ( actual 1046) NCPC; efectuarea 

reparațiilor, restrângerea folosinței, evacuarea – art.1046 ( actual 1047) NCPC, examinarea 

imobilului -  art. 1047 ( actual 1048) NCPC. 

b) în materie de minori şi familie 

- confirmare internare medicală 

- ordin de protecţie; 

- exercitare autoritate părintească - delegare temporară a autorităţii părinteşti conform art. 105 

alin. 3 din legea nr. 272/2004; 

- confirmare internare medicală; 

- ordin de protecţie; 

 

II. În materie penală: 

- cauze în care inculpaţii (majori şi/sau minori) sunt arestaţi preventiv în cauză, indiferent de 

faza procesuală; 

- cauzele mai vechi de 5 ani precum şi cauze în care ar putea interveni prescripţia răspunderii 

penale, indiferent de obiectul acestora; 

- plângeri/contestaţii/cereri/sesizări etc. în care sunt implicate persoane private de libertate; 

- amânarea executării pedepsei/amânarea executării măsurilor privative de libertate; 

- întreruperea executării pedepsei/întreruperea executării măsurilor privative de libertate; 

- prelungirea sau înlocuirea măsurilor educative neprivative de libertate; 

- schimbările privind măsura educativă a internării într-un centru de detenţie/schimbarea 

regimului de executare (art. 517/ art.518 din Codul de procedură penală); 

- cereri de modificare de pedepse (art. 585 din Codul de procedură penală) în care sunt 

implicate persoane private de libertate; 

- cereri privitoare la înlăturarea sau modificarea pedepsei (art. 595, 596 din Codul de 

procedură penală); 

- liberare condiţionată (art. 587. 588 din Codul de procedură penală); 

- contestaţie la executare; 

- măsuri de siguranţă; 

- cereri întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară 

internaţională în materie penală; 

- toate cauzele (inclusiv cererile accesorii: cereri de recuzare/abţinere/îndreptare eroare 

materială etc., din dosarele repartizate spre soluţionare judecătorului de drepturi şi libertăţi) 

de competenţa judecătorului care îndeplineşte funcţia de dispoziţie asupra drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei în faza de urmărire penală; 

- redeschiderea procesului penal în cazul judecării în lipsă a persoanei condamnate (art. 466 

din Codul de procedură penală); 

- cereri de îndreptare a erorii materiale; 

- cereri de prelungire a dreptului de circulaţie; 

- cereri de abţinere/recuzare; 

- toate cererile în materia măsurilor preventive şi măsurilor asigurătorii în dosarele de fond 

aflate pe rolul instanţei - fie în procedura de cameră preliminară, fie în faza judecăţii). 

 


