
 

COMUNICAT  

13.03.2020 

 

  

Având în vedere dispoziţiile art.1 din Hotărârea Secţiei pentru judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 192/12.03.2020, conducerea Judecătoriei Iaşi a 

adoptat o serie de măsuri, unele dintre acestea vizând şi publicul şi avocaţii, după cum 

urmează:  

 

Prin Hotărârea nr. 15/13.03.2020 a Colegiului de Conducere al Judecătoriei Iaşi , ce a 

avut ca obiect reanalizarea măsurilor ce vizează activitatea de judecată şi care se impun în 

contextul adoptării Hotărârii CSM nr. 191/10.03.2020, respectiv nr. 192/12.03.2020, privind 

recomandările în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus 

(COVID-19),  

 Cu unanimitate a hotărât ca începând cu data de 13 martie 2020 şi până la data de 

04 mai 2020 la Judecătorie Iaşi să se judece exclusiv următoarele cauze cu caracter urgent: 

 

I. în materie civilă: 

• suspendare provizorie a executării silite; 

• ordin de protecţie; 

• ordonanţă preşedinţială vizând minori; 

• cereri de abţinere/recuzare/îndreptare a erorii materiale formulate în cauzele 

menţionate anterior; 

 

II. în materie penală: 

• cauze cu inculpaţi aflaţi sub puterea unei măsuri preventive ce necesită verificare 

periodică; 

• cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;  

• cereri de prelungire a dreptului de circulaţie; 

•cereri de abţinere/recuzare/îndreptare a erorii materiale formulate în cauzele 

menţionate anterior; 

• cauze în care ar putea interveni prescripţia răspunderii penale, indiferent de obiectul 

acestora. 

Pentru cauzele care nu se judecă în perioada următoare, completele de judecată 

vor fixa primul termen de judecată începând cu 04 mai 2020 sau, după caz, vor proceda la 

preschimbarea termenelor de judecată deja acordate ulterior datei de 04 mai 2020, potrivit 

dispoziţiilor procedurale. 

 

De asemenea, prin decizia nr.15/13.03.2020 a preşedintelui Judecătoriei Iaşi s-au 

dispus următoarele măsuri: 

 

Activitatea de judecată 

În cauzele care vor fi judecate în perioada următoare potrivit Hotărârii Colegiului de 

conducere cu nr. 15 din 13.03.2020, completele vor proceda, în măsura în care este posibil, la 

audierea în sistem de videoconferinţă. 

Completele de judecată vor fixa ore pentru dezbaterea fiecărei cauze în parte. Se va 

ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea 

sălilor de şedinţă. 



Orele, precum şi numele tuturor participanţilor la dosar, inclusiv avocaţii, vor fi 

trecute în listele de şedinţă. 

Accesul justiţiabililor/avocaţilor/altor participanţi la procedurile judiciare în incinta 

instanţei va fi permis doar cu cinci minute înainte de ora fixată pentru judecarea cauzei în 

care participă. 

În acest scop, copii ale listelor de şedinţă, care cuprind cauzele care se judecă în 

perioada următoare, se vor afla în posesia jandarmilor şi vor fi afişate, pentru a putea pune în 

practică dispoziţia anterioară. 

Listele de şedinţă vor fi aduse cu o zi înaintea zilei de şedinţă la Biroul Primului 

Grefier, se va preda jandarmilor şi se va afişa până în ora 12.00. 

 

Activitatea cu publicul la compartimentele instanţei care desfăşoară activităţi 

cu publicul se suspendă în perioada 13.03.2020 - 04.05.2020 iar înscrisurile se vor depune 

exclusiv prin mijloace de comunicare la distanţă permise de lege (mail, fax, poştă).  

Înscrisurile şi cererile vor fi depuse prin mijloace de comunicare electronică permise 

de lege (e-mail:  jd-iasi-registratura@just.ro , fax: 0232/232308 – fax automat secţie penală, 

0232/255914 – fax automat secţie civilă - pentru transmitere relaţii şi cereri pentru dosarele 

instanţei, jud-iasi-pgref@just.ro - adresă de poştă electronică destinată exclusiv 

corespondenţei de natură administrativă, jd.iasi.birp@just.ro – Biroul de informare şi relaţii 

publice), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie transmis prin poştă, dacă este solicitat. 

 Nu este permis accesul persoanelor în incinta instanţei decât pentru 

Compartimentele executări penale (situaţii de punere în executare a măsurilor educative 

neprivative de libertate şi a derulării supravegherii dispuse în baza C. pen. din 1969, 

proceduri care se vor derula la Sala 7 - parter), Biroul de informare şi relaţii publice, doar 

pentru eliberarea certificatelor de grefă şi comunicarea actelor procedurale, în zilele de 

miercuri de la 10.00 la 11.00. 

 

Justiţiabilii 

 Accesul tuturor persoanelor în incinta instanţei (cu excepţia personalului propriu) 

se va realiza exclusiv pe intrarea principală nr. 1 – cea dinspre Anastasie Panu nr. 25. 

Se instituie obligaţia ca la intrarea persoanelor în sediul instanţei, aceştia să 

completeze chestionare cu declararea pe proprie răspundere dacă au călătorit în zonele de 

risc, dacă au intrat în contact cu persoane suspecte şi dacă prezintă simptomatologia specifică 

bolii - febră, tuse, dificultăţi respiratorii, dureri musculare.  

În situaţia în care, în urma completării chestionarului, va rezulta că o persoană se 

află în situaţia de mai sus, prin grija personalului jandarmeriei va fi anunţată de îndată 

conducerea instanţei pentru luarea măsurilor legale şi pentru înştiinţarea completului de 

judecată. Asemenea chestionare vor fi completate de toate persoanele care pătrund în incinta 

instanţei şi nu fac parte din personalul propriu al Judecătoriei Iaşi. 

Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Iaşi a persoanelor care au călătorit în 

zonele de risc, în ultimele trei săptămâni sau care, deşi nu au călătorit, suspectează că au 

intrat în contact în România cu persoane care au călătorit în respectivele zone precum şi a 

celor care prezintă simptomatologia specifică infectării cu virusul gripal. Aceste persoane vor 

fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale competente - direcţia de sănătate 

publică de la domiciliul/locuinţa efectivă - pentru asigurarea de asistenţă medicală şi. după 

caz, luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege. 

Se interzice accesul în incinta Judecătoriei Iaşi a persoanelor cu privire la care 

autorităţile competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la expirarea 

acestor măsuri. Persoanele aflate în situaţia de mai sus trebuie să înştiinţeze instanţa prin 
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cerere trimisă în scris, prin poştă sau prin mijloacele de comunicare rapidă-fax, poştă 

electronică, curier, etc. 

Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie şi care nu se află în 

niciuna dintre situaţiile prevăzute la alineatele precedente sunt rugate ca pe toată durata 

prezenţei la sediul instanţei să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de 

autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19, virusul gripal sau 

alte infecţii respiratorii transmisibile, care sunt afişate şi la sediul instanţei. 

 

Angajaţii 

La întoarcerea din concediul de odihnă, angajaţii au obligaţia de a notifica telefonic 

şeful ierarhic superior din cadrul instanţei cu privire la zona geografică în care au călătorit, la 

starea medicală generală, precum şi cu privire la faptul dacă, după cunoştinţa lor, au intrat în 

contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de 

COVID-19. 

Persoanele care au călătorit în zonele de risc prevăzute în listele actualizate periodic 

de autorităţile competente sau care au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu 

suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe 

dintre următoarele simptome - febră, tuse sau dificultăţi de respiraţie - nu pot reveni la locul 

de muncă până la vindecare şi sunt obligate să respecte măsurile de protecţie, carantină sau 

autoizolare dispuse de organele medicale competente. 

Prevederile anterioare se aplică şi persoanelor care îndeplinesc cerinţele arătate în 

cuprinsul acestora însă nu prezintă simptome de infecţie respiratorie. 

Prevederile art. 4 se aplică şi în cazul călătoriilor efectuate în zilele nelucrătoare - 

sărbători legale, week-end, zile de recuperare, concedii de orice altă natură, etc, precum şi în 

cazul detaşării, delegării sau participării la orice acţiuni de formare ori asemenea, în interesul 

serviciului. 

Personalul propriu al Judecătoriei Iaşi atunci când constată că un participant la 

procedurile judiciare prezintă simptomatologia specifică bolii - febră, tuse, dificultăţi 

respiratorii, dureri musculare va anunţa de îndată conducerea instanţei pentru luarea 

măsurilor legale. 

Dispoziţii finale 

Prezenta decizie intră în vigoare la data emiterii, respectiv, azi 13.03.2020. situaţia 

urmând a fi reevaluată periodic. 
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