
Lista cuprinzând cauzele urgente care se vor judeca în perioada 

16.03.2020 – 04.05.2020 

de către judecătoriile aflate în circumscripţia teritorială a Tribunalului Arad 

 

 

1. În materie penală: 

 

- Cauzele date în competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; 

- Cauzele cu măsuri preventive luate  în cauză, aflate în faza de judecată sau în procedura de cameră 
preliminară; 

- Cereri cu caracter urgent care vizează măsurile preventive, pentru cauzele aflate în faza de 
judecată sau în procedura de cameră preliminară; 

- 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; cu părţi aflate în stare de 
deţinere;  

- 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;  

- 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;  

- Înlocuire/încetarea obligării la tratament medical – art. 568 Cod Procedură Penală;  

 

2. În materie civilă:  

 

- Civil >> Ordonanţă preşedinţială 
- Civil >> Suspendare provizorie 
- Civil >> Poprire asigurătorie 
- Civil >> Sechestru asigurător 
- Civil >> Sechestru judiciar 
- Minori şi familie >> Curatelă 
- Minori şi familie >> Delegare temporară autoritate părintească 



            - Minori şi familie >> Internarea medicală nevoluntară 

            - Minori şi familie >> Ordin de protecţie 
            - Minori şi familie >> Ordonanţă preşedinţială 

            - Minori şi familie >> Plângere împotriva deciziilor consiliului de familie 

- Minori şi familie >> Poprire asiguratorie 

            - Minori şi familie >> Sechestru asigurator 

            - Minori şi familie >> Sechestru judiciar 
            - Minori şi familie >> Suspendarea provizorie a executării 

            - Minori şi familie >> Tutelă 

 


