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COMUNICAT 

 

 

Adunarea generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Luduş, întrunită în 

şedinţa din 12 martie 2020, a adoptat prin Hotărârea nr. 5/12 martie  2020, următoarele 

măsuri de prevenire a răspândirii a infecţiei cu coronavirus SARS-CoV-2: 

 

1 – Se vor judeca numai cauzele civile, având ca obiect: 

- ordin de protecţie; 

- ordonanţă preşedinţială; 

- delegarea autorităţii părinteşti; 

- tutelă; 

- curatelă; 

- măsuri asiguratorii; 

- asigurare dovezi; 

- suspendare provizorie; 

- suspendare executare silită (în cazul în care cererea de suspendare a executării 

silite a fost formulată în cadrul contestaţiei la executare, se va soluţiona numai cererea de 

suspendare, contestaţia urmând a fi amânată pentru un termen ulterior) 

- toate cauzele ce se judecă fără citarea părţilor. 

 

2  – Se vor judeca numai cauzele penale, având ca obiect: 

-   cererile de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; 

-   în primă instanţă/cameră preliminară: cauze cu inculpaţi aflaţi în arest 

preventiv; 

- cererile privind măsurile preventive, măsurile asigurătorii şi măsurile de 

siguranţă; 

- cererile de amânare a executării pedepsei/întrerupere a executării pedepsei; 

- alte cauze apreciate ca fiind urgente de către titularul completului de judecată, 

inclusiv cauzele în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a 

răspunderii 

penale. 

 

Art. 3.  Se vor preschimba termenele în toate celelalte cauze, pentru termene 

de judecată din luna mai 2020 şi ulterioare. 
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            Art. 4.  Listele de şedinţă vor fi afişate la intrarea principală în clădire şi vor 

conţine:  

-   intervalul orar aproximativ în care se vor striga cauzele ce au caracter urgent; 

- data pentru care a fost preschimbat termenul de judecată în celelalte cauze.  

 

Art. 5.  Jandarmul va permite accesul în clădire a justiţiabililor şi avocaţilor 

numai în intervalul orar indicat. Persoanelor care nu sunt implicate în cauze care se 

judecă în respectivul interval orar nu li se va permite accesul în clădirea instanţei şi va 

trebui să aştepte în afara clădirii până la ora la care este stabilită strigarea cauzei. 

 
Art. 6. Cererile şi înscrisurile vor fi comunicate instanţei, în principal, prin intermediul 

adresei de email  jud-ludus-reg@just.ro, prin fax la numărul 0265.435.590) ori prin serviciul 

poştal la sediul al Judecătoriei Luduş situat în oraşul Luduş, strada Republicii, nr. 59, judeţul 

Mureş, cod poştal 545200. 

În cazuri excepţionale pot fi depuse şi personal, la registratura instanţei, de luni până 

vineri, în intervalul orar 8,00 – 10,00. 

 
            Art. 7.  Studiul dosarelor se va realiza, în principal prin intermediul portalului 

http://www.curteadeapelmures.ro/. Parola de acces la dosarul electronic va putea fi solicitată 

prin intermediul adresei de email jud-ludus-reg@just.ro.  

În cazuri excepţionale dosarele pot fi studiate şi personal, la arhiva instanţei, de luni 

până vineri, în intervalul orar 8,00 – 10,00. 

În vederea prevenirii răspândirii infecţiilor cu noul coronavirus la nivelul 

Judecătoriei Luduş măsurile se vor aplica în perioada 12 martie 2020 – 30 aprilie 

2020. 

 

 

 

PURTĂTOR DE CUVÂNT, 

 

Judecător ANASTASIA OPRIŞ 
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