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DECIZIA  NR. 5/2020 

Din data de 19 martie 2020 

 

Radu Ciobanu, preşedintele Judecătoriei Luduş,  

 

D E C I D E: 
 

Art. 1. În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea la 

nivel naţional a infecţiei cu coronavirusul SARS CoV-2, prin raportare la declararea, de către 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a epidemiei de coronavirus ca pandemie şi la instituirea, de 

către Preşedintele României, prin Decretul nr. 195 din 16 martie 2020, a stării de urgenţă pe 

întreg teritoriul României, pe o durată de 30 de zile, scop în care au fost stabilite măsurile de 

primă urgenţă cu aplicabilitate directă şi imediată, în considerarea dispoziţiilor art. 42 alin. (1) 

din Anexa 1 la Decretul nr. 195/2020 şi având în vedere îndrumările formulate de Secţia 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 257 din 17 martie 

2020, precum şi prin Hotărârea nr. 16 din 18 martie 2020 a Colegiului de conducere al Curţii 

de Apel Târgu Mureş,  hotărăşte modificarea şi completarea Deciziei nr.  2 din 10 martie 2020 

şi a Deciziei nr. 4 din 13 martie 2020 a Preşedintelui Judecătoriei Luduş, în ceea ce priveşte 

activitatea de judecată a instanţei, pe durata stării de urgenţă, prin adoptarea măsurilor 

considerate necesare atât pentru protecţia judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, 

personalului conex, cât şi pentru protecţia procurorilor, avocaţilor, părţilor, participanţilor la 

procesele civile şi penale. 

 

Art. 2. Cu privire la activitatea de judecată a Judecătoriei Luduş, lista tipurilor de 

cauze cu caracter excepţional urgent, în circumstanţele pandemiei de coronavirus SARS CoV-

2, care vor fi judecate în perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, emis 

de Preşedintele României, potrivit regulilor de competenţă stabilite de Codul de procedură 

civilă, de Codul de procedură penală şi de legi speciale, sunt cele stabilite prin Hotărârea nr. 

16 din 18 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş, la art. 2.1. şi 

art. 2.2în materii nonpenale şi art. 2.3. în materie penală. 

 

Art. 3. Procedura de lucru în cauzele aflate pe rolul Judecătoriei Luduş este cea 

stabilită prin art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 din Hotărârea nr. 16 din 18 martie 2020 a 

Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Târgu Mureş. 

 

Art. 4. (1) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, se  vor înainta în 

căile de atac, numai dosarele care fac parte din categoriile enumerate la art. 2, urmând ca 

instanţele de control judiciar să aprecieze, prin completul de judecată căruia i-a fost 

repartizată aleatoriu cauza, dacă aceasta are caracter excepţional urgent. 
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(2) Dosarele vor fi înaintate în căile de atac, o dată pe săptămână, în ziua de joi, având 

în vedere caracterul excepţional urgent al acestora. În situaţia impusă de urgenţa excepţională 

a unor cauze, respectiv de termenele procedurale scurte (mai cu seamă în materie penală), se 

pot trimite şi în zilele de marţi. 

 

Art. 5. (1) Programul de lucru cu publicul la compartimentele registratura generală şi 

arhivă este suspendat pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020. Justiţiabilii, 

avocaţii sau reprezentanţii acestora, precum şi participanţii la procesele civile şi penale vor 

transmite actele de sesizare, precum şi corespondenţa în legătură cu dosarele aflate pe rolul 

instanţei prin mijloacele de comunicare prevăzute de lege (poştă, curier, fax, e-mail), astfel 

cum s-a stabilit prin Decizia nr. 4/2020 a Preşedintelui Judecătoriei Luduş. 

(2) Înregistrarea cererilor de sesizare a instanţei trimise prin mijloacele de comunicare 

mai sus menţionate, precum şi înregistrarea cauzelor trimise în căile de atac, cât şi 

repartizarea aleatorie a cauzelor sunt atribuţii care vor fi îndeplinite în zilele de luni, miercuri 

şi vineri, în funcţie de volumul de cauze al instanţei. Cauzele care nu suferă amânare se 

înregistrează de urgenţă. 

(3) In perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, activitatea de scanare a 

documentelor din dosarele înregistrate pe rolul instanţei (fie la sesizare directă, fie ca urmare a 

trimiterii dosarelor în căile de atac), în scopul actualizării datelor din aplicaţia informatică 

„Info dosar”, va continua cu prioritate în cauzele cu caracter excepţional urgent. Scanarea se 

va realiza de către grefierii arhivari, care sunt prezente alternativ în instanţă. 

 

Art. 6. (1) La nivelul instanţei, se va proceda la identificarea, de către titularul fiecărui 

complet de judecată, în fiecare zi de vineri, pentru săptămâna următoare, a dosarelor cu 

caracter excepţional urgent care vor fi judecate, prin raportare la art. 2 din prezenta hotărâre. 

(2) Lista dosarelor astfel identificate va fi predată, de către grefierul şef, specialistului 

IT-şef, în fiecare zi de vineri, până la ora 15
00

, în vederea publicării pe site-ul instanţei, până 

la ora 16
00

. În listă va fi menţionat: numărul dosarului, termenul de judecată stabilit şi ora de 

începere a dezbaterilor. 

(3) Lista dosarelor va fi comunicată, prin e-mail sau fax, Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Luduş, Baroului Mureş, Penitenciarului Târgu Mureş, Inspectoratul Judeţean de 

Poliţie Mureş, şi dispozitivului de jandarmi de la postul de pază şi supraveghere acces în 

sediul instanţei. 

 

Art. 7. In situaţia în care starea de urgenţă va fi prelungită prin decret prezidenţial 

după perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, măsurile adoptate prin prezenta 

hotărâre îşi prelungesc de drept efectele. In cazul în care se impune luarea unor noi măsuri se 

va reanaliza situaţia. 

 

 Art. 8. (1) Prezenta decizie va fi comunicată judecătorilor, personalului auxiliar de 

specialitate din cadrul Judecătoriei Luduş, Curţii de Apel Târgu-Mureş, Tribunalului Mureş 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Luduş, Baroului Mureş, Penitenciarului Târgu-Mureş, 

Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş şi dispozitivului de jandarmi de la postul de pază şi 

supraveghere acces în sediul instanţei. 

(2) Decizia, în extras, va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postarea 

pe pagina de internet a instanţei. 

 

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI LUDUŞ 

Judecător – RADU CIOBANU 

 


