
ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEŢUL HARGHITA 

 
 

HOTĂRÂREA NR.4 
 

din 16 martie 2020 
 

Pe baza considerentelor menţionate în procesul verbal întocmit 
la data de 16 martie 2020, parte integrantă a prezentei hotărâri, adunarea 
generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1 Se modifică şi se completează Hotărârea nr.3 din 13 

martie 2020 a adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei 
Odorheiu Secuiesc, astfel: 

Art.2 În perioada 17 martie 2020 – 4 mai 2020, inclusiv, 
programul de lucru cu publicul la compartimentul arhivă/registratură se 
limitează la o oră pe zi, în intervalul orar 9 – 10 în zilele de marţi şi vineri 
doar pentru eliberare acte, certificate. 

Art.3 Depunerea cauzelor noi şi transmiterea corespondenţei 
în legătură cu dosarele aflate pe rol se realizează numai prin mijloacele 
prevăzute de lege: poştă, curier, fax, e-mail. 

Art.4 În cauzele care au fixate termene înainte de 23 martie 
2020 se vor stabili ore distincte pentru judecarea lor, ţinând seama de o 
perioadă suficientă pentru aerisire şi igienizare. 

Listele de şedinţă cu o zi înainte vor fi aduse la cunoştinţa 
publicului pe pagina de internet a instanţei şi puse la dispoziţia jandarmilor 
pentru a permite intrarea în sediul instanţei doar la orele fixate. 

Art.5 În perioada 23 martie – 4 mai 2020 se vor judeca doar 
următoarele cauze cu caracter excepţional urgent: 

În civil: delegarea autorităţii părinteşti, tutelă, curatelă, 
ordonanţă preşedinţială, încuviinţarea executării silite, suspendarea 
executării silite şi provizorii, măsuri asigurătorii – în măsura în care 
completul de judecată va aprecia că dosarele au caracter excepţional 
urgent; 

În penal: cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi 
libertăţi, dosare cu inculpaţi arestaţi preventiv în cauză, măsuri preventive, 
măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă, mecanisme de cooperare 
judiciară internaţională în materie penală (Legea nr.302/2004). 

Celelalte cauze se vor amâna, fără prezenţa părţilor, la un 
termen pentru care acestea vor fi citate. 

Art.6 În dosarele aflate pe rolul Judecătoriei Odorheiu 
Secuiesc care nu au caracter excepţional urgent se recomandă în mod 
expres completelor de judecată să amâne soluţionarea acestor dosare, 
fără participarea părţilor, pentru termene după data de 4 mai 2020. 



Art.7 Pentru dosarele cu caracter excepţional urgent care, 
în mod imperios necesar, trebuie judecate în perioada 17 martie – 4 mai 
2020 accesul în sala de şedinţă va fi limitat, prin grija efectivelor de 
jandarmi, la părţi, avocaţi, reprezentanţi ai părţilor într-o singură cauză. 

Art.8 Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa publicului pe 
pagina de internet a instanţei şi afişare la sediul instanţei. 

 
 

PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE, 
Mălăieşiu Gabriela Ramona 

 


