
ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEŢUL HARGHITA 

  
HOTĂRÂREA NR.5 

din 19 martie 2020 
  

Pe baza considerentelor menţionate în procesul verbal întocmit la data de 19 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.4 din 16 martie 2020 a Adunării 
generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, astfel: 

Art.2 Cauzele cu caracter excepţional urgent care se judecă în condiţiile pandemiei de 
coronavirus sunt: 

- cauzele civile: măsuri de protecţie a minorilor în situaţii de urgenţă – Legea 
nr.272/2004; tutelă; curatelă; ordin de protecţie; ordonanţe preşedinţiale; suspendarea provizorie a 
executării hotărârii; suspendarea executării hotărârilor; suspendarea provizorie a executării silite; măsuri 
asigurătorii – în măsura în care completul de judecată va aprecia, faţă de circumstanţele concrete ale cauzei 
şi în contextul pandemiei de coronavirus, că dosarele au caracter excepţional urgent; incidente procedurale 
în cauzele cu caracter excepţional urgent dintre cele mai sus menţionate; 

- cauzele penale: cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi – cu 
excepţia celor care au ca obiect contestaţie privind durata procesului; dosare cu inculpaţi faţă de care s-au 
luat măsuri preventive în cauză; măsuri preventive; măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă; contestaţii 
la executare – în măsura în care privesc drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei condamnate a 
căror exercitare nu a fost restrânsă prin Decretul nr.195/2020; mecanisme de cooperare judiciară 
internaţională în materie penală (Legea nr.302/2004); cauze având ca obiect infracţiuni flagrante; cauze în 
care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional; cereri de 
amânare/întrerupere a executării pedepselor; alte cauze de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de 
completul de judecată; incidente procedurale în cauzele cu caracter excepţional urgent dintre cele mai sus 
menţionate. 

Art.3 Programul de lucru cu publicul se suspendă la toate compartimentele instanţei 
începând cu data de 23 martie 2020 pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr.195/2020. 

Art.4 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.5 Cererile de eliberare a certificatelor de grefă, certificatelor şi adeverinţelor pentru 
asociaţii şi fundaţii se depun numai prin mijloacele prevăzute de lege: poştă, curier, fax, e-mail. 

Cererile vor cuprinde adresa administrativă şi/sau număr de fax, adresă de e-mail. 
Art.6 Certificatele de grefă, certificatele şi adeverinţele pentru asociaţii şi fundaţii se 

trimit prin poştă (plic timbrat), e-mail, fax solicitanţilor. 
Art.7 Cauzele (altele decât cele prevăzute la art.2) având fixate termene pe perioada de 

aplicabilitate a Decretului nr.195/2020 se suspendă de drept cu menţionarea acestei măsuri în Ecris 
(soluţia pe scurt) şi ataşarea la dosarul cauzei. 

În termen de 10 zile de la încetarea stării de urgenţă cauzele vor primi termene, pentru 
care se vor cita părţile. 

Art.8 În cauzele care nu au caracter excepţional urgent, după distincţiile făcute la 
art.2, procedura verificării şi regularizării cererilor, fie întemeiată pe art.200, art.201 Cod procedură 
civilă, fie întemeiate pe dispoziţii din legi speciale, se suspendă pe perioada aplicabilităţii Decretului 
nr.195/2020. 

O copie a extrasului din prezenta hotărâre va fi ataşată la dosar, de către grefierul de 
şedinţă. 

Art.9 În fiecare zi de vineri până la orele 15 pe site-ul şi pe uşa instanţei se vor afişa 
listele de şedinţă cu cauzele prevăzute de art.2 care se vor judeca în săptămâna următoare, cu menţionarea: 
numărului dosarului, termenului, orei şi sălii de judecată. 

Art.10 Jandarmii vor permite accesul în clădirea instanţei doar la ora menţionată. 
Art.11 În 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. În cazul în care se impune luarea unor noi măsuri, se va reanaliza situaţia. 

Art.12 Pentru dosarele cu caracter excepţional urgent care, în mod imperios necesar, 
trebuie judecate în această perioadă accesul în sala de şedinţă va fi limitat, prin grija efectivelor de 
jandarmi, la părţi, avocaţi, reprezentanţi ai părţilor într-o singură cauză. 



Art.13 Prezenta hotărâre va fi comunicată judecătorilor, personalului auxiliar de 
specialitate din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, Parchetului de pe lângă Judecătoria Odorheiu 
Secuiesc, Baroului Harghita, Baroului Mureş, se aduce la cunoştinţa publicului pe pagina de internet a 
instanţei şi afişare la sediul instanţei. 

   
PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE 

Mălăieşiu Gabriela Ramona 
 


