
ROMÂNIA 
JUDECĂTORIA ODORHEIU SECUIESC JUDEŢUL HARGHITA 

 
HOTĂRÂREA NR.6 
din 16 aprilie 2020 

 
Pe baza considerentelor menţionate în procesul verbal întocmit la 

data de 16 aprilie 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.5 din 19 martie 2020 

a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, 
astfel: 

Art.2 Cu privire la activitatea de judecată a instanţei se aplică în 
continuare Hotărârea nr.417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii, astfel cum a fost precizată prin adresa nr.6510/26 martie 
2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, privind categoriile de cauze care se 
judecă pe durata stării de urgenţă. 

Art.3 În dosarele care nu sunt de urgenţă deosebită şi în care s-au 
stabilit termene de judecată ulterior perioadei de aplicabilitate a Decretului 
nr.195/2020, însă înăuntrul perioadei de aplicabilitate a Decretului nr.240/2020, se 
evidenţiază în cel mai scurt timp, în aplicaţia informatică ECRIS, de către grefierul 
de şedinţă, suspendarea de drept a cauzei în baza art.63 alin.11 din Decretul 
nr.240/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură – pentru cauzele civile, în 
baza art.64 alin.5 din Decretul nr.240/2020, fără efectuarea vreunui act de 
procedură – pentru cauzele penale (soluţia pe scurt) şi ataşarea la dosarul cauzei. 

Art.4 În cauzele care nu sunt de urgenţă deosebită, se menţine, pe 
perioada aplicabilităţii Decretului nr.240/2020, măsura privind suspendarea 
procedurii verificării şi regularizării cererilor, fie întemeiată pe art.200, art.201 Cod 
procedură civilă, fie întemeiate pe dispoziţii din legi speciale. 

O copie a extrasului din prezenta hotărâre se ataşează la dosar, de 
către grefierul de şedinţă. 

Art.5 Pentru cauzele în care este incidentă măsura suspendării de 
drept, pe temeiul Decretului nr.240/2020, evidenţa va fi ţinută de grefierii de şedinţă, 
pe completele de judecată cărora aceste cauze le sunt repartizate aleatoriu. 

Art.6 În cauzele de urgenţă deosebită, hotărârile pronunţate şi 
redactate vor fi comunicate. 

Art.7 Având în vedere art.61 din Decretul nr.240/2020, vor fi 
comunicate şi hotărârile judecătoreşti redactate în cauzele care nu sunt de urgenţă 
deosebită, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin acte 
normative, în perioada stării de urgenţă. 

Art.8 În perioada de aplicabilitate a Decretului nr.240/2020 se vor 
înainta instanţelor ierarhic superioare, în căile de atac, atât dosarele de urgenţă 
deosebită, cât şi cele care nu au un astfel de caracter, urmând ca instanţa de control 
judiciar să aprecieze, prin completul de judecată căruia i-a fost repartizată aleatoriu 
cauza, dacă aceasta este sau nu este de urgenţă deosebită. 

Dosarele vor fi înaintate în căile de atac în ziua de joi, în fiecare 
săptămână. Dosarele de urgenţă deosebită vor fi înaintate în orice zi a săptămânii. 

Art.9 Programul de lucru cu publicul continuă să fie suspendat la toate 
compartimentele instanţei pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr.240/2020. 



Art.10 Justiţiabilii sau reprezentanţii acestora, precum şi participanţii 
la procesele civile şi penale vor continua să transmită actele de sesizare, precum 
şi corespondenţa în legătură cu dosarele aflate pe rol numai prin mijloacele 
prevăzute de lege: poştă, curier, fax, e-mail. 

Art.11 În perioada de aplicabilitate a Decretului nr.240/2020 
activitatea de scanare a documentelor din dosarele înregistrate pe rolul instanţei, 
în scopul actualizării datelor din aplicaţia informatică „Info Dosar” ce permite 
consultarea actelor din dosare, de către părţi, pe baza parolei alocate în acest sens, 
va continua în toate dosarele, acordându-se prioritate celor de urgenţă deosebită. 

Art.12 În fiecare zi de vineri până la orele 15 pe site-ul şi pe uşa 
instanţei se afişează listele de şedinţă cu dosarele care se vor judeca în săptămâna 
următoare, cu menţionarea: numărului dosarului, termenului, orei şi sălii de 
judecată. 

Art.13 Jandarmii vor permite accesul în clădirea instanţei doar la ora 
menţionată. 

Art.14 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.15 În situaţia în care starea de urgenţă va fi prelungită prin decret 
prezidenţial după perioada de aplicabilitate a Decretului nr.240/2020, 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.16 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 


