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Nr. 312/A/13.03.2020


COMUNICAT DE PRESĂ

În scopul prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus (COVID-19), având în vedere, Hotărărea nr. 5 din 13.03.2020 a Adunării Generale a Judecătorilor a Judecătoriei Răcari au fost luate următoarele măsuri, valabile până la data de 04 mai 2020.
1. În perioada 13.03 - 04.05.2020, la nivelul instanţei se vor judeca doar cauzele urgente menţionate în lista anexă la prezenta hotărâre şi a cauzelor care se soluţionează fără citarea părţilor;
	2. În cauzele care se vor judeca în perioada menţionată, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. 
La fixarea orelor se va ţine seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.
	3. În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va fixa primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda la preschimbarea termenelor de judecată acordate în lunile martie şi aprilie, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor.
	4. În cauzele care vor fi judecate în perioada menţionată, se va proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă şi, în vederea protejării sănătăţii publice, se va evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice.
	5. Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă.
6. Pentru a evita aglomerarea sălilor de judecată se va restricţiona accesul în sălile de judecată pentru însoţitori/rude ale părţilor, în sensul că se va permite accesul numai participanţilor la proces (Ex:părţi, martori, avocaţi, procuratori, curatori, experţi, interpreţi, traducători, etc.), măsura urmând a fi adusă la cunoştinţa publicului prin afişarea unor  astfel de anunţuri  la intrarea în instituţie şi  în sălile de judecată.
	7. Completurile de judecată care soluţionează şi cauze penale vor examina posibilitatea utilizării, în  condiţii procedurale a mijloacelor tehnice necesare asigurării audierii persoanelor private de libertate prin videoconferinţă, în funcţie de gradul de jurisdicţie, obiectul cauzelor, calitatea persoanelor private de libertate, în procesul penal.


 	Acestea vor putea suferi modificări în funcţie de evoluţia situaţiei generată de epidemia cu Coronavirus.
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