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Cabinetul Preşedintelui                            Nr.30 din 07 septembrie 2020 

 

 

 

DECIZIA NR.30 

 
BĂRBULESCU CODRUŢ-MARIAN - Preşedintele Judecătoriei Sfântu Gheorghe, numit 

prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 16019/2020 din data de 20.08.2020  

  

  

 

În temeiul prevederilor art. 43 și 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară și art. 7 raportat la art. 9 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 

judecătorești aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, 

  

Cu observarea dispoziţiilor cuprinse în forma consolidată a Hotărârii nr. 

734/12.05.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru Judecători, ca urmare a 

modificărilor şi completărilor aduse prin Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 1095 din 

20.08.2020 

  

În contextul actual generat de răspândirea virusului COVID – 19, faţă de actele 

normative în vigoare si recomandările autorităţilor centrale în ce priveşte luarea măsurilor de 

protecţie împotriva îmbolnăvirii cu Covid-19 si limitării răspândirii acestui virus, 

  

Președintele Judecătoriei Sfântu Gheorghe, în exercitarea atribuțiilor manageriale 

proprii, emite următoarea 

                                                                D E C I Z I E: 

  

  Art. I. Începând cu data de 7 septembrie 2020, pe toată durata stării de alertă, se 

instituie următoarele măsuri organizatorice şi administrative, care vor fi aplicabile pe lângă cele 

stabilite prin Decizia preşedintelui Judecătoriei Sfântu Gheorghe nr. 22/14.5.2020: 

  

1. Obţinerea prin fotografiere a unor copii de pe înscrisuri din dosarele instanţei 

este permisă în condiţiile art. 93 alin. 13 din ROI, aprobat prin HCSM nr. 1375/2015. 

 

2. Programul şedinţelor de judecată şi programul de lucru cu publicul se aduc la 

cunoştinţă prin afişare la loc vizibil, prin publicare pe pagina de internet a instanţei. 

 

3. Preşedintele completului de judecată sau, după caz, preşedintele instanţei pot 

dispune înlăturarea din sala de judecată, şi respectiv, din incinta instanţei, a persoanelor care nu 

respectă în mod nejustificat obligaţiile stabilite prin pct. 1.2. - Accesul general în instanţă, din 

cuprinsul Deciziei nr. 22/14.05.2020. 
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4. Preşedintele completului de judecată cu ocazia fixării orei pentru fiecare cauză în 

parte pe rol, în conformitate cu cele stabilite prin pct. 2 – 1.1 Măsuri pentru judecata cauzelor, 

din Decizia preşedintelui instanţei nr. 22/14.05.2020, va avea în vedere şi identitatea de părţi 

sau de avocaţi ori de alţi participanţi în procedurile judiciare, în cauzele aflate pe lista de 

şedinţă. Lista, conţinând intervalele orare alocate fiecărui grup de cauze, se comunică prin 

publicare cu cel puţin 24 de ore înainta termenului de judecată, cu excepţia situaţiei în care acest 

termen nu poate fi respectat în cauzele urgente. 

 

5. Se recomandă pentru cauzele complexe (de ex. cu mai mulţi martori de audiat, 

cu părţi numeroase, derulate în sistem de videoconferinţă) fixarea unei ore distincte la finalul 

şedinţei de judecată sau alocarea unei şedinţe separate. Este recomandat ca judecătorul să nu 

stabilească în cadrul aceleiaşi şedinţe de judecată mai multe cauze care să impună administrarea 

unei probaţiuni complexe. 

 

6. Grefierul va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de începerea 

şedinţei de judecată. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, 

reprezentanţilor sau avocaţilor acestora se realizează în timpul şedinţei, doar în intervalele orare 

alocate cauzelor respective, după o prealabilă verificare a identităţii şi calităţii. 

 

7. Strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face doar în intervalul 

orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. 

 

8. Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului 

de judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza 

respectivă. Dispoziţiile art. 121 alin. (5) teza I din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti nu sunt aplicabile. 

 

9. Pentru situaţiile în care părţile sau reprezentanţii acestora nu se pot prezenta în 

intervalul orar alocat pentru grupul de cauze din care face parte şi cauza respectivă, instanţele 

pot stabili un interval orar la sfârşitul şedinţei de judecată, destinat exclusiv dosarelor lăsate la a 

doua strigare, în măsura în care condiţiile instanţei permit fixarea unui interval de timp în acest 

sens. Lăsarea dosarelor la a doua strigare în acest interval orar se poate face dacă există acordul 

părţilor şi dacă se depune dovada imposibilităţii de prezentare în intervalul orar alocat cauzei 

respective. 

 

10. Cererile adresate instanţei pentru eliberarea certificatelor, a copiilor de pe 

înscrisuri şi pentru restituirea înscrisurilor originale se vor depune în principal prin mijloace de 

comunicare electronică sau prin poştă, în condiţii care să asigure verificarea identităţii 

solicitantului. 

 

11. Înscrisurile eliberate în temeiul cererilor prevăzute la alin. (1) se vor transmite în 

principal prin poştă sau, dacă persoana care a formulat cererea solicită, prin poştă electronică. 

 

 



    
JUDECĂTORIA  

SF. GHEORGHE 

  

 
R O M Â N I A 

J U D E C Ă T O R I A   S F Â N T U  G H E O R G H E 

 
Operator date cu caracter personal înscris în registrul de evidenţă şi prelucrare a datelor cu caracter personal sub nr.4441  

Prezentul document este supus reglementărilor aflate sub incidenţa Regulamentului U.E. 2016/679 

 
 

 

   520023, Sfântu Gheorghe, str.Kriza Janos, nr.2, jud.Covasna,, tel 0267-315072, fax 0267-315903                    3 

 

  

12.  În cauzele nonpenale se vor cita părţile cu menţiunea de a avea în vedere 

dispoziţiile art. 15 din Codul de procedură civilă, în sensul că părţile pot solicita expres instanţei 

ca judecata să se facă numai pe baza actelor depuse la dosar. Această din urmă dispoziţie se 

referă exclusiv la cauzele în care nu s-au emis încă citaţii. 

 

13.  Concediul de odihnă anual pentru întregul personal al instanţei judecătoreşti 

poate fi efectuat şi în afara duratei vacanţei judecătoreşti, fără însă a perturba buna desfăşurare a 

activităţii instanţei. 

 

14. Preşedinţii completurilor de judecată pot stabili ca pe durata vacanţei 

judecătoreşti să fie soluţionate şi alte tipuri de cauze decât cele urgente, stabilite de colegiul de 

conducere al instanţei. Cu toate acestea, preşedinţii completurilor vor avea în vedere cererile de 

amânare a cauzei întemeiate pe efectuarea concediilor de odihnă în perioada vacanţei 

judecătoreşti, formulate de părţi, reprezentanţii lor convenţionali sau legali sau alţi participanţi 

la procedura judiciară. 

  

Emisă astăzi, 7 septembrie 2020. 

  

Preşedintele Judecătoriei Sfântu Gheorghe 

Judecător Bărbulescu Codruţ-Marian 

 

 


