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R O M A N I A 

AUTORITATEA JUDECĂTOREASCĂ 

JUDECĂTORIA TÂRGU SECUIESC 
Operator date cu caracter personal înscris în registrul de evidenţă şi prelucrare a datelor cu caracter personal 

sub nr. 3875 şi 4745 

 
Nr. 12/A/468/2020 din 13.03.2020      
 

 

 

DECIZIA NR. 8 

din 13.03.2020 

 

  

 Preşedintele Judecătoriei Târgu Secuiesc, 

 În exercitarea atribuţiilor prevăzute de art. 7 alin. 1 şi 8 din Regulamentul de ordine interioară a 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, 

art. 43 şi 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 

 Văzând Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, Secţia pentru 

Judecători şi în considerarea Hotărârii nr. 6/09.03.2020 a Comitetului Naţional pentru situaţii Speciale 

de Urgenţă, în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2, respectiv măsurile 

de prevenire necesar a fi luate prin punerea în aplicare a Planului specific de continuitate (pentru ipoteza 

indisponibilizării parţiale a personalului în situaţia de epidemie în vederea asigurării funcţiilor esenţiale 

şi gestionarea funcţionării infrastructurii critice) la Judecătoria Târgu Secuiesc, 

 În aplicarea Hotărârii nr. 192 din 12.03.2020 a Consiliului superior al Magistraturii, Secţia 

pentru Judecători, privind solicitarea adoptării de către instanţe a unor măsuri urgente pentru a elimina 

orice aglomerare de persoane în incinta şi în perimetrul de activitate al instanţelor, precum şi limitarea la 

maximum posibil a deplasării tuturor participanţilor la activităţile judiciare până în data de 04.05.2020, 

 În interesul bunei administrări a actului de justiție, pentru prevenirea contaminării cu COVID 19, 

se impun luarea de măsuri urgente la Judecătoria Târgu Secuiesc, valabile începând cu data de 13 

martie 2020 şi până la data de 4 mai 2020, 

Emite următoarea,  

 

                DECIZIE 

 

 

Art. 1. Pentru evitarea aglomerărilor de persoane în incinta Judecătoriei Târgu Secuiesc, până 

la data de 04 mai 2020, inclusiv, se suspendă activitatea de judecată, cu preschimbarea termenelor 

de judecată în lunile mai şi iunie 2020, cu excepţia cauzelor urgente menţionate în prezenta 

hotărâre, respectiv: 

1. În materie penală vor fi judecate următoarele cauze în perioada de referinţă: 

- cereri de percheziţie şi interceptări; 

- obţinere date financiare; art.143 C.p.p. 

- propunere arestare preventivă a inculpatului sau învinuitului 

- prelungi rea duratei arestării preventive; 

- prelungirea altor măsuri ( obligaţia de a nu părăsi ţara/locaţia) 

- înlocuire măsură preventivă; 

- revocare măsură preventivă; 

- constatarea încetării de drept a măsurilor preventive; 

- cererea de liberare provizorie sub control judiciar; 

- cererea de liberare provizorie pe cauţiune; 

- revocarea eliberării provizorii; 

- luarea măsurii obligării la tratament medical 



 

          525400, Târgu Secuiesc, str. Ady Endre nr. 5, judeţul Covasna, telefon 0267-364839; fax 0267-361259;  

2   

- luarea măsurii internării medicale; 

- înlocuirea sau încetarea internării medicale; 

- revocarea măsurilor de siguranţă; 

- internarea medicală; 

- obligarea la tratament medical; 

- contestaţie la executare; 

- întrerupere executare pedeapsă; 

- amânare executare pedeapsă; 

- cauzele penale în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii 

penale; 

- Toate cauzele penale cu arestaţi;  

 

2. În materie civilă: 

-    ordonanţe preşedinţiale; 

-    cerere de valoare redusă 

- ordin de protecţie; 

- tutelă; 

- curatelă; 

- asigurare dovezi; 

- suspendarea executării silite; 

- ordonanţe de plată; 

- încuviinţare executare silită; 

- validarea popririi; 

- evacuare prevăzută de artr.1041 N.C.P.C. 

- măsuri asigurătorii; 

- ajutor public judiciar; 

- reexaminare ajutor public judiciar; 

- reexaminare taxă judiciară de timbru; 

- delegarea autorităţii părinteşti; 

- internare medicală nevoluntară; 

- consiliere psihologică; 

- anulare cerere (art. 200 N.C.P.C.); 

- cauze fără citare; 

- cerere din procedura prealabilă care nu presupune citarea părţilor; 

- recuzare; 

- abţinere; 

- permisiunea de a rămâne pe teritoriul României (Legea nr. 122/2006); 

- cerere în anulare OUG 119/2007; 

- îndreptare eroare materială; 

- litigiu privind evidenţa informatizată a persoanei; 

- termen de graţie/eşalonare plată obligaţie; 

- contestaţie în anulare şi cerere de revizuire în cauzele având obiectele menţionate 

în prezenta decizie; 

 

Art. 2. Completele de judecată care au programate şedinţă de judecată, conform planificării, 

în intervalul de timp 16 martie 2020 – 4 mai 2020 vor proceda, de îndată, la selectarea cauzelor 

urgente, având obiectele enumerate la art. 1 din prezenta decizie şi înscrierea lor în listele de şedinţă 

care se vor întocmi de către grefieri, pe ore, pentru zilele în care aceste şedinţe sunt programate. La 

fixarea orelor de va ţine seama şi de necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi 

igienizarea sălilor de şedinţă. 

 Listele de şedinţă astfel întocmite vor fi publicate pe portalul Judecătoriei Târgu 

Secuiesc pentru ca persoanele implicate în cauzele selectate potrivit prezentei decizii  

să poată lua cunoştinţă de data şi ora la care va avea loc judecarea fiecărui dosar în 
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parte. Un exemplar al listelor va fi predat efectivelor de jandarmi care asigură  paza 

instanţei, iar un alt exemplar al listelor de şedinţă va fi afişat la intrarea în clădire. 

 În celelalte cauze, altele decât cele prevăzute mai sus, care nu sunt considerate 

urgente, se va dispune preschimbarea termenelor de judecată şi acordarea unui nou 

termen de judecată.  

 În cauzele noi care se înregistrează începând cu data de 13 martie 2020, completele 

de judecată vor proceda la acordarea ori preschimbarea primului termen de judecată 

ulterior datei de 4 mai 2020, urmând a se dispune citarea părţilor pentru termenele 

nou acordate.  

 

Art. 3. Judecătorii titulari de complet, în vederea judecării cauzelor urgente mai sus 

identificate, vor dispune măsurile necesare de limitare a accesului justiţiabililor/publicului în incinta 

clădirii, respectiv a sălii de judecată cu concursul personalului Jandarmeriei Române. 

 

Art. 4. Programul de lucru cu publicul în Arhivă – Registratură, Biroul de informare şi 

relaţii publice, Biroul executări penale, Biroul persoane juridice, se suspendă în totalitate, toate 

cererile şi înscrisurile se vor comunica prin poştă, poşta electronică la adresele de e-mail: jud-

tgsecuiesc-reg@just.ro ;  jud.tgsecuiesc@just.ro. şi la nr. de fax 0267361259. 

 

Art. 5. Efectivele de jandarmi vor permite accesul în incinta Judecătoriei Târgu Secuiesc 

doar acelor justiţiabili şi avocaţi ale căror cauze  se judecă potrivit prezentei. 

 

Art. 6. Se recomandă justițiabililor care au primit citații pentru a participa la procese 

programate în intervalul 16 martie 2020 – 4 mai 2020,  să verifice pe site-ul instanței dacă dosarele 

în care au fost chemați au obiecte dintre cele menționate în prezenta decizie, respectiv, dacă sunt 

înscrise pe lista de ședință publicată cu două zile înainte de ședință. 

 

Art. 7. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată în cauzele care se regăsesc în 

prezenta decizie, că au posibilitatea să solicite judecarea cauzei în lipsă sau pot solicita amânarea 

cauzei în situația în care doresc să se prezinte la proces însă se tem de infectarea cu coronavirus ori 

vin din zone – din ţară sau străinătate - infectate cu coronavirus; recomandă justiţiabililor şi 

reprezentanţilor acestora să se prezinte la procese doar în situația în care prezența lor este 

obligatorie, respectiv pe citațiile pe care le primesc apare mențiunea „prezența obligatorie”. 

 

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică personalului instanţei, Baroului de Avocaţi Covasna, 

Baroului de Avocaţi Braşov, Inspectoratului de Jandarmi „Gheorghe Doja” Covasna, 

Penitenciarului Codlea, Penitenciarului Miercurea Ciuc, se va afişa în locuri vizibile (intrare 

judecătorie, Arhivă - Registratură, săli de şedinţe) şi se va publica pe pagina de internet a instanţei. 

 

 Dată în Târgu Secuiesc, azi 13.03.2020 

 

 

 Preşedintele Judecătoriei Târgu Secuiesc 

                                                                       Judecător RAMONA SAVU 
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