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EXTRAS 

 

HOTĂRÂREA NR. 16 

din 18 martie 2020 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 În urma deliberării, colegiul de conducere, cu unanimitatea voturilor 

membrilor, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 1. În contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice determinate de 

răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu coronavirusul SARS CoV-2, prin 

raportare la declararea, de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a 

epidemiei de coronavirus ca pandemie şi la instituirea, de către Preşedintele 

României, prin Decretul nr. 195/16.03.2020, a stării de urgenţă pe întreg 

teritoriul României, pe o durată de 30 de zile, scop în care au fost stabilite 

măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate directă şi imediată, în considerarea 

dispoziţiilor art. 42 alin. (1) din Anexa 1 la Decretul nr. 195/16.03.2020 şi având 

în vedere îndrumările formulate de  Secția pentru judecători a Consiliului Superior 

al Magistraturii prin Hotărârea nr. 257/17.03.2020, Colegiul de conducere al 

Curţii de Apel Târgu-Mureş hotărăşte modificarea şi completarea Hotărârii nr. 

13/11.03.2020 şi a Hotărârii nr. 15/13.03.2020 în ceea ce priveşte activitatea de 

judecată a Curţii de Apel Târgu-Mureş şi a instanţelor din aria de competenţă a 

acesteia (tribunale, tribunal specializat, judecătorii), pe durata stării de urgenţă, 

prin adoptarea măsurilor considerate necesare atât pentru protecţia 

judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, 

funcţionarilor publici şi personalului contractual, cât şi pentru protecţia 

procurorilor, avocaţilor, părţilor, participanţilor la procesele civile şi penale. 

 

Art. 2. Cu privire la activitatea de judecată a Curţii de Apel Târgu-Mureş 

şi a instanţelor din aria de competenţă a acesteia (tribunale, tribunal specializat, 

judecătorii), stabileşte lista tipurilor de cauze cu caracter excepţional urgent, 

în circumstanţele pandemiei de coronavirus SARS CoV-2, care vor fi judecate 

în perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, emis de 

Preşedintele României, potrivit regulilor de competenţă stabilite de Codul de 
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procedură civilă, de Codul de procedură penală, de legi speciale, după cum 

urmează: 

2.1. La nivelul Secţiei I civile a Curţii de Apel Târgu-Mureş, al Secţiilor 

civile ale Tribunalului Mureş şi Tribunalului Harghita, al Secţiei civile a 

Judecătoriei Târgu-Mureş şi al completelor de judecată ce soluţionează 

cauze în materie civilă la celelalte judecătorii, stabileşte că au caracter 

excepţional urgent, în circumstanţele pandemiei, următoarele categorii de 

cauze, prin raportare la normele de competenţă specifice fiecărui nivel ierarhic al 

instanţelor judecătoreşti: 

▪ 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, cereri de strămutare, conflicte de competenţă în 

categoriile de cauze mai sus menţionate – 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. 

 

  2.2. La nivelul Secţiei a II-a civile, de contencios administrativ şi fiscal 

a Curţii de Apel Târgu-Mureş, al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal 

a Tribunalului Mureş, al Secţiei civile a Tribunalului Harghita, al 

Tribunalului Specializat Mureş, al Secţiei civile a Judecătoriei Târgu-Mureş 

şi al completelor de judecată de la celelalte judecătorii ce soluţionează, potrivit 

normelor de competenţă specifice fiecărui nivel ierarhic al instanţelor 

judecătoreşti, cauze în materiile contencios administrativ, insolvenţă, litigii cu 

profesionişti, stabileşte că au caracter excepţional urgent, în circumstanţele 

pandemiei, următoarele categorii de cauze:  

▪ cererile în materia achiziţiilor publice, întemeiate pe art. 29, art. 33 şi art. 

49 din Legea nr. 101/2016; 

▪ intrare în faliment, deschiderea procedurii insolvenţei – în măsura în care 

completul de judecată va aprecia, faţă de circumstanţele concrete ale cauzei 
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şi în contextul pandemiei de coronavirus, că dosarele au caracter 

excepţional urgent; 

▪ suspendarea provizorie a executării hotărârilor, suspendarea executării 

hotărârilor, suspendarea executării actelor administrative și administrativ-

fiscale, suspendarea executării silite, măsuri asiguratorii şi ordonanţe 

preşedinţiale – 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, cereri de strămutare, conflicte de competenţă în 

categoriile de cauze mai sus menţionate – 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. 

 

 2.3. La nivelul Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a 

Curţii de Apel Târgu-Mureş, al Secţiilor penale ale Tribunalului Mureş şi 

Tribunalului Harghita, al Secţiei penale a Judecătoriei Târgu-Mureş şi al 

completelor de judecată ce soluţionează cauze în materie penală la celelalte 

judecătorii, stabileşte că au caracter excepţional urgent, în circumstanţele 

pandemiei, următoarele categorii de cauze, prin raportare la normele de 

competenţă specifice fiecărui nivel ierarhic al instanţelor judecătoreşti: 

▪ cereri de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu excepţia celor 

care au ca obiect contestaţie privind durata procesului (art. 4881 – 4886 Cod 

procedură penală);  

▪ dosare cu inculpaţi faţă de care s-au luat măsuri preventive în cauză – 

inculpatul urmând să fie citat, în vederea audierii/ascultării, ca regulă, prin 

videoconferinţă, iar cu privire la celelalte aspecte ale cauzei, completul de 

judecată va aprecia asupra caracterului excepţional urgent al acestora; 

▪ măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă, în primă 

instanţă şi în căile de atac;  

▪ 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;  

▪ cererile privind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;  

▪ cauze având ca obiect infracţiuni contra securităţii naţionale;  
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▪ cauze având ca obiect infracţiuni privind acte de terorism;  

▪ cauze având ca obiect infracţiuni privind spălarea banilor;  

▪ cauze în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la 

nivel naţional;  

▪ cereri şi contestaţii privind liberarea condiţionată;  

▪ cereri de amânare/întrerupere a executării pedepselor; 

▪ alte cauze de urgenţă deosebită, apreciate ca atare de completul de judecată;  
▪ incidente procedurale, conflicte de competenţă, cereri de strămutare în 

cauzele cu caracter excepţional urgent, dintre cele mai sus menţionate. 

 

  Art. 3. (1) În dosarele ale căror termene de judecată nu au fost încă 

preschimbate – pe baza HCC nr. 13/11.03.2020 şi HCC nr. 15/13.03.2020 – la o 

dată ulterioară expirării perioadei de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă, precum şi în dosarele în care s-au stabilit 

termene de judecată la date ulterioare expirării acestei perioade, nu se va 

opera menţiunea suspendării de drept în aplicaţia informatică ECRIS. 

  (2) În dosarele în care s-au stabilit termene de judecată înăuntrul 

perioadei de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, iar aceste termene nu au 

fost încă preschimbate, se va evidenţia, în cel mai scurt timp, în aplicaţia 

informatică ECRIS, de către grefierul de şedinţă, suspendarea de drept a cauzei. 

  (3) Modalitatea tehnică permisă de aplicaţia informatică ECRIS pentru 

evidenţierea suspendării de drept a cauzei presupune parcurgerea următorilor paşi: 

accesare „termen intermediar”; selectare „suspendare - alte cauze”; introducerea 

următoarei menţiuni, în câmpul „soluţia pe scurt”, care este vizibilă pe portalul 

instanţei: „suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 42 alin. 

(6) din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură”, pentru 

cauzele civile; „suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul art. 43 

alin. (2) din Decretul nr. 195/2020, fără efectuarea vreunui act de procedură”, 

pentru cauzele penale. 

  (4) Aceste operaţiuni vor putea fi făcute de grefierul de şedinţă şi de la 

domiciliu, prin intermediul parolei individuale acordate în acest scop, conform 

art. 5 din HCC nr. 15/13.03.2020.  

(5) O copie a extrasului din prezenta hotărâre va fi ataşată la dosar, de către 

grefierul de şedinţă. 

 

  Art. 4. (1) 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 
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din legi speciale, se suspendă pe perioada aplicabilităţii Decretului nr. 

195/2020.  

  (2) O copie a extrasului din prezenta hotărâre va fi ataşată la dosar, de către 

grefierul de şedinţă. 

  

  Art. 5. Pentru cauzele în care este incidentă măsura suspendării de drept, 

pe temeiul Decretului nr. 195/2020, evidenţa va fi ţinută de grefierii de şedinţă, 

pe completele de judecată cărora aceste cauze le sunt repartizate aleatoriu. 

 

   Art. 6. (1) În cauzele având caracter excepţional urgent, după distincţiile 

cuprinse în art. 2, hotărârile pronunţate şi redactate vor fi comunicate. 

(2) Având în vedere că starea de urgenţă a fost instituită în scopul 

limitării răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu coronavirusul SARS CoV-

2, în primul rând, prin evitarea contactelor interpersonale, realizarea procedurii 

comunicării hotărârilor în cauzele care nu au caracter excepţional urgent 

apare ca nerespectând acest scop deoarece presupune:  

▪ prezenţa la instanţă a judecătorilor care fac parte din completul de judecată, 

pentru a semna hotărârea;  

▪ prezenţa la instanţă a grefierului de şedinţă, pentru a semna hotărârea, 

pentru a imprima numărul suficient de exemplare, pentru a aplica ştampila 

instanţei pentru conformitate (la fiecare arhivă existând doar câte o singură 

ştampilă care ar trebui transmisă de la grefier la grefier şi de la grefier-

arhivar la grefier-arhivar), pentru a întocmi, imprima şi preda la arhivă 

dovezile de comunicare;  

▪ prezenţa la instanţă a grefierului-arhivar, pentru a prelua şi a introduce în 

plicuri comunicările pentru fiecare parte (dovada de comunicare şi 

hotărârea), pentru a întocmi şi imprima borderourile de expediere a 

corespondenţei;  

▪ prezenţa la instanţă a agentului procedural care ar trebui să se deplaseze la 

oficiul poştal pentru predarea corespondenţei vizând comunicarea 

hotărârilor;  

▪ prezenţa la instanţă a şoferilor, pentru a asigura transportul corespondenţei 

la oficiul poştal; 

▪ reintrarea în contact a agentului procedural cu grefierul-arhivar, pentru 

arhivarea borderoului de expediere a corespondenţei care a primit număr 

de înregistrare de la oficiul poştal, după ce corespondenţa a fost predată;  

▪ de asemenea, comunicarea hotărârilor presupune prezenţa la instanţă a 

grefierilor-arhivari pentru a întocmi centralizatorul proceselor verbale de 
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recepţie a actelor de procedură (privind comunicarea hotărârilor 

judecătoreşti) şi pentru înaintarea acestuia departamentului economico-

financiar şi administrativ, în scopul întocmirii actelor financiar-contabile 

necesare plăţii serviciilor poştale; prin urmare, această procedură 

presupune şi prezenţa la instanţă a unor persoane de la departamentul 

economico-financiar şi administrativ ale căror funcţii nu apar ca fiind 

esenţiale în Planul de continuitate aprobat prin HCC nr. 14/2020. 

   

 Art. 7. (1) Aplicabilitatea Decretului nr. 195/2020 nu împiedică 

pronunţarea hotărârilor în cauzele în care s-a dispus amânarea pronunţării 

ori s-a stabilit un termen pentru pronunţare (art. 391 Cod procedură penală, 

art. 396 Cod procedură civilă), completele de judecată urmând să aprecieze, în 

funcţie de circumstanţele determinate de pandemia cu coronavirusul SARS CoV-

2, dacă este posibilă pronunţarea hotărârii la termenul stabilit de completul de 

judecată, în situaţia în care acel termen se află în interiorul perioadei de 

aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020. 

  (2) În cauzele în care, de la intrarea în vigoare a Decretului nr. 195/2020 şi 

până la comunicarea extrasului din prezenta hotărâre, s-a dat eficienţă art. 42 alin. 

(6), respectiv art. 43 alin. (2) din decret, cauza fiind suspendată de drept la data 

pentru care a fost amânată pronunţarea hotărârii sau anterior datei pentru care a 

fost amânată pronunţarea, completul de judecată va putea proceda la 

pronunţarea hotărârii, fără îndeplinirea unui act de procedură pentru 

repunerea cauzei pe rol. În aceste situaţii, se recomandă ca în practicaua 

hotărârii astfel pronunţate să se facă trimitere expresă la dispoziţiile prezentei 

hotărâri de colegiu.  

  (3) În aplicaţia informatică ECRIS, grefierul de şedinţă va evidenţia noul 

termen acordat pentru amânarea pronunţării, de către completul de judecată, 

în condiţiile mai înainte arătate, prin alegerea câmpului „alte cauze”, care va 

permite introducerea în aplicaţia informatică a noului termen la care ava avea loc 

pronunţarea hotărârii. 

 

  Art. 8. (1) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, 

instanţele ierarhic inferioare vor înainta în căile de atac, numai dosarele care 

fac parte din categoriile enumerate la art. 2, urmând ca instanţele de control 

judiciar să aprecieze, prin completul de judecată căruia i-a fost repartizată 

aleatoriu cauza, dacă aceasta are caracter excepţional urgent.  

  (2) La curtea de apel, dosarele vor fi înaintate în căile de atac, de către 

tribunale, tribunalul specializat – în materie civilă şi de către tribunale, judecătorii 
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– în materie penală, o dată sau de două ori pe săptămână, având în vedere 

caracterul excepţional urgent al acestora.  

  (3) Recomandăm în mod expres ca această ritmicitate să fie respectată 

şi la înaintarea dosarelor în căile de atac de la judecătorii la tribunale. 

  (4) Dosarele vor fi trimise curţii de apel în căile de atac, în fiecare zi de 

marţi, de către Tribunalul Harghita şi judecătoriile din aria de competenţă a 

acestuia, şi în fiecare zi de joi, de către Tribunalul Mureş şi judecătoriile din aria 

de competenţă a acestuia, precum şi de către Tribunalul Specializat Mureş. În 

situaţia impusă de urgenţa excepţională a unor cauze, respectiv de termenele 

procedurale scurte (mai cu seamă în materie penală), instanţele mai sus 

menţionate pot să trimită dosare curţii de apel în căile de atac, atât în ziua de marţi, 

cât şi în ziua de joi. 

  

  Art. 9. (1) Programul de lucru cu publicul la compartimentele 

registratura generală şi arhivă este suspendat pe perioada de aplicabilitate a 

Decretului nr. 195/2020. Justiţiabilii, avocaţii sau reprezentanţii acestora, precum 

şi participanţii la procesele civile şi penale vor transmite actele de sesizare, 

precum şi corespondenţa în legătură cu dosarele aflate pe rolul instanţei prin 

mijloacele de comunicare prevăzute de lege (poştă, curier, fax, e-mail), astfel 

cum s-a stabilit prin art. 2 subpct. 2.5. din HCC nr. 15/13.03.2020. 

  (2) Recomandăm în mod expres suspendarea programului de lucru cu 

publicul la compartimentele registratură şi arhivă, la nivelul tuturor 

instanţelor din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, pe perioada de 

aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020. 

  (3) Înregistrarea cererilor de sesizare a instanţei trimise prin mijloacele de 

comunicare mai sus menţionate, precum şi înregistrarea cauzelor trimise în căile 

de atac, cât şi repartizarea aleatorie a cauzelor sunt atribuţii care vor fi 

îndeplinite o dată sau de două ori pe săptămână, în funcţie de volumul de cauze 

al fiecărei instanţe. În acest sens, la nivelul fiecărei instanţe din aria de 

competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş se vor stabili zilele din săptămână în 

care vor fi îndeplinite aceste atribuţii. 

  (4) La Curtea de Apel Târgu-Mureş aceste atribuţii vor fi îndeplinite de 

grefierul-arhivar de la compartimentul registratura generală şi de grefierii cu 

atribuţii de repartizare aleatorie a cauzelor, de două ori pe săptămână, în zilele 

de marţi şi joi.  

  (5) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, activitatea de 

scanare a documentelor din dosarele înregistrate pe rolul instanţei (fie la 

sesizare directă, fie ca urmare a trimiterii dosarelor în căile de atac), în scopul 
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actualizării datelor din aplicaţia informatică „Info dosar”, va continua cu 

prioritate în cauzele cu caracter excepţional urgent, potrivit distincţiilor de la 

art. 2.  

  (6) În măsura posibilităţilor efective, ţinând de resursele umane existente la 

nivelul fiecărei instanţe, în condiţiile pandemiei cu coronavirusul SARS CoV-2, 

activitatea de scanare a documentelor pentru aplicaţia „Info dosar” va continua şi 

în cazul celorlalte categorii de cauze. Instanţele vor stabili măsuri concrete în 

vederea organizării activităţii de scanare a documentelor. 

 

  Art. 10. (1) Se menţin, pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 

195/2020, dispoziţiile art. 4 subpct. 4.5., 4.6., 4.7. din HCC nr. 15/13.03.2020, 

prin care s-a stabilit procedura privind identificarea, publicarea şi comunicarea 

săptămânală a dosarelor cu caracter excepţional urgent la nivelul Curţii de Apel 

Târgu-Mureş. 

  (2) La nivelul fiecărei secţii, se va proceda la identificarea, în fiecare zi de 

vineri, pentru săptămâna următoare, a dosarelor cu caracter excepţional urgent 

care vor fi judecate, prin raportare la art. 2 din prezenta hotărâre. 

  (3) Lista dosarelor astfel identificate va fi predată, de către grefierul-şef 

al secţiei, specialistului IT-şef, în fiecare zi de vineri, până la ora 1500, în vederea 

publicării pe site-ul instanţei, până la ora 1600. În listă va fi menţionat, pentru 

fiecare secţie a instanţei, numărul dosarului, termenul de judecată stabilit, ora de 

începere a dezbaterilor şi sala de şedinţă. 

  (4) Lista dosarelor va fi comunicată, prin e-mail sau fax, Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, Baroului Mureş, Baroului Harghita, 

Penitenciarului Târgu-Mureş, Penitenciarului Miercurea Ciuc, Inspectoratul 

Județean de Poliție Mureș, Inspectoratul Județean de Poliție Harghita şi 

dispozitivului de jandarmi de la postul de pază şi supraveghere acces în sediul 

instanţei. 

  (5) Instanţele din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş vor 

stabili măsuri similare, astfel încât, în fiecare zi de vineri, până la terminarea 

programului de lucru, lista dosarelor cu caracter excepţional urgent care vor fi 

judecate în săptămâna următoare să fie întocmită, publicată pe site-ul instanţei şi 

comunicată, în condiţiile prevăzute de alin. (4). 

 

  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, colegiul de conducere va reanaliza situaţia. 



 

R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
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  Art. 12. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată judecătorilor, personalului 

auxiliar de specialitate din cadrul Curţii de Apel Târgu-Mureş, instanţelor din aria 

de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Târgu-Mureş, Baroului Mureş, Baroului Harghita, Penitenciarului Târgu-

Mureş, Penitenciarului Miercurea Ciuc, Inspectoratului Județean de Poliție Mureș 

şi Inspectoratului Județean de Poliție Harghita. 

 (2) Hotărârea va fi comunicată, în extras, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Secţia pentru judecători. 

  (3) Hotărârea, în extras, va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postarea 

pe pagina de internet a instanţei. 

 

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

 

 

 

 

 

 


