
 

JUDECĂTORIA VASLUI 

Vaslui, str. ing. Badea Romeo nr. 13, jud. Vaslui,  

Telefon: 0235/311356, Fax: 0235/311356 

 

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

cu caracter personal nr. 3176 

   

 

D E C I Z I E nr. 4 

16 martie 2020  

 

 Judecător Cornelia Vezeteu - vicepreşedintele Judecătoriei Vaslui, numit prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători nr. 1255 din 15 

iulie 2019, exercitând în lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia, prevăzute prin art. 7 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti; 

Văzând  evoluţia alarmantă a situaţiei generate de răspândirea la nivel naţional a infecţiei cu 

Coronavirus SARS-CoV-2, evoluţie ce a determinat adoptarea de către CNSSU a hotărârii nr. 

7/11.03.2020, în raport de declararea de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii a epidemiei de 

coronavirus ca pandemie, ţinând seama de necesitatea adoptării şi implementării de urgenţă a 

măsurilor de prevenţie la nivelul Judecătoriei Vaslui; 

Ţinând seama de Hotărârea nr. 192/12.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 

Superior a Magistraturii, care impune adoptarea 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, sens în care activitatea 

de judecată în perioada 13.03.2020-04.05.2020 va fi limitată strict la soluţionarea unor cauze cu 

titlu excepţional, doar în măsura în care dispoziţiile de amânare ar fi de natură să aducă atingere 

unor drepturi şi libertăţi fundamentale sau să pună în pericol grav ordinea publică sau siguranţa 

cetăţenilor şi de Ordinul de serviciu nr. 3/13.03.2020 al Curţii de Apel Iaşi; 

Faţă de deciziile adoptate la nivelul Judecătoriei Vaslui prin Hotărârea nr. 6 din 

12.03.2020 a Adunării generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Vaslui şi Decizia nr. 3 din 

13.03.2020; 

          În exercitarea  atribuțiilor prevăzute de dispozițiile art. 46 din Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciară şi art. 9 rap. la art. 7) din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor 

judecătorești aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M nr. 1375/2015; 

D  I S P U N : 

 

Art. 1 ACTIVITATEA DE JUDECATĂ 

 1.1. În perioada 16.03.2020-04.05.2020 la Judecătoria Vaslui se vor judeca următoarele 



tipuri de cauze: 

în materie civilă: 

 - ordonanţă preşedinţială  - asupra acestora cauze urmează să aprecieze fiecare complet 

de judecată în funcţie de importanţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale puse în discuţie în 

cadrul acestora;  

 - suspendare provizorie executare silită;  

 - autorizare intrare încăperi; 

 - ordin de protecţie;  

 - internare medicală nevoluntară; 

  - delegare autoritate părintească;  

 - încuviințare executare silită; 

                   - cauzele care se judecă, potrivit Codului de procedură civilă, fără citarea părţilor; 

în materie penală: 

                    - cauze având ca obiect liberare condiţionată; 

                    - cauzele referitoare la măsurile de siguranţă (internare medicală şi obligare la 

tratament medical); 

                    - cauzele privind cererile formulate de persoanele private de libertate; 

 - cereri de competența judecătorului de drepturi și libertăți; 

        - cauze în care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripție a răspunderii 

penale,  

aspect asupra căruia va aprecia fiecare președinte de complet; 

                   -  cauze în care există măsuri preventive; 

 

 Cu cel puţin 48 de ore înaintea şedinţei de judecată, grefierul de şedinţă va publica pe 

portalul instanţei un exemplar cu lista cauzelor care se judecă şi unde părţile/avocații au acces în 

sala de judecată şi un exemplar cu lista cauzelor care urmează a se amâna. 

 Cu o zi înainte de şedinţa de judecată, grefierul de şedinţă va înmâna corpului de 

jandarmi o listă cu cauzele care se judecă, menţionându-se părţile şi avocaţii care au acces în sala de 

judecată. Accesul acestora în sală se face în ordinea şi la ora stabilită de judecătorul cauzei. 

 De asemenea, grefierul de şedinţă va înmâna corpului de jandarmi o listă a cauzelor care 

se amână sau pentru care s-au preschimbat termenele de judecată pentru a fi puse la dispoziţia 

persoanelor interesate în exteriorul sediului Judecătoriei Vaslui. Părţile din aceste cauze nu au acces 

în sediu sau în sala de judecată. 

Pentru cauzele care nu se judecă în perioada următoare, completele de judecată vor fixa 

primul termen de judecată începând cu data de 4 mai 2020 sau după caz, vor proceda la 

amânarea/preschimbarea termenelor de judecată deja acordate ulterior datei de 4 mai 2020, cu 

înştiinţarea în timp util a părţilor şi participanţilor. 

Această înştiinţare va fi realizată prin toate mijloacele procedurale, inclusiv prin note 

telefonice/e-mail, fax adresate părţilor/participanţilor/avocaţilor sau prin alte mijloace, pentru a 

evita deplasarea cetăţenilor la instanţă în cazul dosarelor care nu se judecă în perioada următoare. 

 

 1.2. În cauzele care vor fi judecate în perioada următoare, completele vor proceda, în 

măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă, în vederea protejării sănătăţii 

publice. 



Completele de judecată vor lua măsuri pentru stabilirea de ore pentru dezbaterea fiecărei 

cauze în parte, dintre cele aflate pe rol în perioada următoare. Se va ţine seama de necesitatea 

alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă. 

Orele, precum şi numele tuturor participanţilor la dosar, inclusiv avocaţii, vor fi trecute în 

listele de şedinţă, pentru facilitarea aplicării regulii de la pct. 1.3. 

 1.3. Accesul justiţiabililor/ avocaţilor/etc. în incinta instanţei va fi permis doar la ora fixată 

pentru judecarea cauzei în care participă. 

 1.4. Se interzice staţionarea persoanelor în interiorul sediului instanţei. Avocaţii vor purta 

discuţii cu clienţii doar în afara sediului instanţei. 

 

Art. 2 COMPARTIMENTELE INSTANŢEI CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI CU 

PUBLICUL 

2.1. Programul de lucru cu publicul la registratură, arhiva şi B.I.R.P. din cadrul Judecătoriei 

Vaslui se suspendă în perioada 16.03.2020-04.05.2020, iar înscrisurile vor fi depuse prin mijloacele 

de comunicare electronică, respectiv: e-mail: jud-vaslui@just.ro; fax 0335417862; 0235421680 sau 

prin comunicări poştale. 

2.2. Pentru studiul dosarelor se recomandă utilizarea aplicaţiei “dosarul electronic” care se 

regăseşte pe pagina de internet www.ca-iasi.ro. 

Părţile care nu au acces la dosarul electronic pot trimite cererea prin intermediul 

formularului indicat la art. 2.2. 

În dosarele pentru care s-a solicitat studiul prin utilizarea aplicaţiei „dosarul electronic”, 

grefierul desemnat pentru aprobarea cererilor va verifica dacă au fost scanate toate documentele din 

dosar și dacă varianta electronică cuprinde toate înscrisurile aflate în fizic la dosar. În caz contrar, 

va semnala acest aspect grefierului responsabil cu scanarea documentelor sau grefierului de ședință 

în vederea completării dosarului electronic pentru ca persoanele interesate să aibă posibilitatea 

consultării dosarului electronic conţinând toate documentele existente și în dosarul fizic. 

Prin excepție, pentru cauzele care se judecă în perioada următoare, dintre cele menționate la 

art. 1 și confirmate de fiecare  complet de judecată, părțile/avocații din aceste cauze, care nu au 

posibilitatea studierii dosarului electronic, vor avea posibilitatea studierii dosarului la registratura 

instanței în fiecare zi, în intervalul orar 09.00-10.30, după o planificare făcută de grefierul- arhivar, 

care va comunica părții interesate data și ora la care se poate prezenta pentru studiul dosarului. 

Cererile vor fi înaintate prin email la adresa jud-vaslui@just.ro; fax 0335417862; 0235421680 sau 

prin comunicări poştale. 

Nu se va permite accesul în registratura instanței a mai mult de două persoane pentru studiul 

dosarelor. Grefierul desemnat cu aprobarea cererilor de studiu va consulta completul de judecată cu 

privire la dosarele care se judecă în perioada următoare și va comunica jandarmilor persoanele care 

au aprobate cereri de studiu și cărora li se permite accesul în acest sens.  

Începând cu 16.03.2020, se va putea accesa pe pagina de internet www.ca-iasi.ro, un 

formular de încărcare a documentelor, care poate fi utilizat pentru depunerea cererilor/înscrisurilor 
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la dosare, formularul furnizând şi dovada de transmitere în această manieră. 

 

 

 

Art. 3 JUSTIŢIABILII 

Art. 3.1. Se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor cu privire la care autorităţile 

române competente au dispus măsuri de carantină sau autoizolare, până la expirarea acestora. 

Persoanele aflate în această situaţie, care sunt citate la instanţă, au obligaţia de a înştiinţa completul 

de judecată despre această situaţie, în scris, prin serviciile poştale sau prin poşta electronică, 

respectiv e-mail la adresa  jud-vaslui@just.ro; fax 0335417862; 0235421680 sau prin comunicări 

poştale sau completând formularul de pe www.ca-iasi.ro. 

Art. 3.2. Se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor care au călătorit în ultimele 14 

zile într-una dintre zonele de risc comunicate oficial de autorităţi, care au intrat în contact în 

ultimele 14 zile cu o persoană diagnosticată/monitorizată pentru posibilă infecţie cauzată de 

COV1D-19 care prezintă una sau mai multe dintre următoarele simptome: febră, tuse, dificultăţi de 

respiraţie. Aceste persoane vor fi îndrumate să se adreseze de îndată autorităţilor medicale 

competente - direcţia de sănătate publică de la domiciliu/locuinţa efectivă - pentru asigurarea de 

asistenţă medicală şi, după caz, luarea măsurilor de carantină sau autoizolare prevăzute de lege. 

Art. 3.3. În cazul existenţei unor suspiciuni privind posibilitatea ca o persoană  

(parte/avocat) să se afle în situaţiile prevăzute la alin. 1-2 sau a unor simptome evidente de natura 

celor arătate la alin. 2, se va solicita persoanelor în cauză să completeze o declaraţie pe proprie 

răspundere privind aspectele menţionate la alineatele precedente (anexa 1). În cazul interzicerii 

accesului la sediul instanţei, în condiţiile alin. 1 şi 2, se asigură informarea de îndată a completului 

de judecată/compartimentului spre care a declarat că se îndreaptă persoana în cauză, pentru 

respectarea drepturilor procedurale ale acesteia. 

Art. 3.4 Persoanele fără manifestări clinice de infecţie respiratorie şi care nu se află în 

niciuna dintre situaţiile prevăzute la alineatele precedente sunt rugate ca pe toată durata prezenţei la 

sediul instanţei să respecte măsurile de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale 

competente pentru prevenirea infecţiei cu COVID-19, virusul gripal sau alte infecţii respiratorii 

transmisibile, care sunt afişate şi la sediul instanţei. 

Art. 4 ANGAJAŢII 

Art. 4.1. La întoarcerea din concediul de odihnă, angajaţii au obligaţia de a notifica telefonic 

şeful ierarhic superior din cadrul instanţei cu privire la zona geografică în care au călătorit, la starea 

medicală generală, precum şi cu privire la faptul dacă după cunoştinţa lor, au intrat în contact cu 

persoane diagnosticate sau cu suspiciune de infecţie respiratorie cauzată de COVID-19. 

Art. 4.2. Persoanele care au călătorit în zonele de risc prevăzute în listele actualizate periodic 

de autorităţile competente, care au intrat în contact cu persoane diagnosticate sau cu suspiciune de 

infecţie respiratorie cauzată de COVID-19 şi care prezintă una sau mai multe dintre următoarele 

simptome - febră, tuse sau dificultăţi de respiraţie - nu pot reveni la locul de muncă până la 

vindecare şi sunt obligate să respecte măsurile de protecţie, carantină sau autoizolare dispuse de 
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organele medicale competente. 

Art. 4.3 Prevederile alin. 2 se aplică şi persoanelor care îndeplinesc cerinţele arătate în 

cuprinsul acestuia, însă nu prezintă simptome de infecţie respiratorie. 

Art. 4.4. Prevederile prezentului articol se aplică şi călătoriilor efectuate în zilele 

nelucrătoare - sărbători legale, weekend, zile de recuperare, concedii de orice altă natură, etc., 

precum şi în cazul detaşării, delegării sau participării la orice acţiuni de formare ori asemenea, în 

interesul serviciului. 

Art. 5 DISPOZIŢII FINALE 

Art. 5.1. Prezenta decizie intră în vigoare la data şi ora emiterii, fiind valabil până la data de 

04 mai 2020, situaţia putând fi reevaluată periodic. 

Art. 5.2. Prezentul decizie se comunică întregului personal al Judecătoriei Vaslui prin grija 

grefierului șef şi se afişează la loc vizibil, la toate intrările în sediul instanței; se publică pe pagina 

de internet a Judecătoriei Vaslui şi pe portalul de informare intern; se comunică de îndată 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, Baroului Vaslui, Centrului de Reţinere şi Arestare 

Preventivă Vaslui, Penitenciarului Vaslui. 

În scopul asigurării respectării acestor măsuri, prezenta decizie se va comunica şi 

dispozitivului de jandarmi care asigură paza judecătoriei. 

Dată azi, 16 martie 2020. 

 

 Judecător  Cornelia Vezeteu 

VICEPREȘEDINTELE JUDECĂTORIEI VASLUI 

 

 

 


