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JUDECĂTORIA ZĂRNEŞTI 

JUDEŢUL BRAŞOV     ;  
 

Adunarea Generală a Judecătorilor 

 

 

                                                 HOTĂRÂREA NR. 8 

      7 decembrie 2020 
          

Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Judecătoriei Zărneşti, convocată potrivit  

17 al.1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, de către doamna 

judecător Anca Cazac în calitate de Preşedinte al Judecătoriei Zărneşti, având în vedere 

creșterea numărului angajaților Judecătoriei Zărneşti infectați cu Covid 19,  

Preşedintele instanţei, doamna judecător Anca Cazac, supune atenţiei ORDINEA DE 

ZI a Adunării Generale constând în luarea unor măsuri urgente suplimentare pentru 

prevenirea răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu Coronavirus SARS-CoV-2- având în 

vedere creşterea numărului angajaţilor Judecătoriei Zărneşti infectaţi cu Covid 19,         

 

ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR JUDECĂTORIEI ZĂRNEŞTI, 

Întrunită în şedinţa din data de 7 decembrie 2020, ora 11,30 fiind prezenţi un număr de 

4 judecători din totalul de 6, (2 judecători fiind în carantină/izolare  ca urmare a infectării cu 

virusul COVID -19 ), cu unanimitate de voturi, 

 

H O T Ă R Â R E 

 

Art. 1 – Având în vedere creșterea  numărului  angajaților Judecătoriei Zărneşti 

infectați cu Covid 19, respectiv a numărului angajaților cu privire la care s-a dispus măsura 

carantinării/izolării, față de dispozițiile art. 353 alin. (10)  Cod procedură penală și art. 230 

Cod procedură civilă, 

Stabilește procedura ce se va aplica în situația în care titularul unic al unui 

complet de judecată de fond intră în izolare fiind diagnosticat/diagnosticați cu Covid 19 

sau contact/contacţi cu o altă persoană diagnosticată cu Covid 19 (cu privire la care s-a 

aplicat măsura carantinei) este planificat în ședință de judecată în intervalul în care se 

află în imposibilitate de a se prezenta la serviciu. 

În situația în care titularul unui complet de judecată (complet fond compus din 

judecător unic) intră în izolare, fiind diagnosticat cu Covid 19 sau este contact direct al unei 

persoane diagnosticată cu Covid 19 (contact cu privire la care s-a aplicat măsura carantinei, 

prin decizia emisă de Direcția  de sănătate publică) este planificat în ședință de judecată în 

intervalul în care se află în imposibilitate de a se prezenta la serviciu, se va proceda în felul 

următor:  

Judecătorul care are obligația de a se izola anunță despre situația în care se află, de 

îndată, președintele instanţei. 

 



În materie penală, dacă intervalul de timp de la momentul izolării/carantinării 

judecătorului și până la data ședinței este de cel puțin o zi, se va proceda la preschimbarea 

termenelor de judecată prin rezoluția administrativă a judecătorului de pe lista de permanenţă. 

În acest sens, se va lua legătura telefonic cu titularul de complet care va furniza data agreată. 

Dacă acest lucru nu este posibil, se va avea în vedere termenul de ședință stabilit pentru 

completul de judecată, conform planificării aprobate de colegiu. De asemenea, se va avea în 

vedere planificarea dosarelor pe ore. 

 În materie civilă, dacă intervalul de timp de la momentul izolării/carantinării 

judecătorului și până la data ședinței este de cel puțin o zi, judecătorul din planificarea de 

permanență (de la data la care s-a anunţat despre situaţia în care se află titularul de complet), 

va proceda prin Încheiere de şedinţă la preschimbarea termenului în dosarele pendinte, 

potrivit art. 230 Cod procedură civilă. Pentru stabilirea termenului ce se va acorda se va lua 

legătura telefonic cu titularul completului de judecată care va furniza data agreată, sau dacă 

acest lucru nu este posibil, se va avea în vedere termenul următor al completului de judecată 

conform planificării aprobate de colegiu dar și necesitatea fixării termenelor pe ore. 

Grefierul de ședință va comunica părților și avocaților, dacă acest lucru este posibil, 

prin orice mijloace, fax, mail, telefon  cu privire la preschimbarea termenului de judecată. 

Se va publica, de îndată, pe portalul instanței un anunț despre preschimbarea 

termenelor dosarelor din ședința respectivă (pe care grefierul desemnat îl va trimite, prin e-

mail, specialistului IT Ovidiu Urzică/George Olteanu). 

În situația în care absența titularului intervine în ziua ședinței de judecată, acesta va fi 

înlocuit de judecătorul la ordine din planificarea de permanență, din data ivirii incidentului. 

În cazul completurilor de doi judecători, în situația absenței unui membru al 

completului, întregirea completului se va face cu judecătorul din planificarea de 

permanență. 

În  situația în care întregirea completului nu se poate face, se va proceda la 

preschimbarea termenelor, potrivit pct. I. 

Preschimbarea nu va opera în cazul dosarelor cu obiecte urgente, ședința de 

judecată, în această situație, urmând să fie asigurată de judecătorul din planificarea de 

permanență. Lista cauzelor urgente este următoarea: 

CAUZE ÎN MATERIE CIVILĂ/MINORI ŞI FAMILIE: 

- Suspendare provizorie    

- Ordin de protecţie         

- Asigurare dovezi             

- Sechestru asigurător         

- Sechestru judiciar             

- Poprire asigurătorie 

- Delegare autoritate părintească 

- Curatelă                                 

- Ordonanţă preşedinţială                                    

- Autorizare intrare în încăperi 

- Internare medicală nevoluntară 

- Contestaţie tergiversare proces 

- Abţinere 

- Recuzare 

- Cerere eliberare cauţiune 

- Îndreptare eroare materială 

- Încuviinţare executare silită 



CAUZE ÎN MATERIE PENALĂ: 

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

penale;  

- Cauzele privind solicitările adresate de organele de urmărire penală (măsurile de 

supraveghere tehnică, percheziţii, etc.);  

- Cauzele reglementate de Legea nr. 302/2004, indiferent de obiectul acestora.  

- Cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi 

- Cauzele privind liberarea condiţionată, liberarea minorilor din centrul educativ sau 

centrul de detenţie ori înlocuirea cu măsuri neprivative de libertate 

- Cauzele privind intervenirea unei legi mai favorabile, de dezincriminare, amnistie sau 

graţiere, contestaţia la executare. 

- Cauzele privind amânarea şi întreruperea executării pedepsei, 

-     Cauzele în care inculpaţii se află sub punerea unei măsuri preventive. 

 

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI ZĂRNEŞTI 

Judecător-delegat ANCA CAZAC 

 

 

 

 

 


