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Vă informăm că ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR din cadrul 

TRIBUNALULUI BRAȘOV, prin HOTĂRÂREA nr. 5 din 6 februarie 2020, a hotărât 

continuarea formei de protest adoptată prin Hotărârea Adunării generale a  judecătorilor din 

cadrul Tribunalului Brașov nr. 3/29.01.2020, în sensul suspendării activității de judecată a 

cauzelor, pe termen nelimitat, cu excepția cauzelor urgente, după cum urmează: 

 

Litigii de competența Secției I Civilă: 

- Suspendare executare silită; 

- Suspendare executare provizorie; 

- Ordonanță președințială; 

- Asigurare dovezi; 

- Sechestru asigurator; 

- Sechestru judiciar; 

- Poprirea asiguratorie; 

- Suspendare grevă; 

- Contestație împotriva deciziei de desfacere a contractului de muncă; 

- Contestații la executare în materia litigiilor de muncă dacă reclamă urgență; 

- Lămuriri și completări dispozitiv. 

Litigii de competența Secției II Civilă: 

 Litigii cu profesioniștii: 

- Cereri insolvență formulate de debitori; 

- Cereri de concordat preventiv și mandat ad-hoc; 

- Cereri formulate în baza OUG 116/2009: cereri de radiere, fuziune/divizare, plângeri împotriva 

rezoluției directorului ORC, cereri înregistrare mențiuni; 

- Contestație împotriva măsurilor administratorului judiciar; 

- Măsuri asiguratorii; 

- Ordonanță președințială; 

- Suspendare executare; 

- Suspendare executare provizorie; 

- Asigurare dovezi; 

- Suspendare hotărâre AGA; 

- Lămuriri și completări dispozitiv. 



Contencios administrativ și fiscal: 

- Asigurare dovezi; 

- Înființare sechestru; 

- Măsuri asiguratorii; 

- Ordonanță președințială; 

- Suspendare executare silită; 

- Suspendare provizorie a executării; 

- Suspendare act administrativ; 

- Suspendare executare hotărâre civilă; 

- Anulare licitație; 

- Suspendare licitație; 

- Contestație atribuire, suspendare atribuire, suspendare contract  – achiziții publice; 

- Lămuriri și completări dispozitiv; 

Litigii de competența Secției penale: 

- Cauzele care intră în competența judecătorului de drepturi și libertăți; 

- Măsuri preventive în toate stadiile procesuale; 

- Contestații măsuri preventive în toate fazele procesuale; 

- Liberări condiționate – contestație; 

- Întrerupere/amânare executare pedeapsă, măsuri de siguranță în toate stadiile procesuale; 

- Cauzele pe fond cu inculpați arestați (arest preventiv, arest la domiciliu). 

 

S-a hotărât că, în continuare: 

-  nu se suspendă activitatea de  verificare și regularizare a cererilor de chemare în 

judecată dar nu se stabilesc termene de judecată. 

- cauzele aflate în pronunțare se vor soluționa la termenele stabilite de judecător. 

- programul de lucru cu publicul în arhive, registraturi, birou de informare și relații 

publice, grefă se va desfășura în intervalul 8,30 – 10,00, toate cererile putând fi transmise prin 

fax, e-mail și poștă. 
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