
 
 

TRIBUNALUL BRA 

 

 

COMUNICAT  8.05.2020 

 

 

Vă aducem la cunoștință că, prin Hotărârile Colegiului de Conducere al Tribunalului Brașov nr. 

9/4.05.2020 și nr. 10/6.05.2020 s-au stabilit măsurile administrative ce vor fi aplicate începând cu 

încetarea stării de urgență, după cum urmează: 

 

1. Ședințele de judecată stabilite în perioada 15 – 22.05.2020 nu se desfășoară, termenele de 

judecată din dosare urmând a fi preschimbate. 

2. În intervalul 6.05.2020 – 14.05.2020, fiecare judecător va verifica toate dosarele aflate pe rolul 

completelor pe care le compune, respectiv dosarele suspendate în temeiul decretului de instituire a stării 

de urgență inclusiv dosarele cu termene de judecată stabilite începând cu 16.03.2020 și preschimbate 

ulterior. 

3. În fiecare dosar se va preschimba termenul de judecată/fixa termenul de judecată, în funcție 

de vechimea cauzei dar și de obiect, termenele urmând a fi stabilite, pe ore, începând cu 25.05.2020, 

în lunile iunie, iulie, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2020, cu număr maxim de 20-25-30 

dosare pe ședință, în funcție de complexitate. (pentru respectarea măsurilor de prevenție a infectării cu 

SARS COV 2 în ceea ce privește numărul persoanelor aflate în același timp în sala de judecată prin prisma 

distanței minime de 1,5 m) 

4. Grefierii vor efectua operațiunile de introducere a termenelor și de citare a părților, în intervalul 15 

– 22.05.2020, cu excepția cauzelor cu termen în 15.05.2020, în care operațiunile vor fi efectuate în data de 

14.05.2020, după ce încetarea stării de urgență va fi certă. 

5. Cauzele aflate în etapa de verificare și regularizare a cererilor de chemare în judecată  și cauzele nou 

înregistrate pe perioada stării de urgență, vor fi verificate în perioada 25.05.2020 – 29.05.2020. 

6. În cauzele în care s-a finalizat procedura de verificare și regularizare a cererii de chemare în judecată, 

primul termen de judecată se fixează începând cu luna septembrie. 

7. Citarea și comunicarea se vor efectua, cu prioritate prin mijloace electronice și în cauzele în care 

părțile nu și-au dat acordul pentru comunicarea prin TDS. 

8. Ședințele de judecată în materie penală cu persoanele private de libertate,  se vor desfășura prin 

videoconferință; 

9. Audierea martorilor  care nu au domiciliul în județul Brașov, în cauzele civile și penale, se va efectua 

prin videoconferință, dacă acest lucru este posibil, la sediul tribunalului sau al altei instanței  în 

circumscripția cărora își are domiciliul martorul. 

10. În incinta instanței, purtarea de mijloace de protecție, măști și mănuși, este obligatorie. 

11. În aplicarea dispozițiilor art. 93 din Regulamentul de ordine interioară, aprobat prin Hotărârea 

Plenului Consiliului superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015, începând cu 18 mai 2020,  

fotografierea unor copii de pe înscrisurile din dosarele instanţei,  este permisă, în toate cazurile,  după 

verificarea calității părții și  aprobarea cererii de  către grefierul arhivar programat să asigure programul de 

lucru cu publicul. 

 Pentru mass-media, cererile se supun aprobării purtătorului de cuvânt al instanţei, în condiţiile 

Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media. 

 


