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COMUNICAT 25.03.2020 

 

 

 Vă informăm că, având în vedere Hotărârea Secției pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 417 din 24 martie 2020, în aplicarea prevederilor art. 3 și art. 6 din 

Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul 

României și a dispozițiilor art. 42 alin. 1 din Anexa nr. 1 l din  Decret, la Tribunalul Brașov se 

judecă următoarele cauze: 

 

ÎN MATERIE NON PENALĂ  

- suspendarea executării hotărârii; 

- suspendarea executării provizorii;  

- măsuri asigurătorii  

- suspendarea provizorie a executării silite; 

- suspendare executare silită; 

- ordonanţă preşedinţială;  

- asigurarea dovezilor; 

- suspendare executare act administrativ 

- litigii privind achiziţii publice, care privesc strict produsele medicale şi alte 

achiziţii de domeniul stării de urgenţă,  

- cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. 11 din 

Legea 85/2014; 

- conflictele de competență și incidentele procedurale în cauzele care se judecă 

pe durata stării de urgență, inclusiv îndreptare eroare materiale sau lămurire dispozitiv în 

legătură cu aceste hotărâri 

- orice alte cereri care vizează situații excepționale care pot fi considerate de 

urgență deosebită. 

 

ÎN MATERIE PENALĂ: 

Activitatea judecătorului de drepturi și libertăți: 

- cauzele în care s-a propus luarea/prelungirea/încetarea/revocarea/înlocuirea măsurilor preventive 

ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de 

siguranță cu caracter medical,  

 - cauzele privind actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol 

obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea 

anticipată  

- cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel 

național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către judecătorul de drepturi şi libertăţi. 

Activitatea judecătorilor de cameră preliminară și a instanțelor de judecată: 

- cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel 

național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către judecătorul de cameră preliminară sau de 

instanţa de judecată, 

- cauzele privind infracțiunile flagrante, 

- cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive, 



- cauzele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii, 

- cauzele referitoare la liberarea condiționată, întreruperea sau amânarea executării pedepsei, 

fond și contestație,  

- cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, 

- cauzele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor, 

- cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, 

- cauzele privind acte de terorism sau de spălare a banilor. 

 

În materie penală se vor putea judeca şi alte cauze decât cele prevăzute de art. 43 din 

Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020, apreciate ca urgente de fiecare judecător de 

cameră preliminară, drepturi şi libertăţi sau complete de judecată, în conformitate cu prevederile art. 

9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, aceasta urmând a fi 

comunicate de îndată preşedintelui instanţei pentru afişarea pe portalul instanţei, pe pagina proprie 

de internet şi pentru informarea barourilor de avocaţi şi a parchetelor. 

 

Precizăm că restul dispozițiilor Deciziilor președintelui Tribunalului Brașov nr. 61 și nr. 

62 din 23.03.2020 se mențin. 

 

Astfel, pe perioada stării de urgență, s-a stabilit că: 

- În cauzele cu obiectele menționate mai-sus, în săptămâna 23-27.03.2020, se vor efectua 

demersurile necesare pentru începerea/continuarea etapei scrise, sau începutul ori continuarea 

judecății, de la caz la caz.  

- Se vor acorda termene în aceste cauze, începând cu 30.03.2020, în funcție de măsurile ce se 

impun a fi luate. 

- În cauzele urgente în care se vor acorda termene, grefierii de ședință vor contacta telefonic 

sau e-mail avocații sau părțile, de la caz la caz, pentru a comunica date cu privire la procedură, termen, 

agrearea procedurii de judecată în lipsă, găsirea unei căi de comunicare electronică, etc.  

- În cauzele menționate mai-sus, dacă s-a procedat la preschimbarea termenului, se va 

preschimba termenul de judecată viitor, cu acordarea unui termen cât mai apropiat posibil și se va 

continua judecata. 

- În cauzele menționate mai-sus, dacă s-a procedat la suspendarea judecății conform 

Decretului 195/2020, prin rezoluție se va dispune continuarea judecății, cu măsurile ce se impun. 

- În ceea ce privește cauzele aflate în pronunțare, care nu se regăsesc în lista de mai-sus, fiecare 

judecător va aprecia asupra caracterului necesar al pronunțării hotărârii și va dispune pronunțarea 

hotărârii sau amânarea acesteia, de la caz la caz. Soluțiile vor fi introduse în sistemul informatic 

ECRIS. 

- Nu se va proceda la comunicarea hotărârilor pe durata stării de urgență, excepție făcând 

cauzele aflate în lista de mai-sus, comunicare care se va efectua, pe cât posibil, prin mijloace 

electronice. 

- Pe perioada stării de urgență, nu se vor înainta dosare în calea de atac, excepție fiind cele 

care privesc cauze aflate în lista de mai-sus. 

– În cauzele (altele decât cele menționate la art. 1) în care preschimbarea termenelor de 

judecată pentru lunile mai și iunie nu s-a operat până la data prezentei decizii, se va proceda la 

introducerea în ECRIS, pentru fiecare dosar, a soluției ,,suspendat” - ,,stare de urgență”; 

- Atât în materie nonpenală cât și în materie penală fiecare judecător va analiza urgența 

deosebită a cauzelor și va stabili termene în aceste cauze, în funcție de urgență; 

- În cauzele care se judecă pe durata stării de urgență instituită prin Decretul 195/2020, în 

funcție de urgență, se vor stabili termene pentru completurile de judecată programate în lunile 

aprilie-mai-iunie, sau septembrie, după caz. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI BRAŞOV 

Judecător CRISTINA GABRIELA CIOLACU 


