ROMÂNIA
TRIBUNALUL MILITAR CLUJ
CABINETUL PREŞEDINTELUI
DECIZIA
NR. 12 din 11 martie 2020
In conformitate cu dispoziţiile art.9 alin 1, coroborate cu art. 7 din Hotărârea
Plenului C.S.M. nr.1375/17.12.2015 pentru aprobarea Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti şi măsurile adoptate pe plan naţional de către Guvernul
României în ceea ce priveşte prevenirea şi limitarea eventualelor îmbolnăviri cu
coronavirusul COVID-19
Preşedintele Tribunalului Militar Cluj, în exercitarea atribuţiilor manageriale proprii,
emite următoarea

DECIZIE
Art. 1 Se va afişa la loc vizibil o avertizare pentru public de a pătrunde în
instanţă numai dacă justifică un interes în vederea eliminării aglomerării;
Art. 2 Toate şedinţele de judecată se vor desfăşura cu prezenţa simultană în sala de judecată a
unui număr maxim de 20 de persoane.

Art. 2 Sala de judecată va fi aerisită şi dezinfectată la fiecare două ore.
Art.3 Pe holurile instanţei, justiţiabilii şi avocaţii nu vor putea staţiona în grup mai
mare de 10 persoane.
Art. 4 Persoanele care staţionează pe holul instanţei sau se află în sala de judecată să
păstreze o distanţă de minim 2 metri, una faţă de cealaltă.
Art. 5 Personalul care deserveşte compartimentele ce au contact cu publicul, precum
şi personalul din paza instanţei va fi dotat cu măşti şi mănuşi medicinale.
Art. 6 Se va solicita justiţiabililor şi avocaţilor să utilizeze aplicaţia „Dosarul
electronic” conform instrucţiunilor date pe site-ul Curţii Militare de Apel (www.cma.ro –
Secţiunea dosarul electronic) şi de asemenea să solicite în cererile lor judecarea cauzelor în
lipsă acolo unde procedura penală permite, pentru a se evita deplasarea la sediul instanţei.
Art. 7 In cauzele cu inculpaţi aflaţi în stare de arest se va proceda la audierea acestora
prin sistemul de videoconferinţă al Tribunalului Militar Cluj.
Art.8 În cauzele aflate pe rol, se vor fixa ore pentru soluţionarea fiecărui dosar, iar
accesul justiţiabililor nu va fi permis decât la ora fixată pentru judecarea cauzei.
Art.9 În dosarele nou intrate se va fixa primul termen de judecată începând cu luna
aprilie, excepţie de la această regulă făcând cauzele în care există posibilitatea împlinirii
termenului de prescripţie a răspunderii penale.

Art.10 Având în vedere existenţa aplicaţiei „Dosarul electronic” , judecătorii militari
din cadrul Tribunalului Militar Cluj îşi vor putea desfăşura, parţial, activitatea de la domiciliu.
Art.11 Măsurile de la punctul 10 se vor aplica şi personalului auxiliar de specialitate
în măsura în care aceasta nu va afecta funcţionarea instanţei, cu obligaţia de a se prezenta de
îndată la sediul instanţei, la solicitarea preşedintelui instanţei.
Art. 12. Se pune în vedere personalului angajat al instanţei şi personalului detaşat, să
nu părăsească ţara cu destinaţii afectate de coronavirus, până la încetarea măsurilor dispuse de
către Guvernul României;
Art. 13. Responsabilul S.S.M. va aduce la cunoştinţa personalului instanţei – angajat
şi detaşat, toate măsurile de prevenţie luate şi care se vor mai lua la nivelul instanţei şi la nivel
naţional.

Măsurile anterior menţionate vor fi menţinute până la data de 31 martie 2020, urmând
ca în funcţie de evoluţia situaţiei, să se procedeze la o reevaluare a acestora.
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