ROMÂNIA
TRIBUNALUL MILITAR CLUJ
CABINETUL PREŞEDINTELUI
DECIZIA
NR. 13 din 12 martie 2020
In conformitate cu dispoziţiile art.9 alin 1 şi 2 raportat la art. 7 alin.1 lit.a din
Hotărârea Plenului C.S.M. nr.1375/17.12.2015 pentru aprobarea Regulamentul de ordine
interioară al instanţelor judecătoreşti şi urmare a consultării colectivului de judecători din
cadrul Tribunalului Militar Cluj, având în vedere dispoziţiile hotărârii nr.191/10.03.2020
a Secţiei pentru judecători a CSM, prin care se recomandă adoptarea unor măsuri pentru
a se asigura pe cât posibil, evitarea aglomerărilor de persoane în incinta şi în zona în care
se sunt situate instanţele judecătoreşti, precum şi evitarea deplasării persoanelor implicate
în activităţi judiciare, în vederea prevenirii răspândirii la nivel naţional a infecţiei cu
coronavirus COVID -19 şi asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă la nivelul
personalului instanţei, precum şi măsurile dispuse prin Decizia nr.12 din 11.03.2020 emisă
de preşedintele Tribunalului Militar Cluj:

DISPUN
Art. 1 Începând cu data de 13 martie 2020, se reduce programul de lucru cu publicul
în cadrul serviciilor arhivă şi registratură, zilnic între orele 10-11. Se recomandă justiţiabililor
şi avocaţilor să utilizeze aplicaţia electronică pe bază de parolă şi utilizator pentru a evita
deplasarea fizică la sediul instanţelor ( prin accesarea www.cma.ro) ;
Art. 2 Accesul justiţiabililor, avocaţilor şi a altor persoane în incinta Trib M Cluj va fi
limitat urmând să aibă acces doar persoanele care participă la şedinţa de judecată, în cauzele
cu caracter urgent.
Se interzice accesul în sediul tribunalului militar Cluj persoanelor cu privire la care
autorităţile române competente au dispus măsuri de carantină sau de autoizolare, până la
expirarea acestor măsuri. Persoanele aflate în această situaţie au obligaţia de a înştiinţa
completul de judecată despre luarea unor astfel de măsuri, în scris sau prin poşta electronică.
De asemenea se interzice accesul în sediul instanţei a persoanelor care prezintă stări
febrile sau alte simptome care ar putea indica o infecţie cu coronavirus .

Art. 3 In perioada 13 martie 2020 -30 aprilie 2020 se vor judeca doar cauzele urgente,
după cum urmează: cauze cu părţi în stare de detenţie, cauze în care inculpaţii se găsesc sub
imperiul unor măsuri preventive sau măsuri de siguranţă, cauze de competenţa JDL, cauzele
în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale.
Art. 4 Toate completurile vor proceda la preschimbarea termenelor de judecată
acordate în perioada 13 martie 2020 -30 aprilie 2020 pentru o dată ulterioară cu înştiinţarea
părţilor şi a participanţilor la proces.
Art. 5 In privinţa judecării cauzelor cu inculpaţii aflaţi în stare de arest sau de deţinere
se va folosi pentru audierea lor sistemul de videoconferinţă.

Art. 6 Măsurile anterior menţionate vor fi menţinute până la data de 30 aprilie 2020,
urmând ca în funcţie de evoluţia situaţiei, să se procedeze la o reevaluare a acestora.
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