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REGULI  ACCES  JUDECĂTORIA  PAŞCANI 

 

(1) Accesul participanţilor la procedurile judiciare în sălile de şedinţă este permis cu 10 

minute anterior intervalului orar în care sunt fixate cauzele respective, în măsura în care capacitatea 

sălii o permite.  

(2) În sala de şedinţă nu vor putea fi concomintent, în acelaşi interval orar, mai mult de 4 avocaţi 

(câte 2 în fiecare din cele două banci existente în sălile de judecată) şi 8 (sala de şedinţe nr. 2), respectiv 

12 (sala de şedinţe nr. 1) părţi/ martori/ alţi participanţi, cu excepţia completului de judecată şi a 

procurorului.  

(3) Aşezarea în sala de judecată a publicului se va realiza cu respectarea unei distanţe fizice 

de 1,5 metri. Locurile sunt indicate prin bandă de delimitare - maxim 2 persoane pe o bancă.  

(4) Părţile citate pentru acelaşi interval orar şi prezente,  altele decât cele din cauza strigată, 

care depăşesc numărul de locuri permis a fi ocupat în sala de şedinţă, vor aştepta pe hol, cu 
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respectarea distanţării fizice, urmând a fi înştiinţate de momentul la care pot intra în sală prin staţia de 

amplificare de către grefierul de şedinţă.  

(5) În situaţia în care este depăşită şi capacitatea sălii de aşteptare de la parterul instuţiei, 

vor avea prioritate pentru aşteptare părţile citate pentru acelaşi interval orar de la alin. (4), părţile 

citate şi prezente pentru intervalul orar următor, fiind invitate de către jandarm să aştepte în afara 

instituţiei, urmând a le fi permis accesul în instituţie cu maxim 15 minute înainte de intervalul orar pentru 

care au fost citate.  

(6) Accesul celorlalte persoane care nu au calitatea de participanţi în dosare cu termene de 

judecată acordate în ziua respectivă şi nici nu se deplasează la unul din compartimentele auxiliare 

ale instanţei (arhivă curentă, registratură, BIRP, executări penale ş.a.) este permis doar dacă daca 

capacitatea sălii de aşteptare de la parterul instituţiei o permite, respectiv este posibilă asigurarea 

distanţei fizice de 1,5 metri şi nu există alte persoane care să aibă prioritate pentru aşteptare.  

 

Preşedintele Judecătoriei Paşcani, 

Judecător Caliniuc Alina - Daniela 
 


