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DECIZIA NR. 14 
din 16 aprilie 2020 

 
  Având în vedere Măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate 
directă în domeniul justiției, prevăzute în Cap. VII din Anexa nr.1 la  
Decretul Preşedintelui României nr. 240/14 aprilie 2020, publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311/14.04.2020, prin care, 
începând cu data de 15 aprilie 2020, s-a prelungit cu 30 de zile starea de 
urgență pe întreg teritoriul României, instituită inițial prin Decretul 
Preşedintelui României nr. 195/2020 publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 212/16.03.2020, 
 
 Având în vedere faptul că prin Hotărârea Colegiului de 
Conducere al Tribunalului Harghita nr. 8/19 martie 2020, s-a stabilit 
că în cazul în care se prelungeşte starea de urgență,  măsurile adoptate 
prin acea hotărâre îşi prelungesc efectele, 
 

Având în vedere  că prin Hotărârea Colegiului de Conducere al 
Curții de Apel Târgu Mureş, nr.19/15 aprilie 2020 adoptată în temeiul 
art. 63 alin. (1)  din Anexa nr.1 la  Decretul Preşedintelui României nr. 
240/14 aprilie 2020, s-a stabilit că lista tipurilor de cauze cu caracter 
excepţional urgent, în circumstanţele pandemiei de coronavirus SARS 
CoV-2, care vor fi judecate de către tribunalele din circumscripția Curții 
de Apel Târgu Mureş, în perioada pentru care s-a prelungit starea de 
urgență, este cea stabilită prin Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Secţiei 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum a fost 
precizată prin Adresa nr. 6510/26 martie 2020 a Consiliului Superior 
al Magistraturii, 
 
 În exercitarea atribuțiilor prevăzute de art. 9 alin (1) şi art. 7 alin. (1) 
lit. a din Regulamentul de ordine interioară a instanțelor judecătoreşti, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.1375/2015, 



Vâga Sonia, delegată în funcția de preşedinte al Tribunalului 
Harghita prin Hotărârea CSM  nr. 419/31.03.2020,  

 
D E C I D : 

 
Art.1 Ia act că prin Hotărârea Colegiului de Conducere al Curții 

de Apel Târgu Mureş, nr.19/15 aprilie 2020, adoptată în temeiul art. 63 
alin. (1)  din Anexa nr.1 la  Decretul Preşedintelui României nr. 240/14 
aprilie 2020, s-a stabilit că lista tipurilor de cauze cu caracter excepţional 
urgent, în circumstanţele pandemiei de coronavirus SARS CoV-2, care 
vor fi judecate de către tribunalele din circumscripția Curții de Apel Târgu 
Mureş, în perioada pentru care s-a prelungit starea de urgență este cea 
stabilită prin Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum a fost precizată prin 
Adresa nr. 6510/26 martie 2020 a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

 
Art.2 În materie nonpenală, potrivit prevederilor Hotărârii nr. 

417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii, astfel cum a fost precizată prin Adresa nr. 6510/26 martie 
2020 a Consiliului Superior al Magistraturii,  activitatea de judecată 
vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, a următoarelor tipuri de 
cauze: 

- măsuri de protecţie a minorilor în situaţii de urgenţă, respectiv 
plasamentul în regim de urgență, aşa cum este prevăzut de 
art.68 din Legea nr. 272/2004, stabilit de către instanță în 
condițiile art. 100 alin. (3) din aceeaşi lege; 

- suspendarea executării hotărârii; 
- suspendarea executării provizorii; 
- măsuri asigurătorii; 
- suspendarea provizorie a executării silite; 
- suspendarea executării silite; 
- ordonanța preşedinţială; 
- asigurarea dovezilor; 
- tutelă/curatelă; 
- ordin de protecție; 
- reținere navă; 
- suspendare executare act administrativ; 
- litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele 

medicale şi alte achiziții în domeniul stării de urgență, precum şi 
cele care decurg din executarea acestor contracte sau care 
vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgență; 



- cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 
alin. (11) din Legea nr. 85/2014; 

- conflicte de competență şi incidente procedurale în cauzele 
care se judecă pe durata stării de urgență, inclusiv cererile de 
îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii; 

- orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi 
considerate de urgență deosebită; 

Pe durata stării de urgență, în materie nonpenală, instanțele pot 
soluționa şi alte cauze care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor. 

 
 Art. 3 (1) În materie penală, judecătorii de drepturi și libertăți 
soluționează cererile, propunerile, plângerile, contestațiile sau orice alte 
sesizări privind cauzele prevăzute de art. 64 alin.  (4) din Anexa nr.1 la  
Decretul Preşedintelui României nr. 240/14 aprilie 2020, respectiv: 

 cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea 
măsurilor preventive ori a celor de protecție a victimelor și 
martorilor, cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de 
siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate 
minori; 

 cauzele privind actele de urmărire penală, măsurile 
procesuale și procedeele probatorii a căror amânare ar 
pune în pericol obținerea probelor sau prinderea 
suspectului sau a inculpatului, cele privind audierea 
anticipată, precum și luarea măsurilor asigurătorii; 

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

 cauzele având ca obiect infracțiuni contra vieții; 
 cauzele privind infracțiunile flagrante, cele în care au fost 

dispuse măsuri preventive, cele privind contestații la 
executare, cele referitoare la contestații împotriva 
măsurilor asigurătorii, cele privind cooperarea judiciară 
internațională în materie penală, cele ce cuprind măsuri 
de protecție a victimelor și a martorilor, cele privind 
aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter 
medical, cele privind infracțiuni contra securității naționale, 
cele privind acte de terorism sau de spălare a banilor; 

 cauzelor în care urgența se justifică prin scopul instituirii 
stării de urgență la nivel național, alte cauze urgente 
apreciate ca atare de către judecător sau instanța de 
judecată. 

 
(2) Judecătorii de cameră preliminară sau, după caz, 

instanțele, vor soluționa în fond sau în căile de atac  următoarele cauze: 



o cauzele prevăzute de art. 64 alin.  (5) din Anexa nr.1 la  
Decretul Preşedintelui României nr. 240/14 aprilie 2020, 
respectiv: 

 cauzele în care urgența se justifică prin scopul 
instituirii stării de urgență la nivel național şi alte 
cauze urgente apreciate ca atare de către 
judecător sau instanța de judecată; 

 cauzele privind infracțiunile flagrante, cele în care 
au fost dispuse măsuri preventive, cele privind 
contestații la executare, cele referitoare la 
contestații împotriva măsurilor asigurătorii, cele 
privind cooperarea judiciară internațională în 
materie penală, cele ce cuprind măsuri de 
protecție a victimelor și a martorilor, cele privind 
aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu 
caracter medical, cele privind infracțiuni contra 
securității naționale, cele privind acte de terorism 
sau de spălare a banilor; 

o cauzele prevăzute de Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii, astfel cum a fost precizată prin Adresa nr. 
6510/26 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, 
respectiv: 

 cauzele în materia amânării sau întreruperii 
executării pedepsei ori a măsurii educative 
privative de libertate; 

 cauze în materia liberării condiționate; 
 cauze având ca obiect schimbări privind măsura 

educativă a internării într-un centru educativ sau 
într-un centru de detenție; 

 contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de 
supraveghere a privării de libertate prevăzute de 
Legea nr. 254/2013; 

 contestații la executare (cu persoane private de 
libertate); 

 cereri având ca obiect schimbări în executarea 
unor hotărâri (cu persoane private de libertate); 

 cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea 
pedepsei (cu persoane private de libertate); 

 cereri privind menținerea, înlocuirea sau 
modificarea pedepsei; 



 cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea 
măsurilor de siguranță cu caracter medical; 

 cauze având ca obiect infracțiuni, inclusiv 
infracțiuni flagrante care privesc aplicarea 
Decretului nr. 240/2020 sau măsurile de 
prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 
(inclusiv infracțiunile de zădărnicire a combaterii 
bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, 
omisiunea declarării unor informații, prevăzute de 
art. 352 indice 1 Cod penal şi fals în declarații, 
prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal; 

 căile extraordinare de atac apreciate ca fiind 
urgente; 

 cereri de strămutare conflicte de competența şi 
incidente procedurale în cauzele care se 
soluţionează pe durata stării de urgență. 

Judecătorii de cameră preliminară sau instanțele pot soluționa pe 
durata stării de urgență şi alte tipuri de cauze, în care legea nu prevede 
citarea părților. 
 

Art. 4 În dosarele care nu sunt de urgenţă deosebită, în care s-au 
stabilit termene de judecată înăuntrul perioadei de aplicabilitate a 
Decretului nr. 240/2020, se va evidenţia în aplicaţia informatică ECRIS 
de către grefierul de şedinţă, în cel mai scurt timp, suspendarea de drept 
a cauzei, conform art. 63 alin. (11) din Decretul nr. 240/2020, respectiv 
art. 64 alin. (5) din Decretul nr. 240/2020, prin înscrierea acestei soluţii în 
câmpul „soluţia pe scurt”, după stabilirea unui termen intermediar şi 
selectarea tipului de soluţie „suspendat – stare de urgență”.  
   
  Art. 5 În cauzele care nu sunt de urgenţă deosebită, se menţine, 
pe perioada aplicabilităţii Decretului nr. 240/2020, măsura privind 
suspendarea procedurii verificării şi regularizării cererilor, fie întemeiată 
pe art. 200, art. 201 Cod procedură civilă, fie întemeiate pe dispoziţii din 
legi speciale stabilită prin art. 6 din HCSM nr. 257/17 martie 2020. 
    
  Art. 6 Pentru cauzele în care este incidentă măsura suspendării de 
drept, pe temeiul Decretului nr. 240/2020, evidenţa va fi ţinută de grefierii 
de şedinţă, pe completele de judecată cărora aceste cauze le sunt 
repartizate aleatoriu. 
 
   Art. 7 Având în vedere prevederile art. 61 din Decretul 
nr.240/2020, vor fi comunicate nu doar hotărârile pronunțate în cauze de 
urgență deosebită ci  şi hotărârile judecătoreşti redactate în cauzele care 



nu sunt de urgenţă deosebită, cu respectarea regulilor de disciplină 
sanitară stabilite prin acte normative, în perioada stării de urgenţă. 
 
  Art. 8 (1) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020, se 
vor înainta instanţelor ierarhic superioare, în căile de atac, atât dosarele 
de urgenţă deosebită, cât şi cele care nu au un astfel de caracter, 
urmând ca instanţa de control judiciar să aprecieze, prin completul de 
judecată căruia i-a fost repartizată aleatoriu cauza, dacă aceasta este 
sau nu este de urgenţă deosebită.  

(2) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020, dosarele 
vor fi restituite din căile de atac, de către Tribunalul Harghita, către 
judecătorii, în zilele de marţi şi joi ale săptămânii. Dosarele de urgenţă 
deosebită vor fi restituite în orice zi a săptămânii. 
 
 Art. 9. (1) Programul de lucru cu publicul la compartimentele 
registratura şi arhivă va continua să fie suspendat  conform celor stabilite 
prin Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului Harghita nr. 8/19 
martie 2020. 

(2) Modul de lucru la compartimentele registratura şi arhivă  va 
continua să fie cel stabilit prin Hotărârea Colegiului de Conducere al 
Tribunalului Harghita nr. 8/19 martie 2020, cu precizarea că faţă de 
prevederile Decretului nr. 240/2020, activitatea de scanare a 
documentelor din dosarele înregistrate pe rolul instanţei (fie la sesizare 
directă, fie ca urmare a trimiterii dosarelor în căile de atac), în scopul 
actualizării datelor din aplicaţia informatică „Info dosar” ce permite 
consultarea actelor din dosare, de către părţi, pe baza parolei alocate în 
acest sens, va continua în toate dosarele, acordându-se prioritate celor 
de urgenţă deosebită.  
   
   

P R E Ş E D I N T E, 
Sonia Vâga 


