
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT 

13.03.2020 

 

În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, pentru 

diminuarea acestui risc, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului 

Tribunalului Ialomiţa, precum şi sănătatea justiţiabililor, având în vedere Hotărârea nr. 

192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, prin Hotărârea 

Adunării generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Ialomiţa nr. 4/13.03.2020, s-a hotărât ca în 

perioada 16.03.2020-04.05.2020, activitatea Tribunalului Ialomiţa să fie restrânsă considerabil, atât 

în ceea ce priveşte activitatea de judecată, cât şi în ceea ce priveşte activitatea de relaţii cu publicul 

la compartimentele care desfăşoară  astfel de activităţi. 

Astfel, s-a hotărât ca în materiile non-penale, în perioada 16.03.2020-04.05.2020, să fie 

judecate numai cauzele având unul dintre următoarele obiecte: 

-în materie civilă: 

-ordonanţă preşedinţială;  

-ordin de protecţie; 

-cauze având ca obiect măsuri de protecţie a minorilor; 

-suspendare provizorie; 

-suspendare executare; 

-măsuri asigurătorii; 

-cauzele care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor. 

-în materia cauzelor cu profesionişti şi insolvenţă: 
-ordonanţă preşedinţială; 

-suspendare provizorie; 

-suspendare executare; 

-măsuri asigurătorii; 

-cauzele care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor; 

-cereri de deschidere a procedurii insolvenţei la solicitarea debitoarei. 

-în materia litigiilor de muncă şi asigurări sociale: 
-ordonanţă preşedinţială; 

-suspendare provizorie; 

-suspendare executare; 

-grevă; 

-cauzele care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor. 

-în materia de contencios administrativ şi fiscal: 
-ordonanţă preşedinţială; 

-suspendare provizorie; 

-suspendare executare act administrativ; 

-achiziţii publice - atribuire contract; 

-măsuri asigurătorii; 

-cauzele care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor. 

 

Cauzele având obiectele mai sus menţionate vor fi judecate numai în situaţia în care 

dispoziţiile de amânare ar fi de natură să aducă atingere unor drepturi şi libertăţi fundamentale sau 
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să pună în pericol grav ordinea publică sau siguranţa cetăţenilor, urmând ca preşedintele 

completului să hotărască pentru fiecare cauză în parte. 

 

 

În materie penală, s-a hotărât ca în perioada 16.03.2020-04.05.2020, să fie judecate 

numai cauzele având unul dintre următoarele obiecte: 

-solicitări privind dispunerea măsurilor de supraveghere tehnică şi a altor metode speciale 

de cercetare; 

-solicitări de încuviinţare a efectuării percheziţiilor domiciliare şi informatice; 

-cereri în materia măsurilor preventive (propuneri de luare a măsurii arestării preventive ori 

la domiciliu, prelungirea măsurii arestării preventive ori la domiciliu, verificarea măsurilor 

preventive în cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul judecăţii, sesizări având ca obiect 

revocarea, înlocuire, încetarea măsurilor preventive, contestaţii la măsurile preventive dispuse de 

procuror şi toate contestaţiile formulate împotriva încheierilor pronunţate de judecătorii în cauzele 

enunţate); 

-contestaţii împotriva hotărârilor pronunţate de judecătorii în materia liberării condiţionată; 

-cauzele având ca obiect amânarea sau întreruperea executării pedepsei şi contestaţiile 

formulate în dosarele având aceste obiecte; 

-cauzele prevăzute de Legea 302/2004 pentru care se prevăd termene scurte; 

-toate cauzele în care este iminentă intervenirea prescripţiei răspunderii penale; 

-cauzele având ca obiect contestaţie durată proces; 

-orice incidente procedurale privind completul de judecată; 

-cauzele penale în care instanţa este sesizată prin rechizitoriu sau acord de recunoaştere a 

vinovăţiei şi în care există persoane supuse măsurilor privative de libertate. 

 

La nivelul Tribunalului Ialomiţa va fi întocmită, periodic, lista dosarelor ce vor fi judecate 

în perioada menţionată, care va fi afişată pe portalul instanţei şi pe pagina proprie de internet, 

urmărindu-se astfel limitarea deplasării altor categorii de persoane la sediile instanţelor. 

 

În ceea ce priveşte activitatea de relaţii cu publicul la compartimentele care desfăşoară 

astfel de activităţi, respectiv Biroul de Informare şi Relaţii Publice, Compartimentele 

Registratură şi Arhivă, accesul persoanelor va fi sistat în totalitate, în perioada 16.03.2020-

04.05.2020, urmând ca, referitor la cauzele urgente care se vor judeca, acestea să fie studiate prin 

intermediul aplicaţiei „Dosar electronic” sau înainte de şedinţa de judecată, în sala de şedinţă. 

 

În ceea ce priveşte depunerea documentelor la instanţă, aceasta se va realiza exclusiv 

prin e-mail, fax sau poştă. 

 

Certificatele de grefă şi copiile certificate ca fiind conforme cu originalul, respectiv 

cele cu menţiunea definitivă, vor fi eliberate solicitanţilor doar pe baza unei cereri adresate 

instanţei prin mijloace electronice de comunicare sau, în lipsa acestora, prin cerere scrisă 

depusă prin serviciile poştale, prin aceleaşi mijloace urmând a se realiza şi expedierea, astfel 

încât să nu fie necesară prezenţa solicitantului în incinta instanţei.  

             

                            

   

 

 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
 


