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Biroul de Informare şi Relaţii Publice 
 
 

C  O  M  U  N  I  C  A  T 
  

Măsuri organizatorice pentru desfăşurarea  activităţii pe perioada stării de urgenţă  
declarată prin Decretul nr.152/2020 al Preşedintelui României 

 publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020 
 
 

 Pe durata stării de urgenţă, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgenţă 
deosebită, stabilite pe domenii prin Hotărârea nr. 24/19.03.2020 a Colegiului de Conducere a 
Curţii de Apel Cluj, la nivelul Tribunalului Bistri ţa-Năsăud, astfel cum este prevăzut la art. 1: 

 
În domeniul dreptului penal 

- activitatea judecătorului de drepturi şi libertăţi cu privire la cauzele în care s-au dispus ori se 
propune luarea măsurilor preventive ori a celor de protecţie a victimelor şi a martorilor, cele 
privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele cu persoane 
vătămate minori, cele privind măsurile de siguranţă; 

- cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional, 
alte cauze urgente apreciate ca atare de către judecătorul de cameră preliminară sau de 
instanţa de judecată; 

- cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive; 
- cauzele privind infracţiunile flagrante, dar numai dacă este îndeplinită condiţia urgenţei 

deosebite, prevăzută de art. 42 al. 1 din Decretul nr. 152/2020; 
- cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală; 
- cauzele privind măsurile asigurătorii; 
- cauzele ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor; 
- cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 
- cauzele contra securităţii naţionale şi cele privind acte de spălare a banilor; 
- cererile de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei şi căile de atac aferente;  
- cauzele privind amânarea/întreruperea executării pedepsei/măsurii educative privative de 

libertate; 
- cauzele privind liberarea condiţionată, dar numai dacă este îndeplinită condiţia urgenţei 

deosebite, prevăzută de art. 42 al. 1 din Decretul nr. 152/2020; 
- contestaţiile la executare, doar în situaţia în care privesc o persoană condamnată aflată în 

executarea pedepsei şi doar cu privire la executarea pedepsei; dar numai dacă este îndeplinită 
condiţia urgenţei deosebite, prevăzută de art. 42 al. 1 din Decretul nr. 152/2020; 

- conflictele de competenţă în cauzele urgente; 
- incidente procedurale care împiedică judecata, în cauzele urgente (abţineri, recuzări şi altele 

similare). 
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În domeniul dreptului civil, în accepţiune extinsă: 
- cereri de ordonanţă preşedinţială; 
- asigurarea probelor; 
- încuviinţarea executării silite; 
-   suspendarea executării provizorii (art.450 NCPC); 
- suspendarea executării silite (art.719 NCPC); 
- cerere de sechestru asigurător; 
- poprirea asiguratorie; 
- sechestru judiciar; 
-   restituirea cauţiunii în cauzele de urgenţă deosebită; 
- măsuri de protecţie specială a copilului - plasamentul în regim de urgenţă; 
- adopţii - măsuri urgente; 
- tutela, curatela; 
- ordin de protecţie; 
- punere sub interdicţie judecătorească 
- suspendarea provizorie a oricăror proceduri de executare silită, în condiţiile art.66 alin. 11 din 

Legea nr. 85/2014; 
-   evacuarea în procedura specială (art.1042 NCPC); 
- internare medicală nevoluntară; 
- conflictele de competenţă în cauzele de urgenţă deosebită; 
- incidentele procedurale şi cereri în cauzele de urgenţă deosebită, precum: abţinere, recuzare, 

ajutor public judiciar, reexaminare ajutor judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru şi 
altele asemenea;   

- căile de atac în toate cauzele care au caracterul urgenţei deosebite, soluţionate ca atare de 
judecătorii în primă instanţă;  

- cauzele generate de aplicarea măsurilor prevăzute de Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui 
României. 

În domeniul contenciosului administrativ şi fiscal: 
- cereri de ordonanţă preşedinţială; 
- suspendarea executării provizorii (art.450 NCPC); 
- asigurarea probelor; 
- cerere de sechestru asigurător; 
- poprirea asiguratorie; 
- sechestru judiciar; 
-   restituirea cauţiunii în cauzele de urgenţă; 
- cereri de suspendare executare act administrativ formulate în temeiul art. 14 şi /sau 15 din 

Legea nr. 554/2004, în fond sau recurs; 
- litigii privind achiziţiile publice (contestaţii judiciare,suspendarea procedurii); 
- litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002; 
- anulare ordin prefect de constatare încetare de drept mandat; 
- conflictele de competenţă în cauzele de urgenţă deosebită; 
- incidentele procedurale şi cereri în cauzele de urgenţă deosebită, precum: abţinere, recuzare, 

ajutor public judiciar, reexaminare ajutor judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru, şi 
altele asemenea; 

- căile de atac în toate cauzele care au caracterul urgenţei deosebite, soluţionate ca atare de 
judecătorii în primă instanţă; 

- cauzele generate de aplicarea măsurilor prevăzute de Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui   
României, inclusiv cele referitoare la procedura achiziţiilor publice. 
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În domeniul litigiilor de munc ă şi asigurări sociale: 
- cereri de ordonanţă preşedinţială; 
- asigurarea probelor; 
- cerere de sechestru asigurător; 
- poprirea asiguratorie; 
- sechestru judiciar; 
-   restituirea cauţiunii în cauzele de urgenţă; 
- încetarea grevei, art.200 din Legea nr.62/2011; 
- conflictele de competenţă în cauzele de urgenţă deosebită; 
- incidentele procedurale şi cereri în cauzele de urgenţă deosebită, precum: abţinere, recuzare, 

ajutor public judiciar, reexaminare ajutor judiciar, reexaminare taxă judiciară de timbru, şi 
altele asemenea; 

-  cauzele generate de aplicarea măsurilor prevăzute de Decretul nr.195/2020 al Preşedintelui 
României. 

 
În cauzele penale în care este dispusă măsura arestării preventive sau persoana se află în 

executarea unei pedepse sau măsuri educative privative de libertate, se va utiliza audierea prin 
videoconferinţă la locul de deţinere sau în spaţii corespunzătoare din punct de vedere sanitar, 
fără a fi necesar acordul persoanei private de libertate. 

 Cauzele de urgenţă deosebită se vor soluţiona de către completele de judecată pe ore 
diferenţiate, alocate fiecărui dosar sau unui anumit număr de dosare, în funcţie de întinderea listei 
de şedinţă şi particularităţilor fiecărui dosar. Totodată, completele de judecată vor examina 
posibilitatea adoptării oricăror alte măsuri, complementare stabilirii de ore diferenţiate, menite să 
asigure accesul etapizat al părţilor ori publicului în sălile de şedinţă, cu respectarea dispoziţiilor 
legale privind publicitatea. 

 Listele de şedinţă se vor afişa cu cel puţin 24 ore înaintea termenului de judecată pe pagina 
de internet a instanţei. 

 În cazul în care s-a dispus amânarea pronunţării, potrivit dispoziţiilor art. 391 din Codul de 
procedură penală sau a dispoziţiilor art. 396 din Codul de procedură civilă, intrarea în vigoare a 
Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României nu împiedică pronunţarea hotărârii. 

 Pe durata stării de urgenţă, instituită prin Decretul nr.195/2020, procedura prevăzută de 
dispoziţiile art. 200 şi art. 201din Codul de procedură civilă se suspendă, cu excepţia cauzelor 
menţionate în cuprinsul art. 1. 

 Până în data de 4 mai 2020 inclusiv, comunicarea actelor de procedură se va face cu 
precădere prin telefax, poştă electronică (email) sau prin alte mijloace care asigură transmiterea 
textului actului şi confirmarea primirii acestuia. 

 Judecarea proceselor civile, altele decât cele menţionate în cuprinsul art. 1, se suspendă 
de plin drept, pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui 
României, urmând să fie operată în aplicaţia electronică de evidenţă a dosarelor, ECRIS, măsura 
suspendării. 

 Procesele penale aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţei de judecată, inclusiv cele 
aflate în procedură în camera preliminară, se suspendă de drept pe durata stării de urgenţă, cu 
excepţia celor menţionate în cuprinsul art. 1. 

 Pe durata stării de urgenţă, nu se comunică hotărârile judecătoreşti, cu excepţia celor 
pronunţate în cauzele urgente, în raport cu dispoziţiile art. 42 alin. 7 din Decretul nr. 195/2020 
adoptat de către Preşedintele României. 
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 În plus, prin Decizia nr. 7 din 19.03.2020 a preşedintelui Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 
au fost luate următoarele măsuri:  

• Accesul persoanelor străine în incinta Palatului de justiţie se va realiza exclusiv 
pentru persoanele implicate în soluţionarea cauzelor urgente, anume stabilite în baza hotărârii 
colegiului Curţii de Apel Cluj nr. 24/2020. 

•  Pentru a se permite accesul, începând cu data de 23 martie 2020 fiecare persoană va 
completa declaraţia anexă, care să furnizeze informaţii referitoare la situaţia sa personală. În cazul 
în care se constată că,  potrivit declaraţiei pe  proprie răspundere, persoana ce se prezintă vine 
dintr-o zonă de risc, a intrat în contact cu persoane infectate sau are simptome specifice infectării 
cu virusul COVID-19, se va refuza accesul, cu informarea completului de judecată.  

• Se interzice accesul persoanelor, inclusiv a angajaţilor,  cu privire la care autorităţile 
au impus măsuri de autoizolare sau carantină, până la expirarea acestora. 

• Pentru registratură şi arhivă, se va asigura accesul în continuare a maxim 2 persoane 
simultan, în vederea depunerii actelor şi a studiului dosarelor urgente, zilnic, de luni până vineri,             
în intervalul orar 10-11. 

•  Se  suspendă activitatea cu publicul la nivelul Biroului local de  expertize, urmând ca 
toată corespondenţa să se desfăşoare prin poştă, e-mail, fax sau prin depunerea actelor la 
registratura tribunalului. 

• Pentru judecata cauzelor urgente se vor stabili ore diferenţiate şi se va păstra distanţa 
de cel puţin 1,5 m între participanţii la proces. De asemenea, completurile vor analiza posibilitatea 
limitării duratei şedinţei de judecată în scopul de a se administra probatoriul cu respectarea  
măsurilor de  siguranţă sanitară, procedând la audierea eşalonată a părţilor, martorilor etc.  

 
 ● Recomandăm ca, pentru depunerea actelor/cererilor/înscrisurilor/petiţiilor la 
dosar/instanţă, să fie folosite, preponderent, mijloacele de comunicare electronică, e-mail 
(trbndosare@just.ro),  fax (0263-231509) sau prin poştă, evitându-se, astfel, deplasarea la sediul 
instituţiei.  

 


