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Vă informăm că noile măsuri aplicabile de luni, 25 octombrie, impuse prin HG nr. 

1130/22.10.2021, prin care s-au adus modificări HG nr. 1090/2021, nu afectează accesul în 

sediul Judecătoriei Găeşti, nefiind necesară prezentarea certificatului verde, urmând a fi 

aplicabile regulile deja în vigoare. Astfel, reamintim că: 

- este obligatorie purtarea măștii de protecție. Președintele instanței și, dacă este cazul, 

președintele completului de judecată, pot dispune înlăturarea din sala de judecată și, 

respectiv, din incinta instanței, a persoanelor care nu respectă, în mod nejustificat, obligația 

de a purta echipamentul de protecție individuală. 

- este interzis accesul persoanelor care au o temperatură corporală mai mare de 37,7 

grade Celsius şi a celor care refuză măsurarea temperaturii cu termometrele non-contact la 

intrarea în clădire  

- este obligatorie respectarea distanței de 1,5 m între persoane. 

- accesul justițiabililor și/sau reprezentanților acestora și al celorlalți participanți la 

proces în incinta instanței, pentru participarea la ședințele de judecată, se realizează cu 

sprijinul jandarmilor care asigură paza instanței și este permis numai cu 10 minute înainte de 

ora la care este menționată cauza pe lista de ședință și în ordinea fixată de către complet. 

- este interzisă staționarea în interiorul sediului instanței a publicului, avocaților, 

reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe 

rolul instanței sau care au activități administrative la compartimentele instanței. În acest caz, 

prezența în sediu este permisă, în continuare, strict pe perioada desfășurării respectivei 

activități. 

 

Totodată, reamintim că potrivit Legii nr. 114/2021 privind unele măsuri în domeniul 

justiţiei în contextul pandemiei de COVID-19, sunt aplicabile următoarele prevederi legale: 

În cauzele civile, când este posibil, cu acordul părţilor, instanţele judecătoreşti pot 

hotărî ca şedinţele de judecată să se desfăşoare prin mijloace de telecomunicaţie audiovizuală 

care permit verificarea identităţii părţilor şi garantează securitatea, integritatea, 

confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii, dispunând măsurile necesare în acest scop. 

Citaţia va cuprinde menţiunea că şedinţa de judecată se va desfăşura prin mijloace de 

telecomunicaţie audiovizuală, intervalul orar orientativ al strigării cauzei, precum şi 

modalitatea tehnică de acces şi de autentificare. Când este cazul, părţile vor fi înştiinţate şi 

telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace ce asigură transmiterea înştiinţării şi 

confirmarea primirii acesteia despre desfăşurarea şedinţei de judecată prin mijloace de 

telecomunicaţie audiovizuală, chiar dacă au termenul în cunoştinţă. 

Pentru judecarea proceselor, instanţele judecătoreşti, ţinând seama de împrejurări, pot 

fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar în aceeaşi zi. 

Lista proceselor întocmită pentru fiecare şedinţă de judecată va cuprinde, de regulă, şi 

intervalele orare orientative pentru strigarea fiecărei cauze în parte, citaţia cuprinzând 

menţiunea corespunzătoare. Când este posibil, judecătorul fixează şi intervalul orar orientativ 

pentru primul termen de judecată. 

Când este posibil, instanţele judecătoreşti procedează la comunicarea actelor de 

procedură prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea 

textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Tot astfel, instanţa va putea, în tot cursul 



procesului, să solicite părţilor datele necesare pentru comunicarea actelor de procedură în 

aceleaşi condiţii. 

Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum şi orice alte 

acte de procedură adresate instanţei, pentru care legea prevede condiţia formei scrise şi care 

nu se depun direct în şedinţă, se transmit prin mijloace electronice. 

Când este posibil, părţile vor fi înştiinţate telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea 

mijloace ce asigură transmiterea înştiinţării şi confirmarea primirii acesteia despre 

pronunţarea hotărârilor judecătoreşti prin modalităţile prevăzute de lege. Dispoziţiile privind 

comunicarea hotărârilor judecătoreşti, potrivit legii, rămân aplicabile. 

Amânarea judecării cauzelor poate fi dispusă la cerere, în situaţia în care partea 

interesată se află în izolare, în carantină sau este spitalizată, potrivit legii, în contextul 

pandemiei de COVID-19. Când instanţa respinge cererea de amânare a judecăţii în 

considerarea necesităţii de a soluţiona cauza, va amâna, la cererea părţii sau din oficiu, 

pronunţarea în vederea depunerii de concluzii scrise. 

În cauzele penale, acordul de comunicare a actelor procedurale prin poştă electronică 

se prezumă, iar organele judiciare vor solicita, acolo unde este cazul, de urgenţă, telefonic, 

indicarea adreselor de poştă electronică pentru comunicarea respectivelor acte. Dacă, din 

motive obiective, comunicarea prin poştă electronică nu se poate realiza, se vor folosi 

celelalte mijloace de comunicare prevăzute de Legea nr. 135/2010 privind Codul de 

procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a 

procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor, persoanele private de libertate, altele decât 

cele aflate în arest la domiciliu, sunt audiate prin videoconferinţă la locul de deţinere, fără a fi 

necesar acordul acestora. (art. 13 alin. 1) 

Audierea altor persoane decât cele prevăzute la alin. (1) se poate face şi prin 

videoconferinţă, la locul unde se află, cu acordul acestora. Această posibilitate le va fi adusă 

la cunoştinţă cu ocazia primei audieri sau, după caz, printr-o înştiinţare comunicată telefonic, 

prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace care asigură transmiterea înştiinţării şi 

confirmarea primirii, persoana fiind întrebată dacă îşi manifestă acordul în acest sens. În 

vederea audierii prin videoconferinţă, persoana se citează chiar dacă are termen în cunoştinţă. 

Citaţia va cuprinde şi menţiunea că audierea se face prin videoconferinţă, modalitatea în care 

se va realiza aceasta, data, precum şi ora sau, după caz, intervalul orar în care va avea loc 

audierea, precum şi precizarea faptului că persoana citată este obligată să respecte 

solemnitatea şedinţei de judecată. (art. 13 alin. 2) 

În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2) videoconferinţa se realizează printr-un mijloc 

de telecomunicaţie audiovizuală care permite verificarea identităţii părţilor şi garantează 

securitatea, integritatea, confidenţialitatea şi calitatea transmisiunii. Înregistrarea audierii este 

obligatorie. 

Dispoziţiile alin. (2) nu se aplică în cazul audierii în cursul urmăririi penale şi nici la 

judecarea cauzelor cu inculpaţi minori, a celor referitoare la reabilitarea judecătorească şi nici 

atunci când instanţa de judecată declară şedinţa de judecată ca nepublică. 
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