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Din partea Ministerului Public se prezintă doamna procuror ..., din cadrul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla. 

 

 

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta ... în contradictoriu cu pârâtul 

..., având ca obiect ordin de protecţie. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

La apelul nominal făcut în şedinţă camerei de consiliu se prezintă reclamanta, personal 

şi asistată de av. ..., care depune delegaţie la f.69  din dosar, pârâtul, personal şi asistat de av. 

..., desemnat din oficiu, care depune delegaţie la f.68 din dosar. Reprezentantul pârâtului arată 

că propune administrarea probei cu martorul ..., care se află în sală. Instanța dispune 

îndepărtarea martorului din sală până la momentul la care se va pronunța asupra probei. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședintă, care învederează că procedura de 

citare este legal îndeplinită şi că dosarul este la primul termen de judecată, după care: 

Instanţa procedează la legitimarea reclamantei ..., care se identifică cu CI ... și a 

pârâtului ..., care se identifică cu CI .... 

Instanţa pune în discuţie competenţa de soluţionare a prezentei cauze. 

Reprezentanta Ministerului Public apreciază că Judecătoria Gherla este competentă 

general, material şi teritorial să judece prezenta cauză. 

Avocatul reclamantei apreciază că Judecătoria Gherla este competentă general, material 

şi teritorial să judece prezenta cauză. 

Reprezentantul pârâtului apreciază că Judecătoria Gherla este competentă general, 

material şi teritorial să judece prezenta cauză. 

Verificându-şi din oficiu competenţa, raportat la domiciliul victimei, instanţa, în 

temeiul prevederilor art. 94 pct. 3 din Codul de Procedură Civilă și art. 40 alin. (1) din Legea 

217/2003, constată că Judecătoria Gherla este competentă general, material şi teritorial să 

judece cauza. 

 Instanța acordă cuvântul asupra cererilor prealabile.  

 Reprezentanta Ministerului Public și reprezentanții părților nu au cereri prealabile. 

 Instanța procedează la ascultarea părților. 

La întrebarea instanței, reclamanta arată că în ziua incidentului era la locul de muncă, 

făcea livrări la domiciliu. Reclamanta arată că soțul ei a venit cu mașina și i-a blocat trecerea. 

Ea s-a blocat în mașină iar pârâtul a venit ca să coboare din mașină. Întrucât ea nu a vrut să 

coboare din mașină, pârâtul a început să dea cu palmele în sticlă și atunci reclamanta a dat cu 

spatele cu mașina, s-a blocat în mașină și l-a depășit. Reclamanta arată că atunci a sunat la 

Poliție și s-a deplasat înapoi la locul de muncă.  



La întrebarea instanței, reclamanta arată că  a dat cu spatele pentru că pârâtul i-a blocat 

trecerea și nu mai putea înainta și atunci s-a urcat și el în mașină și când a virat, ea a trecut pe 

lângă el. 

Fiind întrebată, reclamanta a arătat că pârâtul a sunat-o înainte să o întrebe de ce merge 

cu fata fără să îl anunțe. În continuare, reclamanta arată că în ziua de vineri pârâtul a sunat-o 

pe fata și i-a spus să îi transmită mamei ei că o bate, că o spânzură, să îi fie lumea de amar. 

Arată că de vineri până luni nu a mai sunat-o să vadă ce se întâmplă cu fata, dacă este bine. 

Reclamanta învederează că luni a sunat-o pârâtul iar ea a răspuns că nu poate vorbi, fiind la 

serviciu, dar îl sună mai târziu. Reclamanta arată că pârâtul a văzut-o în trafic. La întrebarea 

instanței, arată că nu a avut niciun schimb de replici cu pârâtul la momentul la care a fost oprită 

cu mașina pentru că a ridicat geamul de la mașină, s-a blocat în mașină și nu a auzit și nu a 

înțeles ce îi spunea pârâtul din exteriorul mașinii. 

La interpelarea instanței, pârâtul a arătat că, în data de 12, a sunat-o pe reclamanta să o 

întrebe de fată, întrucât nu mai știa nimic de ea de 3-4 zile, că reclamanta a fost cu fata la ștrand 

sau altundeva. Pârâtul arată că a sunat-o pe fată pe telefonul ei personal, pentru că i-a cumpărat 

telefon personal, ca să poată să ia legătura cu ea. Pârâtul arată că o suna pe reclamantă doar 

atunci când fetei îi era închis telefonul și o întreba doar despre fată, nu a întrebat-o de relațiile 

reclamantei și nici nu l-a interesat de ea. Pârâtul arată că în data de 12 iulie a sunat-o pe 

reclamantă și a întrebat-o ce se întâmplă cu fata că nu știe nimic de 3 zile. Mai arată că atunci 

a sunat-o pe fata și ea, la îndemnul mamei ei, i-a spus că nu poate să îi spună că e secret. Mai 

arată că după ce a închis apelul fata lui, pârâtul a sunat-o pe reclamantă ca să îl informeze unde 

o duce pe fată, întrucât și el este părinte și vrea să știe unde o duce. Pârâtul arată că reclamanta 

nu i-a mai răspuns. Pârâtul arată că nu a mai sunat-o pentru că și-a dat seama că o mers undeva 

și nu a vrut să o sune, iar luni a sunat-o să îi spună totuși ce se întâmplă cu fata. Pârâtul arată 

că reclamanta i-a spus că nu are timp să vorbească și că i-a spus că o să îl sune, dar nu l-a sunat. 

Pârâtul arată că nu este obișnuit să nu știe ce se întâmplă cu fata, pentru că aceasta a 

crescut lângă el și îl iubește foarte mult. Arată că atunci când a văzut-o pe reclamantă s-a oprit 

lângă ea și a vrut să discute cu ea să vadă ce se întâmplă cu fata întrucât fetei i-a fost închis 

telefonul pe toată această perioadă și nu a putut comunica cu ea. Pârâtul arată că nu a sunat-o 

pe reclamantă întrucât știe că  are pe cineva și nu a vrut să o deranjeze și, știind că poate nici 

nu îi răspunde, a evitat să o sune. Recunoaște că a dat în geam dar nu a dat să spargă geamul, 

nici nu a dat cu pumnii sau cu picioarele. Arată că a dat în geam și i-a spus reclamantei să îi 

deschidă să vorbească. Mai arată că nu a avut intenția să o bată pentru că înainte reclamanta 

venea după fetiță la el acasă, au discutat, a mers la pârât la lucru, nu a agresat-o pe reclamantă, 

nu a încercat niciodată să o bată. Pârâtul învederează faptul că nu s-a întâmplat niciodată să nu 

știe 3 sau 4 zile despre fată, a vrut doar să aibă o discuție cu reclamanta și că totul a fost legat 

de fata lor. Pârâtul arată că într-adevăr a fost un incident când s-au despărțit, de la ea de la 

serviciu, nu a încercat să o bată, nu a urmărit-o. 

La întrebarea instanței, pârâtul arată cum a dat cu palma, doar să deschidă, și a arătat că 

a întrebat-o pe reclamantă ce e cu fata iar ea i-a spus, din ce a înțeles, că nu este treaba lui. 

La întrebarea instanței, pârâtul arată că nu știe de ce s-a închis reclamanta în mașină, că 

el nu a avut niciun motiv, nici nu a avut intenția, nu ştie ce şi-a imaginat reclamanta.  

La interpelarea instanței, pârâtul arată că el mergea înspre o stradă unde lucrează el și 

când a văzut-o pe reclamantă a oprit ca să o întrebe despre fată. Arată că s-a gândit că 

reclamanta a închis telefonul fetei ca să nu comunice cu el.  Fiind întrebat, pârâtul arată că 

reclamanta nu avea geamul deschis la mașină când a întrebat-o ceea ce a declarat, iar el nu a 

încercat să îi deschidă portiera. Fiind întrebat, pârâtul arată că a dat cu palma în geam pentru 

ca reclamanta să deschidă geamul dar că el nu a dat ca să spargă geamul, nici nu a dat cu 

picioarele, nici nu a amenințat-o. 



Fiind întrebat, pârâtul a arătat că nu a înjurat-o pe reclamantă. La întrebarea instanței, a 

mai arătat că nu i s-a părut că reclamanta s-a speriat, chiar i-a zâmbit în față. 

Instanţa acordă cuvântul în probațiune. 

Reprezentanta Ministerului Public solicită instanței admiterea probelor pe care le-a 

propus la emiterea ordinului de protecție, respectiv audierea martorului Iordan. 

Reprezentantul reclamantei solicită încuviinţarea probei cu înscrisurile depuse la dosar 

și audierea în calitate de martor a tatălui victimei ..., care se află în afara sălii de judecată, pentru 

a dovedi că există actele de agresiune fizică și psihică exercitate de pârât asupra reclamantei, 

inclusiv în 15 martie pârâtul a agresat-o fizic pe reclamantă și pentru a dovedi că de fiecare 

dată când victima iese din casă sau la finalul programului de serviciu, tatăl ei merge după ea și 

o însoțește pentru că victimei îi este frică de agresor. 

Reprezentantul pârâtului se opune audierii tatălui reclamantei întrucât subiectivitatea 

lui este evidentă, chiar dacă este o situație relativ de familie, pentru stabilirea situației reale 

audierea tatălui reclamantei aduce o umbră de îndoială asupra obiectivității dânsului.  

Reprezentantul pârâtului solicită încuviințarea probei testimoniale cu martorul ..., care 

îl cunoaște pe pârât, pentru a dovedi ce tip de relație are pârâtul cu fiica lui și dacă prezintă un 

pericol pentru aceasta. Solicită administrarea probei cu interogatoriul reclamantei. 

Reprezentantul reclamantei arată că tatăl reclamantei este în măsură a confirma faptul 

că pârâtul consumă substanțe stupefiante și au loc amenințări fată de fetiță datorită consumului 

de droguri. 

Reprezentantul pârâtului apreciază că pentru a dovedi consumul de stupefiante este 

nevoie de dovezi clare.  

Instanța pune în discuție probele solicitate de părţi.  

Reprezentanta Ministerului Public solicită audierea ambilor martori solicitați, consideră 

că art. 316 aplicabil în această situație, fiind vorba de un raport de familie, motiv pentru solicită 

audierea atât a martorului propus de reclamant cât și a celui propus de pârât. În ceea ce privește 

administrarea probei cu interogatoriul, reprezentanta Ministerului Public lasă la aprecierea 

instanței, dar consideră că nu este neapărat necesară administrarea acestei probe.  

Reprezentantul pârâtului depune captură de ecran în legătură cu interogatoriul. 

Instanța constată că prin cererea de emitere a unui ordin de protecție s-au solicitat 

măsuri cu privire la minoră, astfel încât solicită lămuriri. 

La întrebarea instanței, reclamanta arată că menține cererea așa cum a fost formulată și 

că  solicită aceste măsuri întrucât pârâtul consumă droguri iar ei îi este frică. Reclamanta arată 

că și când era căsătorită cu pârâtul, acesta se droga în fața sa. Reclamanta arată că atunci când 

pârâtul vine după fată ea își dă seama de aceste lucruri pentru că pârâtul tremură, i se mișcă 

fața, pârâtul conduce în această stare și reclamanta nu mai are încredere să o lase pe fată să 

meargă cu mașina cu el, la el. Reclamanta arată că pârâtul o ducea pe fată cu el, stătea cu ea 5-

10 minute și, într-o ocazie, a venit după fata la ora 10:00 iar până la 19:00 fata nu mâncase 

nimic și când a sunat reclamanta, mama pârâtului dormea iar fata stătea singură în casă la el. 

Reclamanta arată că nu are încredere să lase fata la el până consumă ce consumă pârâtul, nu 

are încredere nici când conduce să fie fata la el în mașină. 

În ceea ce privește probele solicitate de parchet, respectiv proba cu martorul ...., instanța 

încunoștințează reprezentanta Ministerului Public și părțile că martorul a fost citat inclusiv 

telefonic iar acesta a arătat că nu se poate prezenta, termenul fiind prea scurt și că nu poate să 

își întrerupă lucrările de construire la casa din .... 

Reprezentanta Ministerului Public arată că renunță la proba testimonială cu martorul .... 

având în vedere că declarația lui este deja la dosar. 

Reprezentanții părților au aceleași concluzii. 

Instanța ia act de renunțarea Ministerului Public la proba testimonială cu martorul ante-

menționat. 



În ceea ce privește probele solicitate de părți, instanţa încuviinţează pentru reclamantă 

proba cu înscrisuri şi proba cu martorul ..., apreciind că sunt întrunite condițiile art. 316 CPC, 

iar proba este utilă, pertinentă și concludentă soluționării cauzei.  

În ceea ce privește probele solicitate de către pârât, instanţa încuviinţează proba 

testimonială cu martorul ..., apreciind-o utilă sub aspectul tezei probatorii, iar în ceea ce 

privește proba cu interogatoriul reclamantei instanța o va respinge ca neutilă soluționării 

cauzei, având în vedere că instanța a procedat la ascultarea părților. 

Instanţa de judecată cheamă în sală martorul propus de reclamantă – ..., și procedează la 

legitimarea martorului, care învederează faptul că nu are asupra sa buletinul.  Ambele părți au 

confirmat identitatea martorului ca fiind tatăl reclamantei. 

Instanţa procedează la audierea martorului ..., declaraţia sa, luată sub prestare de 

jurământ religios, fiind consemnată şi ataşată la dosarul cauzei la fila 70. 

Instanța a respins întrebarea nr. 1 formulată de reprezentantului reclamantei (dacă 

martorul are cunoștință ca victima să fi fost agresată la locul de muncă într-o perioadă 

apropiată) ca neutilă, având în vedere obiectul prezentei cauze. 

Instanța a respins întrebarea nr. 4 formulată de reprezentantului reclamantei (ce urme de 

violență avea victima), ca neutilă având în vedere că instanța consideră suficient că martorul a 

declarat faptul că a văzut-o bătută. 

În ceea ce privește întrebarea nr. 5 formulată de reprezentantului reclamantei (dacă 

martorul consideră că agresorul este capabil de o agresiune mai mare sau chiar să o ucidă pe 

victimă), reprezentantul pârâtului intervine şi arată că aceste aspecte se evaluează în funcție de 

expertiză. Instanța respinge întrebarea ca neutilă soluționării cauzei. 

Instanța respinge întrebarea nr. 2 formulată de reprezentantul pârâtului (dacă știe dacă 

între fiica lui și pârât dacă este o procedură de divorț începută sau nu) ca neutilă soluționării 

cauzei. 

Instanța respinge întrebarea nr. 3 formulată de reprezentantul pârâtului (dacă și-a văzut 

soția bând alcool sau pe fiica dânsului), ca străină de obiectul cauzei. 

Instanța respinge ca neutilă soluționării cauzei întrebarea formulată de reprezentantul 

pârâtului (care au fost motivele pentru care a permis în această situație ca nepoata lui să 

meargă cu el cu mașina). 

Instanţa de judecată procedează la legitimarea martorului ..., după care procedează 

la audierea acestuia, declaraţia sa, luată sub prestare de jurământ religios, fiind 

consemnată şi ataşată la dosarul cauzei la fila 71. 

Instanța respinge întrebarea nr. 5 formulată de reprezentantului reclamantei (dacă 

martorul a văzut pe agresor să dea cu pumnul sau cu palma în geamul autoturismului)  întrucât 

martorul a spus deja că a dat de trei ori cu palma în parbriz. 

La întrebarea instanței, reclamanta arată că telefonul pe care îl avea anterior s-a spart, nu 

are toate mesajele cu amenințările și prezintă spre vedere instanței mesajele pe care le are pe 

telefonul actual. Se arată instanţei o poză din data de 17 iunie, un printscreen, la expeditor se 

vede numele .... cu o poză iar în poză apare o mașină parcată,  apoi o serie de mesaje, al cărui 

conţinut nu se va consemna, nefiind util soluţionării cauzei.   

Se arată poza reprezentantei Ministerului Public și avocatului pârâtului spre consultare. 

La interpelarea instanţei, nici reprezentantul Ministerului Public, şi nici avocaţii părţilor 

nu mai au alte cereri de formulat. 

Instanţa acordă cuvântul pe fondul cauzei. 

Reprezentanta Ministerului Public solicită admiterea cererii formulată și să se dispună 

emiterea ordinului de protecție pe o durată de 6 luni atât față de reclamantă cât și față de minoră 

și să  se dispună măsurile care s-au solicitat prin cerere. 

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea cererii de emitere a unui ordin de 

protecție. Consideră îndeplinite condițiile prevăzute de art. 38 din Legea nr. 217/2003 din 



moment ce agresorul este un membru de familie și există un act de violență care să afecteze 

integritatea fizică și psihică a victimei și a fiicei acesteia.  

Din probele administrate consideră că rezultă că există acte de violență, victima are o 

stare prezentă zilnic de teamă de aceea solicită să fie însoțită de tatăl ei când merge și vine de 

la locul de muncă și pârâtul are un comportament agresiv față de acestea. Mai arată 

reprezentantul reclamantei că martorul, care este tatăl reclamantei a văzut-o bătută pe 

reclamantă. În ce privește martorul propus de partea pârâta, reprezentantul reclamantei 

consideră că acesta a mințit întrucât locul său de muncă se află pe str. ...și nu avea cum să audă 

ce s-a întâmplat. 

Învederează instanței un aspect suplimentar și anume că există probe sau indicii 

rezonabile că pârâtul consumă stupefiante și viața fiicei sale poate fi pusă în pericol. În ceea ce 

privește măsurile solicitate, arată că acestea sunt: obligarea pârâtului de a păstra distanța 

minimă de 150 m pe o perioadă de 6 luni, având aceeași solicitare față de copil, ...; obligarea 

pârâtului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de reședința victimei de 100 m 

pentru 6 luni,  precum şi față de locul de muncă; interzicerea oricărui contact inclusiv telefonic, 

prin corespondență sau în orice alt mod cu victima. 

Reprezentantul pârâtului, arată că este evident că avut loc o discuție referitoare la unde 

este fiica, de ce nu poate să aibă pârâtul contact cu fiica lui de câteva zile, aceasta pe fondul 

faptului că părțile sunt despărțite în fapt și că telefonul fiicei era inaccesibil.  

În ceea ce privește persoana pârâtului raportat la ordinul de protecție în favoarea 

reclamantei pârâtul nu are nicio problemă cu durata pe care va fi dispusă măsura, pe pârât îl 

privește doar  relația cu fiica dânsului. Reprezentantul pârâtului arată că pârâtul are un 

atașament față de fiica lui, chiar și socrul lui a spus că acesta are un atașament față de fiică. 

Pârâtul nu a fost violent, s-a comportat bine cu fiica sa, părțile sunt într-o fază de despărțire, 

totuși pârâtul are dreptul să aibă legături cu fiica sa în mod direct. 

În opinia sa, nu s-a dovedit faptul că pârâtul este violent sau că această discuție mai 

aprinsă, justificată de faptul că acesta nu și-a văzut fiica de 3 zile, a avut loc dar nu există nicio 

dovadă cum că el s-ar comporta urât cu fiica lui ar fi violent, dur sau un tată aspru sau neglijent. 

Cât privește consumul de droguri sau de alcool, avocatul pârâtului învederează faptul că nu știe 

cum se manifestă o persoană drogată.  

Solicită respingerea ordinului de protecție în ceea ce o privește pe minoră. În ceea ce o 

privește pe victimă, solicită eventual respingerea cererii pentru bunul mers al relației cu fiica 

dânsului sau dacă instanța apreciază că menține cererea, eventual să aibă în vedere că distanța 

de 150 m este destul de mare pentru o comună ca..... 

În ceea ce privește interzicerea oricărui contact telefonic, reprezentantul pârâtului 

solicită respingerea pentru că pârâtul trebuie să știe despre fiica lui, dar dacă instanța consideră, 

pârâtul s-ar putea descurca în relația cu fiica. Raportat la locul de muncă al reclamantei, 

reprezentantul pârâtului arată că este vorba despre un restaurant iar pârâtul are dreptul să 

meargă pe acolo și dacă se admite ordinul de protecție pârâtul nu se va afla acolo când este de 

serviciu reclamanta. 

Instanța procedează la verificarea pe Google Maps, a locului unde s-a produs incidentul 

care face obiectul cererii prin raportare la locul de muncă indicat de martorul .... 

La întrebarea instanței, reclamanta arată că incidentul s-a produs pe str. ... în dreptul nr. 

.... 

Fiind întrebat, pârâtul arată că nu știe exact strada dar era în apropierea unui pod. 

Reclamanta indică faptul că în apropierea locului incidentului se află str. .. și str. ... 

Procedând la identificarea prin Google Maps a străzii indicate instanța cheamă părțile 

pentru a identifica strada. Pârâtul arată că locul respectiv se află între sensul giratoriu și pod. 

Reclamanta arată că locul se află lângă pod întrucât atunci când a dat cu spatele cu mașina era 

să intre în pod. 



Pentru o mai bună identificare reclamanta indică faptul că este posibil ca denumirea 

actuală a străzii să fie str. ....  

Instanța solicită părților să confirme pe exemplarul listat de hartă care se atașează la 

dosar – f. 75 unde exact ar fi locul conflictului. Pârâtul indică faptul că ar fi fost lângă o casă 

de aceea domnul Iordan a luat la cunoștință de eveniment.  

Pârâtul arată că lucrează cu magazinul ... și că ei au materiale depozitate pe stradă de o 

parte și de alta până la intersecție.  

Reclamanta arată că nu este adevărat întrucât au materiale doar în fața depozitului. 

Instanţa, în baza disp. art. 394 alin. 1 Cod procedură civilă, declară încheiată dezbaterea 

pe fond şi reţine cauza în pronunțare, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin 

mijlocirea grefei instanţei.  

I N S T A N T A  

 

 Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele: 

 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul instanţei la data de 13.07.2021, 

sub nr. de mai sus, Parchetul de pe lângă Judecătoria Gherla a solicitat emiterea unui ordin 

pentru protecţia victimei .... 

În motivare, s-a arătat că  la data de 12.07.2021 în jurul orei 12:00, în timp ce reclamanta 

se deplasa prin localitatea ... pentru a efectua livrări, a fost oprită în trafic de pârât, soţul său, 

şi care a ameninţat-o cu moartea şi cu alte acte de violenţă, în timp ce lovea cu pumnii şi cu 

picioarele autoturismul în care se afla persoana vătămată. 

În dovedire, s-a depus ordinul de protecţie provizoriu emis împotriva pârâtului, 

înscrisurile care au stat la baza emiterii sale şi cererea reclamantei. 

În temeiul art. 41 alin. 2 din Legea nr. 217/2003, cererea este scutită de taxă judiciară 

de timbru. 

Deşi legal citat în cauză, pârâtul nu a depus întâmpinare dar a fost prezent în faţa 

instanţei, fiind asistat de avocatul desemnat din oficiu ca apărător. 

Instanţa a încuviinţat proba cu înscrisurile depuse la dosar şi proba testimonială cu 

martorii .... 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

În fapt, astfel cum rezultă din actele dosarului, respectiv extrasul din baza de date 

DEPABD de la  fila 28-30 și cum au arătat și părțile la termenul de judecată din data de 

15.07.2021, acestea sunt căsătorite şi au împreună o fiică minoră, respectiv ..., în vârstă de 6 

ani, născută la data de .... 

La data de 12.07.2021 a avut loc un incident între părţi, ceea ce a condus la emiterea 

ordinului de protecţie provizoriu, reţinându-se de către organele emitente că, intersectându-se 

în trafic, pârâtul a ameninţat-o cu moartea şi cu alte acte de violenţă pe reclamantă, în timp ce 

lovea cu pumnii şi cu picioarele autoturismul în care se afla reclamanta. 

În drept, potrivit art. 3 din Legea 217/2003 violenţa domestică înseamnă orice 

inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială, 

spirituală sau cibernetică, care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau 

foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a 

locuit împreună cu victima. 

Art. 4  din aceeaşi lege prevede: (1) Violenţa domestică se manifestă sub următoarele 

forme: 

a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea 

de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare; 

b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea 

de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare 

verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi 



animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, 

constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă 

sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de 

comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau 

momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, 

trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de 

orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, 

precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activităţi 

cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală, altele decât cele de la 

lit. e); 

d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, 

intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol 

conjugal; 

e) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace 

economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, 

obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, 

interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil 

asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele 

şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni 

cu efect similar; 

f) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de 

prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă, 

interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuinţa comună, 

privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenţionată 

ele acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar; 

g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii 

necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor 

membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, 

interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să vorbească în limba 

maternă, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, 

precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare. 

h) violenţa cibernetică - hărţuire online, mesaje online instigatoare la ură pe bază 

de gen, urmărire online, ameninţări online, publicarea nonconsensuală de informaţii şi 

conţinut grafic intim, accesul ilegal de interceptare a comunicaţiilor şi datelor private şi orice 

altă formă de utilizare abuzivă a tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor prin intermediul 

calculatoarelor, telefoanelor mobile inteligente sau altor dispozitive similare care folosesc 

telecomunicaţiile sau se pot conecta la internet şi pot transmite şi utiliza platformele sociale 

sau de e-mail, cu scopul de a face de ruşine, umili, speria, ameninţa, reduce la tăcere victima. 

(2) În nicio formă şi în nicio împrejurare, obiceiul, cultura, religia, tradiţia şi 

onoarea nu pot fi considerate drept justificare pentru niciun tip de acte de violenţă definite în 

prezenta lege. 

Potrivit art. 23 din Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol 

printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în 

scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie. 

Pentru a putea beneficia de protecţie, conform acestor dispoziţii, trebuie îndeplinite, 

cumulativ, o serie de condiţii, respectiv integritatea fizică sau psihică a victimei trebuie să fie 

pusă în pericol printr-un act de violenţă, fizică sau psihică, aceasta să vină din partea unui 

membru al familiei, iar ordinul să fie emis în scopul înlăturării unei stări de pericol. 



În cauză, instanţa reţine că pentru a se justifica emiterea unui ordin de protecţie, este 

necesar în primul rând a se dovedi faptul că reclamanta se află în pericol din pricina 

comportamentului necorespunzător al pârâtului. În acest sens, instanţa este ţinută să verifice 

existența violenţelor reclamate de victimă, indiferent de intensitatea sau natura lor, susceptibile 

a pune victima reclamantă în pericol.  

Din relatările părților de la termenul de judecată din data de 15.07.2021, reţine că relaţia 

părţilor este una tensionată, acestea fiind şi în proces de separare. Cu privire la conflictul din 

data de 12.07.2021, reclamanta a învederat că a fost oprită în trafic de pârât, care a dat cu 

palmele în sticlă, ea neauzind tot ce spune. Pârâtul a arătat că întreaga discuţie a pornit de la 

minoră, el neavând acces să comunice cu ea, astfel încât când a văzut-o pe  reclamantă în trafic, 

a vrut sa discute despre fetită. Pârâtul a recunoscut că a dat în geam să deschidă, dar nu a avut 

intenţie să o bată şi nici nu a dat cu pumnii şi picioarele, nu ştie ce şi-a imaginat reclamanta. 

Martorul ..., audiat fiind – f. 71, a arătat că a fost de faţă la incident, fiind în apropierea 

locului respectiv deoarece era la muncă. Deşi distanţa între locul său de muncă şi locul 

incidentului au fost contestate, sugerându-se faptul că martorul a minţit (de către reprezentantul 

reclamantei, cu ocazia concluziilor pe fond), instanţa, în urma verificărilor pe Google Maps, în 

cadrul şedinţei şi de faţă cu părţile – f. 75-77, nu a putut determina care ar fi această instanţă şi 

dacă martorul în mod real a putut auzi ce s-a discutat, motiv pentru care, în lipsa altor elemente, 

nu va putea înlătura declaraţia acestuia ca fiind subiectivă ori nereală.  

Martorul a relatat că era cam la 50 de metri de părţi, distanţă care, în opinia instanţei, 

este rezonabilă pentru a se putea auzi discuţia dintre două părţi. Martorul a precizat că părţile 

s-au certat, că pârâtul a întrebat-o de fetiţă, iar reclamanta şi-a închis maşina şi cam atât, că 

pârâtul i-a bătut în geam de trei ori cu mâna să deschidă, dar nu tare şi că nu a dat cu picioarele 

în maşină. Acelaşi martor a declarat că pârâtul nu s-a enervat când reclamanta nu a deschis 

maşina, ci s-a urcat în maşina lui şi a mers mai departe. Martorul a învederat că nu l-a auzit pe 

pârât, când a bătut în geamul reclamantei, să o înjure ori să o ameninţe în vreun fel. 

În faţa organelor de poliţie, a fost audiat martorul ..., declaraţia sa fiind depusă în copie 

la fila 17. Acesta a relatat că la data de 12.07.2021 în jurul orei 12:30 -13:00, se afla în 

localitatea ...., şi a comandat de mâncare de la restaurant ..., iar o doamnă blondă, cu un Seat 

vernil şi cu însemnele restaurantului a venit cu livrarea. După 10-15 minute doamna s-a întors 

la locul unde era martorul dar din cealalată parte, însă în aproprierea imobilului unde se afla 

martorul, a fost oprită de un domn cu un BMW albastru bleumarin, domn care a venit la maşina 

doamnei spunându-i „coboară în pizda mătii că tre să vorbim”, doamna a refuzat, iar domnul a 

lovit cu palma geamul de la uşa şoferului după care doamna a dat cu spatele şi a plecat, domnul 

plecând în cealaltă direcţie. Martorul a precizat că nu a auzit alt schimb de replici şi nici 

ameninţări. 

Prin urmare, din administrarea probatoriului, cu privire la incidentul reclamat, instanţa 

reţine că s-a dovedit faptul că pârâtul a oprit-o în trafic pe reclamantă şi că a dat cu palma în 

geamul maşinii conduse de aceasta, pentru că ea nu a vrut să coboare, pârâtul recunoscând 

acest aspect. Deşi martorul ... a declarat că pârâtul nu s-a enervat când reclamanta nu a vrut să 

coboare, iar pârâtul a declarat că doar i-a bătut în geam pentru a coborî, fără intenţia de a o lovi, 

instanţa constată că aceste aspecte sunt în contradicţie flagrantă cu atitudinea pârâtului 

prezentată de martorul ..., respectiv că pârâtul s-a dus la maşina reclamantei spunându-i 

„coboară în pizda mătii că tre să vorbim”. Ori, este greu de crezut că o persoană calmă, care 

doar a bătut în geam pentru a se deschise, s-ar adresa aşa cum s-a adresat pârâtul, această 

modalitatea în care i-a vorbit reclamantei, fiind, în sine o formă de violenţă verbală. 

Celelate violenţe reclamate, respectiv ameninţările, injuriile şi faptul a fost urmărită de 

pârât la data acelui incident, nu au fost dovedite de probatoriul administrat în prezenta cauză, 

poza de pe telefonul reclamantei, cu un mesaj prezumat a fi trimis de pârât cu maşina ei, nefiind 

concludent în acest sens. 



Aşadar, în opinia instanţei sunt dovedite actele de violență psihologică împotriva 

reclamantei, exercitate de pârât prin lovirea geamului de la maşină şi oprirea reclamantei în 

trafic. Această manifestare reprezintă un act de violență psihologică în sensul art. 4 alin. 1 lit. 

b din Legea 217/2003, fiind o provocare de stări de tensiune şi de suferinţă psihică prin violenţă 

demonstrativă asupra obiectelor, adică asupra geamului maşinii. 

Pe cale de consecinţă instanţa reţine că este îndeplinită prima condiţie, respectiv faptul 

că integritatea psihică a victimei a fost pusă în pericol prin acte de violenţă psihologică din 

partea pârâtului. 

Cu privire la cea de-a doua condiţie, respectiv ca violenţa să provină din  partea unui 

membru de familie, instanţa reţine că aceasta este împlinită, conform art. 5 alin. 1 lit. b din 

Legea 217/2003, pârâtul fiind soţul reclamantei. 

Cu privire la cea de-a treia condiţie, respectiv emiterea ordinului de protecţie pentru a 

înlătura o stare de pericol, instanţa reţine că, din declarațiile ambelor părți, rezultă că relaţia 

dintre părţi este una tensionată. 

Deşi pârâtul susţine că nu şţie ce şi-a imaginat reclamanta, întrucât nu a avut intenţia 

de a-i face ceva când a bătut în geam, instanța reține că din moment ce aceasta s-a blocat în 

maşină, în mod evident i-a fost teamă. Starea de teamă a fost confirmată şi de martorul ....–f. 

70, care a declarat că merge de la serviciu pentru a o duce pe reclamantă acasă, căreia îi este 

teamă de pârât, şi că, inclusiv în data de 12 a mers după ea la serviciu. 

Pe cale de consecinţă, constatând că reclamanta a fost supusă unor violenţe psihologice 

(prin lovirea geamului maşinii pentru a o determina să coboare) şi verbal (prin modul de 

adresare al pârâtului la acel moment), instanţa constată că se impune protecţia acesteia, motiv 

pentru care va institui în sarcina pârâtului, pe o durată de 2 luni, cu începere de la data 

pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 15.07.2021 a următoarelor obligaţii şi/sau interdicţii: 

- să păstreze o distanţă minimă de 150 metri faţă de reclamantă, faţă de reşedinţa 

reclamantei, aflată pe ... şi faţă de locul ei de muncă – restaurant ... 

În ceea ce priveşte distanţa pe care pârâtul trebuie să o păstreze faţă de reclamantă, 

indiferent unde se afla aceasta,  instanţa reţine că protecţia reclamantei poate fi asigurată prin 

instituirea unei limite de 150 de metri, astfel cum a solicitat şi reclamanta prin cererea sa cu 

privire la propria persoană. Deşi reclamanta a solicitat cu privire la reşedinţă şi locul de muncă 

păstrarea unei distanţe de 100m, instanţa apreciază că, atât din raţiuni de consecvenţă, cât şi 

prin raportare la distanţa pe care trebuie să o păstreze faţă de victimă, se impune ca distanţa să 

fie aceeaşi. 

Cu privire la durata măsurilor, instanţa reţine că actele imputate pârâtului nu justifică 

emiterea ordinului de protecţie pe durata maximă, cum a solicitat reclamanta, nefiind dovedite 

toate violenţe reclamate iar intensitatea violenţelor dovedite nu justifică durata maximă a 

măsurilor.  

Instanţa apreciază că intervalul de două luni este necesar dar și suficient pentru ca 

pârâtul să revizuiască atitudinea ce a dus la certurile dintre părţi şi pentru ca între părţi să existe 

o perioadă de calm şi de atenuare a conflictului. În opinia instanței, acest interval împiedică 

degenerarea raporturilor dintre părți şi reprezintă, în opinia sa și un timp de reflecție pentru 

pârât care va trebui să conştientizeze că actele de violenţă de orice natură sunt 

inacceptabile şi nu pot fi perpetuate, indiferent de relaţia personală dintre părţi şi de 

faptul că acestea doresc să se despartă. Nici faptul că doreşte să afle detalii despre fiica 

sa minoră nu justifică o astfel de abordare, de oprire intempestivă în trafic a reclamantei 

şi de exercitare de agresiuni verbale asupra acesteia ori asupra obiectelor – respectiv 

geamul maşinii. 

Având în vedere că în cauză  s-a dovedit şi violența de natură verbală instanța apreciază 

că se impune interzicerea oricărui contact al pârâtului cu reclamanta, măsura fiind justificată 

pentru protecţia integrităţii psihice a reclamantei. 



Cu privire la păstrarea unei distanţe şi faţă de locul de muncă, contrar susţinerilor 

apărătorului pârâtului, instanţa apreciază că, faţă de natura violenţelor dovedite, pentru 

protecţia integrităţii psihice a victimei, se impune şi dispunerea acestei măsuri. 

În ceea ce o priveşte pe fiica minoră a părţilor ..., instanța reține că reclamanta a 

solicitat obligarea pârâtului de a păstra o distanță minimă de 150 metri față de aceasta, 

arătând la termen că nu ar fi în siguranţă minora, din cauza consumului de alcool şi de 

droguri. 

Sub acest aspect, acuzaţiile aduse pârâtului nu au fost dovedite. Martorul ... a declarat 

că nu s-a comportat pârâtul urat cu minora, că nu l-a văzut să consume droguri sau alte 

substanțe, dar ştie toată..., iar minorei nu îi este frică de tatăl ei. Acelaşi martor a declarat că nu 

este sigur pentru minoră să meargă la pârât deoarece acolo sunt multe persoane care consumă 

droguri şi alcool, aspecte pe care martorul nu le-a văzut personal dar ştie toată .... A mai precizat 

că l-a văzut personal pe pârât, cu minora în maşină, fiind sub influenţa alcoolului ori a alor 

substanţe, martorul precizând că ştie cum arată un om drogat deoarece a vazut şi la Electric 

Castle. 

Aceste aspecte au fost total contrazise de martorul ..., care a precizat că îl cunoaşte de 

pârât de vreo 2 ani, că nu consumă droguri, iar alcool consumă ocazional, că se comportă foarte 

bine cu minora şi că niciodată nu a consumat alcool faţă de ea, nu a fost agresiv de faţă cu ea 

şi că nu ş-a vazut să conducă sub influenţa băuturilor alcoolice cu minora în maşină. 

Singurul punct comun din cele două declaraţii de martori este acela că pârâtul se 

comportă bine cu minora. Având în vedere declarațiile contradictorii ale celor doi martori, va 

reţine că proba, sub acest aspect, nu a fost concludentă, în sensul art. 255 alin. 1 Cod procedură 

civilă, astfel încât, susţinerile privind consumul de droguri ori de alcool în prezenţa minorei, 

nu a fost dovedit. 

Cu toate acestea, ceea ce rezultă din declaraţia martorului ... este că minora i-a povestit 

acestuia că pârâtul i-a spus minorei că îi taie capul la mami şi o spânzură. 

Acest comportament reprezintă o manifestare a violenţei psihologice asupra minorei, în 

sensul art. 4 alin. 1 lit. b din Legea 217/2003, prin ameninţări adresate cu privire la mama 

acesteia, de care, în mod inevitabil şi evident minora este ataşată. Deşi martorul ... a arătat că 

minorei nu îi este frică de tatăl ei, având în vedere vârsta extrem de fragedă a minorei – 6 ani,  

şi nivelul de dezvoltare psiho-intelectuală a acesteia, specific vârstei, inexistenţa unei stări de 

pericol cu privire la minoră nu poate fi apreciată doar prin raportare la lipsa unei stări de frică 

vizibile. 

Este fără îndoială că mesaje de genul celui transmis de pârât, că taie capul mamei 

minorei şi că o spânzură, indiferent de intenţia cu care a spus pârâtul aceste cuvinte, sunt 

traumatizante pentru minoră şi consecinţele acestui comportament pot să nu fie vizibile pe 

moment. Însă, faptul că a fost afectată minora de cele spuse de pârât, rezultă şi din faptul că 

aceasta a simţit nevoia să îi povestească bunicului său. Mai mult, violenţe transmise de pârât 

sunt de o gravitate sporită şi atroce prin natura lor, fiind de natură a afecta şi o persoană adultă 

care le aude, aşadar, cu atât mai mult, vor afecta un copil. 

Acest comportament al pârâtului cu minora este inacceptabil şi, deşi, inclusiv cu ocazia 

şedinţei de judecată, instanţa a putut vedea că acesta este realmente ataşat şi interesat de minoră, 

aceste sentimente nu îi justifică comportamentul. Deşi este firesc ca acesta să îşi dorească o 

relaţie cu fiica sa, să ştie unde se află şi ce face, şi, la fel de firesc este să fie afectat de separarea 

de soţia sa, niciunul din aceste elemente nu justifică în vreun fel ca pârâtul să îi spună minorei 

cele redate mai sus. 

Instanţa, cu această ocazie, atrage atenţia părţilor că separarea lor ca şi cuplu  nu 

trebuie să efecteze minora, care are nevoie în continuare de sprijinul şi iubirea ambilor 

părinţi, iar comportamentul lor cu ea trebuie să fie orientat spre asigurarea nevoilor ei, 

nicidecum să reprezinte un canal de comunicare a frustărilor ori resentimentelor dintre 



părţi, deoarece, aceste comportamente, vor avea în viitor, repercusiuni atât cu privire la 

dezvoltarea minorei, dar şi cu privire la relaţia minorei cu fiecare dintre părinţi. 

Instanța apreciază că, pentru rațiunile expuse mai sus, sunt îndeplinite condițiile pentru 

dispunerea măsurii de protecție a obligării pârâtului să păstreze distanța de 150 metri și față de 

minoră, pe o durată de două săptămâni, fiind îndeplinită condiția calității de membru de 

familie în sensul art.5 alin. 1 lit. a din Legea 217/2003, pârâtul fiind tatăl minorei. 

Instanţa apreciază, faţă de gravitatea faptelor reţinute în sarcina sa, intervalul de două 

săptămâni este necesar, dar şi suficient, pentru ca pârâtul să conştientizeze că este inacceptabil 

să se adreseze astfel minorei şi să îşi revizuiască atitudinea faţă de aceasta şi faţă de soţia sa, şi 

totodată să găsească în acest interval de timp, modalitatea potrivită pentru a interacţiona cu 

fetiţa sa, în contextul separării de soţia sa. 

Având în vedere aceste aspecte, cu privire la măsura interzicerii oricărui contact al 

pârâtului cu reclamanta, instanţa va dispune această măsură, cu excepţia conversaţiilor care 

privesc minora. 

Pentru aceste considerente, instanţa urmează să admită în parte cererea de emitere a 

ordinului de protecţie. 

Va atrage atenţia pârâtului asupra faptului că încălcarea oricăreia dintre măsurile 

dispuse prin prezentul ordin de protecţie constituie infracţiune conform art. 47 alin. (1) din 

Legea nr. 217/2003 şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Instanţa aduce la cunoştinţa reclamantei faptul că potrivit art. 46 alin. (8) din Legea nr. 

217/2003  în cazul în care persoana protejată prin ordinul de protecţie încalcă dispoziţiile 

acestuia, ea va fi obligată la acoperirea cheltuielilor generate de emiterea şi punerea în 

executare a ordinului, precum şi că, în conformitate cu art. 48 din  aceeaşi lege, la expirarea 

duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, 

dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori 

libertatea i-ar fi puse în pericol. 

Conform prevederilor art. 42 alin. 2 și 3 din Legea nr. 217/2003, asistenţa juridică a 

persoanei care solicită ordinul de protecție și a persoanei împotriva căreia se solicită ordinul de 

protecţie este obligatorie. Având în vedere că activitatea în discuţie a fost asigurată de către 

doamnii avocaţi ..., după cum rezultă din delegațiile de la filele 68-69 instanța va dispune 

avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 500 lei reprezentând onorariul 

avocatului desemnat din oficiu pentru asistarea reclamantei, avocat .. și a sumei de 500 lei 

reprezentând onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru asistarea pârâtului, avocat ... 

Raportat la prevederile art. 453 Cod procedură civilă şi având în vedere principiul 

disponibilităţii care guvernează procesul civil, instanţa va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli 

de judecată.  

  În temeiul art.46 alin. 1 din Legea nr. 217/2003 prezenta hotărâre se comunică de îndată 

structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa reclamantei şi a pârâtului 

precum şi Direcţiei pentru Evidența Persoanelor şi administrarea Bazelor de Date. 

Potrivit art. 44 din Legea nr. 217/2003, prezenta hotărâre este executorie. 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Admite în parte cererea de emitere a unui ordin de protecţie, formulată de reclamanta 

… în contradictoriu cu pârâtul …, şi în consecinţă: 

 Dispune emiterea ordinului pentru protecţia reclamantei stabilind în sarcina pârâtului, 

pe o durată de două luni, cu începere de la data pronunţării prezentei hotărâri, respectiv 

15.07.2021, a următoarelor obligaţii şi/sau interdicţii: 



- obligă pârâtul  să păstreze o distanţă minimă de 150 metri faţă de reclamantă, faţă de 

reşedinţa reclamantei, aflată pe s... şi faţă de locul ei de muncă – ........ 

- interzice orice contact  al pârâtului, cu reclamanta, inclusiv telefonic, prin 

corespodenţă, sau în orice al mod, cu excepţia discuţiilor care o privesc pe minoră. 

Obligă pârâtul să păstreze o distanţă minimă de 150 de metri, faţă de minora ..., născută 

la data de ..., pe o durată de două săptămâni, cu începere de la data pronunţării prezentei 

hotărâri, respectiv 15.07.2021. 

Respinge în rest cererea, ca neîntemeiată. 

Atrage atenţia pârâtului asupra faptului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse 

prin prezentul ordin de protecţie constituie infracţiune conform art. 47 alin. (1) din Legea nr. 

217/2003 şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. 

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. 

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 500 lei reprezentând 

onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru asistarea reclamantei, avocat .... 

Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei, a sumei de 500 lei reprezentând 

onorariul avocatului desemnat din oficiu pentru asistarea pârâtului, avocat .... 

   Prezenta hotărâre se comunică de îndată structurilor Poliţiei Române în a căror rază 

teritorială se află locuinţa reclamantei şi a pârâtului precum şi Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi administrarea Bazelor de Date.  

Executorie. 

 Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare. Cererea de apel se depune la 

Judecătoria Gherla. 

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 

15.07.2021, ora 16:20 . 

 

PREŞEDINTE,                                  GREFIER, 

 
 

 

 

Redact./dactilograf. – A.B.P./A.R. 
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