
 
B.I.R.P. NR. l/31.01.2020 

INFORMAŢIE DE PRESĂ 

În urma adoptării, în Camera Deputaților, a proiectului de lege privind eliminarea pensiilor de serviciu a mai multor categorii profesionale  
între care și cele ale magistraților și personalului auxiliar din instanţe, judecătorii din cadrul Judecătoriei Hațeg continuă forma de protest adoptată prin 
Hotărârea Adunării Generale nr. 2/2020 până la încetarea situației care a generat protestul, astfel că, pe durata protestului, vor fi soluționate doar 
cauzele având ca obiect  

ÎN MATERIE CIVILĂ 
- Abținere                                                                                                            - Sechestru judiciar 
- Abținerea întregii instanțe                                                                                 - Suspendare executare 
- Autorizare intrare în încăperi                                                                            - Tutelă - autorizări date tutorelui 
- Autorizarea executării obligației de a face                                                        - Delegare temporară a autorităţii părinteşti 

  (art. 5802 Cod procedură civilă 1865/art. 903 Cod procedură civilă)   - Suplinirea consimţământ pentru deplasare minori 
- Asigurare dovezi                                                                                                       şi eliberare paşaport minor 
- Restituire cauțiune                                                                                             - Punere sub interdicţie/Ridicare interdicţie   
- Cerere de ajutor public judiciar                                                                         - Orice alte cauze cu minori 
- Cerere de  reexaminare ajutor public judiciar 
- Certificarea titlurilor executorii europene 
- Comisie rogatorie internațională 
- Curatelă 
- Evacuare (art. 1033Cod procedură civilă) 
- Incompatibilitate 
- Îndreptare de eroare materială 
- Încuviințare executare silită 
- Măsuri asigurătorii 
- Ordin de protecţie 
- Ordonanță președințială 
- Pensie de întreținere 
- Poprire asiguratorie 
- Recuzare 
- Reexaminare taxa de timbru 
- Sechestru asigurător 



ÎN MATERIE PENALĂ 
- Cauze cu persoane private de libertate 
- Cauze în care au fost dispuse măsuri preventive 
- Cauze având ca obiect cereri date în competența judecătorului de drepturi și libertăți  
- Cauze cu minori 
- Cauze relative la proceduri a căror durată de soluționare este determinată prin lege sau pentru care legea prevede că se soluționează de       
    urgență 
- Cereri privind executarea 
- Incidente procedurale 
- Cauze având ca obiect recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine 

 În cauzele civile procedura de regularizare prev. de art.200 Cod procedură civilă se va realiza în toate cauzele, indiferent de obiectul acestora. 

  Programul cu publicul la serviciul de Arhivă și Registratură se va desfășura zilnic între orele 1000- 1200. 
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