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În conformitate cu dispoziţiile art. 43 alin. 1,  art. 46 alin. 1, art. 49 alin. 2¹ din Legea 

nr. 304/2004 şi art. 13 raportat la art. 7 alin. 1 lit. a şi g din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375 din 17.12.2015, 

Având în vedere Hotărârea Secţiei pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 192 din 12.03.2020,  

Preşedintele Judecătoriei Huedin emite: 

 

DECIZIA NR. 20 / 13.03.2020 

 

În considerarea recomandărilor cuprinse în Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 192 din 12.03.2020, pentru a se asigura, pe cât posibil, evitarea 

aglomeraţiei de persoane în incinta Judecătoriei Huedin şi evitarea deplasării persoanelor 

implicate în activităţi judiciare, în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu 

CORONAVIRUS SARS-CoV-2 (COVID19), se modifică şi se completează prevederile din 

Decizia 18/11.03.2020, după cum urmează: 

 

Art. 1. Activitatea de judecată în perioada 16 martie 2020 – 4 mai 2020 va fi limitată 

la soluționarea unor cauze cu titlu excepțional, a căror amânare ar fi de natură să aducă 

atingere unor drepturi şi libertăţi fundamentale sau să pună în pericol grav ordinea publică 

sau siguranţa cetăţenilor, cauze identificate după obiect în Anexa 1 la prezenta decizie, 

precum şi la soluţionarea cauzelor care, potrivit legii, se judecă fără citarea părţilor.   

Art. 2. Pentru punerea în aplicate a dispoziţiilor prevăzute la art. 1,  la nivelul 

instanței au fost identificate dosarele care au termen stabilit în perioada 16 martie 2020 - 4 

mai 2020 şi fac parte din categoria dosarelor ce se vor soluţiona cu titlu excepţional, în 

această perioadă, în Anexa 2 la prezenta decizie. 

http://portal.just.ro/242/Documents/ANEXA%201%20LA%20DECIZIA%2020%20a%20Pre%C5%9Fedintelui%20Judec%C4%83toriei%20Huedin.pdf
http://portal.just.ro/242/Documents/ANEXA%202%20la%20Decizia%2020.pdf


Lista dosarelor identificate potrivit dispozițiilor de la art. 2  va fi adusă la cunoştința 

publicului prin afișare pe portalul instanţei şi va fi comunicată către Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Huedin, şi Baroului Cluj. 

Art. 3. Toate celelalte cauze care au stabilite termene de judecată în perioada 16 

martie 2020 - 4 mai 2020, vor fi amânate sau li se va preschimba termenul, după caz, cu 

înştiinţarea tuturor părţilor şi participanţilor, după data de 04.05.2020. De asemenea, 

cauzelor fără prim termen li se va stabili termenul de judecată, după data de 04.05.2020, cu 

excepţia celor indicate la art. 1 . 

Art. 4. În cauzele aflate pe rol în perioada 16 martie 2020 - 4 mai 2020 se vor fixa 

ore pentru fiecare cauză în parte, ţinându-se seama de timpul necesar pentru aerisirea şi 

igienizarea sălii de judecată, respectiv zilnic între orele 12,00-12,30 şi 14,30-15,00.  

Câte un exemplar al listelor de şedinţă cuprinzând dosarele care se judecă în această 

perioadă şi orele la care cauzele sunt fixate va fi predat efectivelor de jandarmi de la intrarea 

care asigură accesul publicului în instanţă şi va fi afişat pe uşa principală de la intrarea în 

instanţă. 

 Art. 5. În cauzele penale care vor fi judecate în perioada 16 martie 2020 - 4 mai 

2020, instanţa va proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de 

videoconferinţă. 

 Art. 6. Accesul justiţiabililor în incinta instanţei va fi permis doar în jurul orei fixate 

pentru judecarea cauzei în care participă, iar serviciul cu publicul în această perioadă se va 

realiza astfel încât numărul persoanelor care intră la compartimentul Arhivă/Registratură, în 

programul cu publicul (zilnic, în intervalul orar 09,00-11,00) să nu fie mai mare de 2 

persoane simultan. 

 Pentru implementarea măsurilor vizând accesul persoanelor în incinta instanţei, se va 

solicita concursul corpului de jandarmi care asigură paza instituţiei. 

 Art. 7. Se recomandă depunerea înscrisurilor prin mijloace de comunicare electronice 

permise de lege (e-mail, fax), urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie trimis prin poştă, 

dacă este solicitat. 

 Se vor întocmi şi publica pe portalul instanţei şi în spaţiile destinate publicului, 

anunţuri prin care se recomandă depunerea înscrisurilor destinate instanţei, prin mijloace de 

comunicare electronică, respectiv prin e-mail sau fax. 



  

  Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţa personalului instanţei, Parchetului de pe 

lângă Judecătoria Huedin,  Baroului Cluj şi se va publica pe pagina de internet a instanţei. De 

asemenea se va emite un comunicat de presă pentru ca măsurile dispuse să fie aduse la 

cunoştinţa publicului.  

 

PREŞEDINTELE JUDECĂTORIEI HUEDIN 

Judecător CEUCĂ SOFIA OTILIA 

 

 

 

 

 

 
 


