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EXTRAS din DECIZIA  NR. 7/2020 

Din data de 15 aprilie 2020 
 

D E C I D E: 
 

 Art. 3. (1) În dosarele care nu sunt de urgenţă deosebită şi în care s-au stabilit termene 

de judecată ulterior perioadei de aplicabilitate a Decretului nr. 195/2020, însă înăuntrul 

perioadei de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020, se va evidenţia, în cel mai scurt timp, în 

aplicaţia informatică ECRIS, de către grefierul de şedinţă, suspendarea de drept a cauzei. 

  (2) Modalitatea tehnică permisă de aplicaţia informatică ECRIS pentru evidenţierea 

suspendării de drept a cauzei presupune parcurgerea următorilor paşi: accesare „termen 

intermediar”; selectare „suspendare – stare de urgenţă” (potrivit patch-ului creat de Biroul de 

Informatică al Consiliului Superior al Magistraturii; introducerea următoarei menţiuni, în 

câmpul „soluţia pe scurt”, care este vizibilă pe portalul instanţei: „suspendat de drept pe 

durata stării de urgenţă, în temeiul art. 63 alin. (11) din Decretul nr. 240/2020, fără 

efectuarea vreunui act de procedură”, pentru cauzele civile; și „suspendat de drept pe durata 

stării de urgenţă, în temeiul art. 64 alin. (5) din Decretul nr. 240/2020, fără efectuarea 

vreunui act de procedură”, pentru cauzele penale. 

  (3) Aceste operaţiuni vor putea fi făcute de grefierul de şedinţă şi de la domiciliu, prin 

intermediul parolei individuale acordate în acest scop. 

(4) O copie a extrasului din prezenta hotărâre va fi ataşată la dosar, de către 

grefierul de şedinţă. 

 

 Art. 4. (1) În cauzele care nu sunt de urgenţă deosebită, se menţine, pe perioada 

aplicabilităţii Decretului nr. 240/2020, măsura privind suspendarea procedurii verificării şi 

regularizării cererilor, fie întemeiată pe art. 200, art. 201 Cod procedură civilă, fie întemeiate 

pe dispoziţii din legi speciale, stabilită prin art. 6 din HCSM nr. 257/17 martie 2020.  

 (2) O copie a extrasului din prezenta hotărâre va fi ataşată la dosar, de către grefierul 

de şedinţă. 

 

Art. 5. Pentru cauzele în care este incidentă măsura suspendării de drept, pe temeiul 

Decretului nr. 240/2020, evidenţa va fi ţinută de grefierii de şedinţă, pe completele de 

judecată cărora aceste cauze le sunt repartizate aleatoriu. 
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