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COMUNICAT  

Privind Hotărârea din data de 11.03.2020 
 

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Ploieşti, 
convocată la data de 11.03.2020, ora 14:30, de un număr de 26 de 

judecători pentru stabilirea unor măsuri cu privire la desfăşurarea şedinţelor 
de judecată astfel încât să se evite riscul răspândirii infecţiei cu Coronavirus 

COVID-19 a stabilit următoarele: 
1. În perioada 12.03.2020 – 23.03.2020 se vor judeca doar 

cauzele urgente, urmând ca în celelalte să se amâne judecata. 

Se consideră urgenţe: 
a) În materie penală – dosarele cu măsuri preventive, cauzele date în 

competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, dosarele cu 

persoane private de libertate, dosarele în care s-a împlinit termenul 
de prescripţie ori urmează a se împlini în următoarele 6 luni şi 

cererile de liberare condiţionată. 
b) În materie civilă – cererile privind tutela, curatela, punerea sub 

interdicţie şi obligarea minorului la consiliere psihologică, 

ordinele de protecţie, ordonanţele preşedinţiale, delegarea 
autorităţii părinteşti, cererile de suspendare provizorie a executării 

silite, cererile de evacuare pe procedura specială instituită de art. 
1034-1049 Cod procedură civilă, cererile având ca obiect măsuri 
asigurătorii, asigurarea dovezilor şi încuviinţările de executare 

silită. 
De asemenea, se consideră urgenţe cererile incidente ori accesorii 

celor enumerate (ajutor public judiciar, reexaminare, îndreptare eroare 

materială, abţinere, recuzare etc.). 
Se recomandă justiţiabililor să nu se prezinte la instanţă decât în 

cauzele enumerate ca urgente. 
 

2. Pentru şedinţele planificate începând cu data de 24.03.2020 se 

vor judeca toate tipurile de cauze, dar se va urmări stabilirea unui număr 
redus de dosare pe şedinţă, cu fixarea de ore pentru strigare, astfel încât să 

se limiteze numărul persoanelor în sălile de judecată şi în afara acestora.  
Pentru realizarea acestui deziderat, în măsura în care au fost deja 

acordate termene pentru aceste şedinţe, în cauzele ce nu reclamă urgenţă 

sau care presupun prezenţa unui număr mare de persoane în sală se va 
dispune preschimbarea termenului de judecată, urmând ca părţile să fie 
citate pentru noul termen acordat. 

La stabilirea şedinţelor va fi avută în vedere soluţionarea cu celeritate 
a cauzelor declarate urgente, precum şi a celor care nu presupun prezenţa 

părţilor.  
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