
R O M A N I A 

JUDECĂTORIA REŞIŢA 

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA NR. 4 

DIN 11.03.2020 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. 2 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 

1375/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii Preşedintele 

instanţei, judecător Munteanu Elena,   a convocat Colegiul de conducere al 

instanţei în data de 11.03.2020, ora 12 cu următoarea ordine de zi: 

 

 1.  Adoptarea unor măsuri pentru a asigura, pe cât posibil, evitarea 

aglomerărilor de persoane în incinta Judecătoriei Reşiţa, precum şi evitarea 

deplasărilor persoanelor implicate în activităţi judiciare, până la data de 31 

martie 2020, în vederea prevenirii răspândirii infecţiei cu Coronavirus 

SARS-CoV-2, potrivit recomandărilor cuprinse în Hotărârea 

nr.191/10.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru 

Judecători. 

2. Punerea în discuţie a adresei cu nr.64/11.03.2020 emisă de către 

Baroul de Avocaţi Caraş-Severin, în legătură cu luarea de măsuri cu privire 

la situaţia creată de coronavirus. 

3.  Diverse. 

 

În urma dezbaterilor care au avut loc, Colegiul de conducere, în 

prezenţa tuturor membrilor săi, în unanimitate de voturi: 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 

Art.1 În perioada 12 martie – 31 martie 2020 Judecătoria Reşiţa îşi 

restrânge activitatea de judecată, cu excepţia cauzelor urgente. 

Art.2 Pe perioada suspendării în materie civilă se soluţionează 

următoarele cauze: 

–     ordine de protecţie 

- ordonanţă preşedinţială, 

- suspendarea provizorie, 



- evacuare – procedura specială, 

- delegare temporară a autorităţii părinteşti, 

- măsurile asigurătorii 

- asociaţii şi fundaţii 

- încuviinţări de executare silită 

- suspendare executare 

- cereri de valoare redusă 

- ordonanţă de plată 

- curatelă 

- înlocuire muncă în folosul comunităţii 

 

În materie penală -   cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi  

                                 libertăţi 

- măsurile procesuale din camera preliminară şi din 

faza de judecată 

- contestaţii la executare 

- cauzele cu arestaţi, inclusiv în alte cauze 

- cauzele penale în care există riscul îndeplinirii 

termenului de prescripţie a răspunderii penale 

 

Art.3 În şedinţele de judecată stabilite în perioada 12-13 martie 2020, 

cauzele cu un alt obiect decât cele prevăzute la art.2, vor primi termen de 

soluţionare ulterior datei de 31 martie 2020. 

 

Art.4 Stabileşte programul cu publicul la Arhivă şi Registratură în zilele 

de luni-vineri în intervalul orar 9,00-10,00. 

 

Art.5. Preşedinţii completelor de judecată, care au stabilite şedinţe de 

judecată în intervalul 16-31 martie 2020 au posibilitatea preschimbării 

termenului de judecată din oficiu. 

 

 

Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă prin postarea pe pagina de 

internet şi de intranet a Tribunalului Caraş-Severin, pe portalul Judecătoriei 

Reşiţa, afişarea la sediul instanţei, la uşile şedinţelor de judecată şi se va 

comunica Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa şi Baroului de Avocaţi 

Caraş-Severin. 

    

PREŞEDINTE,            JUDECĂTOR,             JUDECĂTOR, 

MUNTEANU ELENA    MĂRIEŞ RAREŞ       MARTIN ANCA 


