
R E G U L I 

PRIVIND DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR DE JUDECATĂ, 

 ÎNCEPÂND CU DATA DE 18 MAI 2020 

 

Extras din Hotărârea nr. 14 din data de 13.05.2020 a Colegiului de conducere al 

Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti: 

 

„I. MĂSURI PRIVIND ACTIVITATEA DE JUDECATĂ 

1. Activitatea de judecată la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti se va relua începând 

cu data de 15 mai 2020, revenindu-se la programul obişnuit de lucru al instanţei, cu derogările 

prevăzute în prezenta hotărâre. 

2. În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 8 şi art. 43 alin. 3 din Decretul 

Preşedintelui României nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, 

şi art. 63 alin. 13 şi art. 64 alin. 6 din Decretul Preşedintelui României nr. 240/2020, privind 

prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, completurile de judecată vor lua măsuri, în 

perioada 15 – 25 mai 2020, în vederea reluării procedurii în cauzele care au fost suspendate 

de drept, în perioada stării de urgenţă. 

…. 

4. Preşedinţii completelor de judecată vor lua măsuri pentru limitarea numărului de 

persoane în sala de judecată şi vor stabili intervale orare pentru strigarea cauzelor, pe 

loturi de dosare, părţile şi participanţii urmând a fi citaţi cu menţionarea pe citaţie a 

intervalului orar. 

…. 

La fixarea intervalelor orare se va ţine seama de necesitatea efectuării unor pauze în 

vederea aerisirii şi igienizării sălii de judecată. 

Se recomandă o pauză de 15 minute după fiecare două ore de şedinţă. 

Pentru sălile de judecată în care şedinţele se desfăşoară cu ferestrele deschise şi 

aerisirea este suficientă, se poate renunţa la pauză. 



5. Lista de şedinţă cu orele stabilite pentru strigarea dosarelor va fi adusă la 

cunoştinţa publicului, prin publicarea pe pagina de Internet a instanţei din portalul instanţelor 

de judecată şi prin afişare la uşa instanţei, cu cel puţin 2 zile înainte de ziua şedinţei. 

În acest scop, grefierii de şedinţă vor întocmi din timp lista de şedinţă şi vor preda o 

copie către grefierul-şef al instanţei, care cu sprijinul specialistului IT, se va îngriji de 

publicarea acesteia pe pagina de Internet a instanţei din portalul instanţelor de judecată, la 

rubrica ‚ „Actualitate”, unde va fi creat link-ul „Liste de şedinţă cu orele fixate pentru strigarea 

cauzelor”. 

6. Grefierul de şedinţă va fi prezent în sala de şedinţă cu 15 minute înainte de 

începerea şedinţei de judecată. 

Accesul părţilor, avocaţilor/consilierilor juridici ai acestora şi participanţilor în sediul 

instanţei este permis cu 10 minute înainte de începerea şedinţei de judecată sau, respectiv, a 

intervalului orar stabilit pentru strigarea cauzei. 

7. Punerea la dispoziţie a dosarelor spre consultare procurorului, părţilor, 

avocaţilor/consilierilor juridici ai acestora şi participanţilor se va realiza în cele 10 minute 

înainte de începerea şedinţelor de judecată şi în timpul şedinţei (în intervalele orare alocate 

cauzelor respective). 

8. Judecătorii şi grefierii de şedinţă vor intra în şedinţele de judecată cu echipament 

de protecţie, format cel puţin din mască de protecţie. 

Se recomandă folosirea, în timpul şedinţei de judecată, şi a mănuşilor de protecţie şi 

vizierelor. 

Fiecare judecător va stabili numărul de persoane ce pot fi prezente în acelaşi timp în 

sala de judecată, în funcţie de dimensiunile sălii şi numărul de părţi/participanţi din fiecare 

cauză, astfel încât să fie asigurate măsurile de protecţie şi de distanţare socială, în vederea 

prevenirii răspândirii coronavirusului. 

Conform art. I pct. 11 din Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 734/12.05.2020, strigarea cauzelor pentru amânare fără discuţii se poate face 

doar în intervalul orar alocat grupului de cauze din care acestea fac parte. 



Lăsarea dosarelor la a doua strigare se încuviinţează de preşedintele completului de 

judecată, în intervalul orar prestabilit pentru grupul de cauze din care face parte cauza 

respectivă, dispoziţiile art. 121 alin. 5 teza întâi din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti nu sunt aplicabile. 

9. În sălile de judecată, părţile, avocaţii/consilierii juridici ai acestora şi 

participanţii trebuie să poarte mască de protecţie şi să îşi dezinfecteze mâinile, prin 

utilizarea produselor dezinfectante puse la dispoziţie la intrarea în sală. 

Părţile, avocaţii/consilierii juridici ai acestora şi participanţii trebuie să respecte 

poziţionarea stabilită în sălile de judecată, ce va fi marcată în mod corespunzător (bulină de 

culoare verde). 

Pe tot parcursul şedinţei de judecată, părţile, avocaţii acestora şi participanţii trebuie 

să păstreze distanţa socială de cel puţin 1,5 m. faţă de toate celelalte persoane din sala de 

judecată. 

Preşedintele completului de judecată, în exercitarea poliţiei şedinţei, ori persoana 

desemnată de acesta interzice accesul în sală sau, după caz, dispune îndepărtarea din sală a 

persoanelor care nu respectă obligaţiile prevăzute mai sus. 

10. Se recomandă evitarea depunerii de cereri sau înscrisuri în timpul şedinţei de 

judecată. 

Acestea vor fi transmise la dosar, în timp util, înainte de termenul de judecată, prin 

poştă, curier sau mijloace electronice de comunicare. 

Se recomandă părţilor şi avocaţilor/consilierilor juridici să procedeze la comunicarea 

reciprocă a înscrisurilor, înaintea termenului de judecată, şi să aducă la cunoştinţa instanţei 

acest fapt. 

Se va solicita părţilor, avocaţilor acestora şi participanţilor să îşi limiteze în timp 

susţinerile şi concluziile. 

Se va proceda, în măsura în care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă, 

şi, în vederea protejării sănătăţii publice, se va evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice.” 


