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D E C I Z I A nr. 5 

din 23 aprilie 2020 

 

Judecător Cornelia Vezeteu - vicepreşedintele Judecătoriei Vaslui, numit prin 

Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii - Secţia pentru judecători nr. 1255 din 15 

iulie 2019, exercitând în lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia, prevăzute prin art. 7 din 

Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti; 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 13 rap. la art. 7  alin. 1 lit. a din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1375/2015, potrivit cărora, preşedintele ia măsuri pentru organizarea şi buna funcţionare a 

instanţei pe care o conduce; 

 Având în vedere situaţia excepţională provocată de apariţia şi răspândirea noului virus, fapt 

ce reclamă adoptarea de noi măsuri excepţionale; 

 Motivat de faptul că în prezent sunt semnalate cazuri de infectare pe raza județului Vaslui, 

69 de cazuri, confirmate la data de 23 aprilie 2020;  

  

D E C I D E: 

 

Articolul  1  Pentru reducerea la minim a riscului răspândirii virusului, începând cu data de 

 27 aprilie 2020 accesul părților și a reprezentanţilor legali ai acestora, a procurorilor și  avocaților în 

incinta Judecătoriei Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr. 13, județul Vaslui, se va 

face în condiţiile purtării unei măşti de protecţie sau a altui echipament (eşarfe, fulare, etc.), care 

acoperă şi protejează căile respiratorii.  

 

1.1. Purtarea măştii de protecţie sau a altui echipament devine obligatorie şi pentru agenţi 

ori 

salariaţi ai altor instanţe precum şi pentru salariaţii altor instituţii (poliţie, parchet, factor poştal, 

firme de curierat, etc.). 

1.2. Purtarea măştii de protecţie sau a altui echipament este obligatorie şi pentru personalul 

care asigură paza instanţei din cadrul dispozitivului de jandarmi. 



 

Articolul  2  Începând cu data de 27 aprilie 2020 accesul în incinta Judecătoriei Vaslui, cu 

sediul în Vaslui, str. Ing. Badea Romeo, nr. 13, județul Vaslui precum și desfăşurarea oricăror 

activităţi sau servicii, se va desfăşura de către personalul Judecătoriei Vaslui obligatoriu, numai cu 

purtarea dispozitivelor de protecţie a gurii şi nasului. Pentru faptul că utilizarea unei măști nu este 

suficientă pentru a asigura un nivel adecvat de protecție și ar trebui adoptate și alte măsuri la fel de 

relevante, folosirea măștii trebuie combinată cu igiena adecvată a mâinilor și cu alte măsuri de 

prevenire și control a transmiterii noului coronavirus de la om la om. 

 

Articolul  3  Prezenta decizie se comunică întregului personal al Judecătoriei Vaslui prin 

grija grefierului șef şi se afişează la loc vizibil, la toate intrările în sediul instanței; se publică pe 

pagina de internet a Judecătoriei Vaslui şi pe portalul de informare intern; se comunică de îndată 

Tribunalului Vaslui, Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, Baroului Vaslui, Centrului de 

Reţinere şi Arestare Preventivă Vaslui, Penitenciarului Vaslui. 

Articolul  4  În scopul asigurării respectării acestor măsuri, prezenta decizie se va comunica 

şi dispozitivului de jandarmi care asigură paza judecătoriei pentru a lua măsuri, în sensul de a nu 

permite accesul persoanelor care nu sunt protejate. 

Dată azi, 23 aprilie 2020. 

 

 

 Judecător  Cornelia Vezeteu 

VICEPREȘEDINTELE JUDECĂTORIEI VASLUI 

 

 

 


