
      R O M Â N I A 

  Tribunalul Vrancea  
     

     BIROUL DE INFORMARE SI  

            RELATII PUBLICE                    Nr.1295/12A/13.03.2020                                     
    

Conform art. V din O.G. 17/2015, prezentul act este valabil fără ștampilă. 

Str. Republicii nr. 96, Focsani, jud. Vrancea, tel 0237-216000, fax.0237-612665; 

Web: http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx ; e-mail: tr-vrancea@just.ro  

Nr. din Registrul  de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal 5228 

 

 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
privind MĂSURILE adoptate de către Curtea de Apel Galaţi,  
cu aplicabilitate pentru toate instanţele din circumscripţie, 

 inclusiv TRIBUNALUL VRANCEA,  
JUDECĂTORIA FOCŞANI, JUDECĂTORIA ADJUD, JUDECĂTORIA PANCIU 

pentru prevenirea răspândirii la nivel naţional a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, 
pentru protejarea sănătății populației, pentru asigurarea sănătății și securității în muncă şi pentru 

desfășurarea în bune condiții a activității curente a instanțelor de judecată 
 

Biroul de Informare si Relaţii Publice din cadrul TRIBUNALULUI VRANCEA  
este abilitat să aducă la cunoștință publică următoarele: 

 
 La data de 13 martie 2020, 

ca urmare a Hotărârii nr.192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii,  
privind luarea unor măsuri urgente suplimentare pentru prevenirea răspândirii 

 infecțiilor respiratorii cauzate de coronavirus - COVID-19,  
 a fost emis un nou Ordin de către Preşedintele Curţii de Apel Galaţi (care îl abrogă pe cel anterior) 

prin care au fost stabilite următoarele măsuri referitoare la activitatea de judecată:  
 
 
Art. 1 – (1) În intervalul 14 martie - 4 mai 2020, se vor judeca numai următoarele tipuri de cauze:  
În materie penală: 

• cauze privind luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea 
conținutului măsurilor preventive (arestarea preventivă, arestul la domiciliu, control judiciar, 
control judiciar pe cauțiune); 

• cauze având ca obiect modificarea sau încetarea stabilite de instanță pe parcursul termenului 
de supraveghere; 

• cauze având ca obiect modificarea pedepselor; 

• cauze privind luarea, modificarea, ridicarea măsurilor asiguratorii; 

• cauze privind luarea, modificarea,  revocarea, încetarea, modificarea conținutului măsurilor de 
siguranță (internarea medicală, obligarea la tratament medical); 

• cauzele privind încuviințarea folosirii metodelor speciale de supraveghere sau cercetare; 

• cauzele privind încuviințarea percheziției domiciliare și informatice; 

• cauzele privind liberarea condiționată, liberarea minorilor din centrul educativ sau centrul de 
detenție ori înlocuirea cu măsuri neprivative de libertate; 

• cauzele privind intervenirea unei legi favorabile, de dezincriminare, amnistie sau grațiere; 

• cauzele privind amânarea  și întreruperea executării pedepsei; 

• cauzele unde este iminentă împlinirea prescripției răspunderii penale; 

• cauzele prevăzute de Legea nr. 302/2004, privind cooperarea judiciară în materie penală, care 
implică luarea, înlocuirea, revocarea, încetarea, prelungirea, verificarea, modificarea 
conținutului măsurilor preventive (extrădare, mandat european de arestare, recunoașterea și 
executarea hotărârilor străine in România); 
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• îndreptări eroare materială, lămurire dispozitiv, completare dispozitiv, incompatibilități, 
abțineri, recuzări, restituire cauțiune; 

• orice tip de cauze, urgente sau nu, în care participă persoane private de libertate care pot fi 
audiate prin videoconferință, care își dau acordul pentru judecarea în lipsă sau care nu pot fi 
aduse din motive obiective și în care nu este nevoie să participe alte persoane decât apărătorul, 
procurorul, judecătorul, grefierul și specialistul IT. 

 
În materie civilă:  

• ordonanțele președințiale; 

• plasamente în regim de urgență; 

• adopții; 

• suspendări provizorii; 

• măsuri asigurătorii, inclusiv asupra navelor; 

• cereri în proceduri de achiziții publice; 

• suspendare executare act administrativ; 

• sancțiune neexecutare hotărâre; 

• constatarea nelegalității grevei; 

• ordine de protecție; 

• evacuări în procedura specială; 

• îndreptări eroare materială, lămurire și completare dispozitiv în cauzele menționate la art. 1 din 
Ordin, ajutor public judiciar, reexaminări de orice tip, incompatibilități, abțineri, recuzări, 
conflicte de competență, cereri necontencioase, restituire cauțiune; 

• cererea debitorului de deschidere a procedurii insolvenței; 

• alte cereri care se judecă în camera de consiliu fără citarea părților; 

• orice tip de cauze care privesc măsurile de prevenire/combatere a epidemiei COVID-19. 
 
(2) În celelalte cauze, se va proceda fie la amânarea judecării cauzelor pentru un termen ulterior, 
dispusă în ședință fără prezența părților, reprezentanților ori a publicului, fie la preschimbarea 
termenelor de judecată pentru o dată ulterioară, cu înștiințarea în timp util a părților și participanților. 
În cauzele fără prim termen stabilit, se va fixa primul termen de judecată după data de 4 mai 2020. 
(3) În cauzele care se amână, nu se vor lua măsuri, nu se va dispune suspendarea judecății pentru lipsa 
părților și nu se vor pronunța decăderi sau alte sancțiuni izvorâte din neprezentarea părților la ședință. 
 
Art. 2 – (1) Cauzele urgente indicate la art. 1 alin. 1 din prezentul Ordin se vor judeca cu prezența în 
sala de ședință numai a părților și a participanților din dosarul respectiv.  
(2) Cauzele care nu sunt urgente și care implică participarea unor persoane private de libertate se vor 
judeca numai dacă prezența persoanei private de libertate poate fi asigurată prin videoconferință/își 
dau acordul pentru judecarea în lipsă/nu pot fi aduse din motive obiective și numai dacă nu este 
necesar să participe la ședință alte persoane decât apărătorul, procurorul, judecătorul, grefierul ori 
specialistul IT. 
(3) După luarea fiecărui dosar în care au fost părți sau apărători prezenți, se va proceda la aerisirea și 
igienizarea sălii, ținând cont de resursele disponibile. 
(4) Citarea părților în dosare se va face la ore diferite, astfel încât persoanele care intră în sala de 
ședință și cele care părăsesc sala să nu se întâlnească în interiorul instanței. 
 
Art. 3 – (1) Se interzice prezența în interiorul sediilor instanțelor a publicului, avocaților, 
reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul 
instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori baroului de 
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maxim 10 minute. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada desfășurării respectivei 
activități. 
(2) Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea strictă a acestor dispoziții. 
(3) Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul și Birourile de 
Informare și Relații Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor de procedură în 
formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea prezenței neesențiale în 
sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în general, în sediile instanțelor. 
 
Art. 4 - (1) Se suspendă programul de lucru cu publicul al Centrului de Primire Acțiuni, Documente și 
Consultare Dosare (arhivă și registratură) din cadrul Curții de Apel Galați și al centrelor de relații cu 
publicul, arhivelor și registraturilor din cadrul celorlalte instanțe din circumscripție. 
(2) Publicul, apărătorii, experții vor transmite documentele către instanțe numai prin e-mail sau fax 
(pe cale electronică) și, doar cu caracter excepțional, vor putea transmite documentele prin poștă sau 
prin servicii de curierat. 
(3) Cererile adresate centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor vor fi transmise cu 
precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), folosind de preferință formularul „cerere unică de 
arhivă” ( http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44#formulare ), iar răspunsul 
compartimentului va fi scanat și transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu este posibil 
răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înștiințat să se prezinte pentru ridicarea documentului 
sau va primi documentul prin poștă. 
(4) Publicul va putea consulta dosarele instanțelor numai în formă electronică, prin intermediul paginii 
de internet http://cagl.ro , nu în format fizic la sediile instanțelor. 
(5) Consultarea dosarelor în format fizic se va putea face numai în mod excepțional, pe baza unei 
cereri prealabile aprobate de conducerea instanței, formulată de partea care nu dispune de cunoștințe 
tehnice de utilizare a echipamentelor informatice. 
(6) Instrucțiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării electronice sunt 
disponibile la adresa http://portal.just.ro/44/SitePages/contact.aspx?id_inst=44 . 
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