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EXTRAS 

HOTĂRÂREA NR. 19 

din 15 aprilie 2020 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 În urma deliberării, colegiul de conducere, cu unanimitatea voturilor 

membrilor, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Art. 1. Având în vedere publicarea, în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 311/14 aprilie 2020, a Decretului Preşedintelui României nr. 240/14 

aprilie 2020, prin care, începând cu data de 15 aprilie 2020, s-a prelungit cu 30 de 

zile starea de urgenţă pe întreg teritoriul României, instituită prin Decretul nr. 

195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 

martie 2020, în contextul  creşterii semnificative, pe plan mondial, atât a 

numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, cât şi a 

numărului de decese provocate de acesta, fără să existe, deocamdată, semne certe 

ale unei eventuale încetiniri a ritmului evoluţiei pandemiei sau ale unei plafonări 

a numărului de cazuri, în pofida restricţiilor fără precedent adoptate de statele 

lumii, precum şi în contextul curbei ascendente înregistrate de numărul de 

îmbolnăviri şi de numărul de decese provocate de coronavirusul SARS-CoV-2, 

de la momentul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României prin Decretul nr. 

195/2020, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Târgu-Mureş menţine şi 

completează, potrivit art. 11 din HCC nr. 16/18.03.2020, pe durata pentru 

care a fost prelungită starea de urgenţă, măsurile dispuse pentru punerea în 

aplicare a Decretului nr. 195/2020, în ceea ce priveşte activitatea Curţii de 

Apel Târgu-Mureş şi a instanţelor din aria de competenţă a acesteia 

(tribunale, tribunal specializat, judecătorii), necesare atât pentru protecţia 

judecătorilor, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, 

funcţionarilor publici şi personalului contractual, cât şi pentru protecţia 

procurorilor, avocaţilor, părţilor, participanţilor la procesele civile şi penale. 

 

Art. 2. Cu privire la activitatea de judecată a Curţii de Apel Târgu-Mureş 

şi a instanţelor din aria de competenţă a acesteia (tribunale, tribunal specializat, 

judecătorii), se va aplica în continuare Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Secţiei 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum a fost 

precizată prin Adresa nr. 6510/26 martie 2020 a Consiliului Superior al 
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Magistraturii, privind categoriilor de cauze care se judecă pe durata stării de 

urgenţă, stabilită pe materii şi nivele ierarhice. 

 

  Art. 3. (1) În dosarele care nu sunt de urgenţă deosebită şi în care s-au 

stabilit termene de judecată ulterior perioadei de aplicabilitate a Decretului 

nr. 195/2020, însă înăuntrul perioadei de aplicabilitate a Decretului nr. 

240/2020, se va evidenţia, în cel mai scurt timp, în aplicaţia informatică ECRIS, 

de către grefierul de şedinţă, suspendarea de drept a cauzei. 

  (2) Modalitatea tehnică permisă de aplicaţia informatică ECRIS pentru 

evidenţierea suspendării de drept a cauzei presupune parcurgerea următorilor paşi: 

accesare „termen intermediar”; selectare „suspendare – stare de urgenţă” (potrivit 

patch-ului creat de Biroul de Informatică al Consiliului Superior al Magistraturii; 

introducerea următoarei menţiuni, în câmpul „soluţia pe scurt”, care este vizibilă 

pe portalul instanţei: „suspendat de drept pe durata stării de urgenţă, în temeiul 

art. 63 alin. (11) din Decretul nr. 240/2020, fără efectuarea vreunui act de 

procedură”, pentru cauzele civile; „suspendat de drept pe durata stării de 

urgenţă, în temeiul art. 64 alin. (5) din Decretul nr. 240/2020, fără efectuarea 

vreunui act de procedură”, pentru cauzele penale. 

  (3) Aceste operaţiuni vor putea fi făcute de grefierul de şedinţă şi de la 

domiciliu, prin intermediul parolei individuale acordate în acest scop, conform 

art. 5 din HCC nr. 15/13.03.2020.  

(4) O copie a extrasului din prezenta hotărâre va fi ataşată la dosar, de către 

grefierul de şedinţă. 

 

  Art. 4. (1) În cauzele care nu sunt de urgenţă deosebită, se menţine, pe 

perioada aplicabilităţii Decretului nr. 240/2020, măsura privind suspendarea 

procedurii verificării şi regularizării cererilor, fie întemeiată pe art. 200, art. 

201 Cod procedură civilă, fie întemeiate pe dispoziţii din legi speciale, stabilită 

prin art. 6 din HCSM nr. 257/17 martie 2020.  

  (2) O copie a extrasului din prezenta hotărâre va fi ataşată la dosar, de către 

grefierul de şedinţă. 

  

  Art. 5. Pentru cauzele în care este incidentă măsura suspendării de drept, 

pe temeiul Decretului nr. 240/2020, evidenţa va fi ţinută de grefierii de şedinţă, 

pe completele de judecată cărora aceste cauze le sunt repartizate aleatoriu. 

 

   Art. 6. (1) În cauzele de urgenţă deosebită, hotărârile pronunţate şi 

redactate vor fi comunicate. 
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(2) Având în vedere art. 61 din Decretul nr. 240/2020, vor fi comunicate 

şi hotărârile judecătoreşti redactate în cauzele care nu sunt de urgenţă 

deosebită, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin acte 

normative, în perioada stării de urgenţă. 

 

  Art. 7. (1) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020, se vor 

înainta instanţelor ierarhic superioare, în căile de atac, atât dosarele de 

urgenţă deosebită, cât şi cele care nu au un astfel de caracter, urmând ca 

instanţa de control judiciar să aprecieze, prin completul de judecată căruia i-a fost 

repartizată aleatoriu cauza, dacă aceasta este sau nu este de urgenţă deosebită.  

  (2) La curtea de apel, dosarele vor fi înaintate în căile de atac, de către 

tribunale, tribunalul specializat – în materie civilă şi de către tribunale, judecătorii 

– în materie penală, în zilele de marţi şi joi, în fiecare săptămână. Dosarele de 

urgenţă deosebită vor fi înaintate în orice zi a săptămânii. 

 (3) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020, dosarele vor fi 

restituite din căile de atac, de către curtea de apel, instanţelor ierarhic inferioare, 

în zilele de marţi şi joi ale săptămânii. Dosarele de urgenţă deosebită vor fi 

restituite în orice zi a săptămânii. 

(4) Recomandăm în mod expres ca ritmicitatea de mai sus a 

înaintării/restituirii dosarelor în/din căile de atac să fie respectată şi la nivelul 

tribunalelor şi judecătoriilor. 

(5) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020, Curtea de Apel 

Târgu-Mureş va înainta dosarele, în căi de atac, Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, în zilele de marţi şi joi, în fiecare săptămână. Dosarele de urgenţă 

deosebită vor fi înaintate în orice zi a săptămânii. 

 

 Art. 8. (1) Programul de lucru cu publicul la compartimentele 

registratura generală şi arhivă continuă să fie suspendat pe perioada de 

aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020. Justiţiabilii sau reprezentanţii acestora, 

procurorii, avocaţii, precum şi participanţii la procesele civile şi penale vor 

continua să transmită actele de sesizare, precum şi corespondenţa în legătură cu 

dosarele aflate pe rolul instanţei prin mijloacele de comunicare prevăzute de 

lege (poştă, fax, e-mail), astfel cum s-a stabilit prin HCC nr. 15/13.03.2020 şi nr. 

16/18.03.2020. Totodată, continuă comunicarea, de către instanţă, a actelor de 

procedură prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură 

transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia – modalitate utilizată 

şi anterior instituirii stării de urgenţă. 
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  (2) Recomandăm în mod expres menţinerea suspendării programului 

de lucru cu publicul la compartimentele registratură şi arhivă, la nivelul 

tuturor instanţelor din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, pe 

perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020. 

  (3) Înregistrarea cererilor de sesizare a instanţei trimise prin mijloacele 

de comunicare mai sus menţionate, precum şi înregistrarea dosarelor trimise în 

căile de atac, cât şi repartizarea aleatorie a cauzelor sunt atribuţii care vor fi 

îndeplinite o dată sau de două ori pe săptămână, în funcţie de volumul de cauze 

al fiecărei instanţe. În acest sens, la nivelul fiecărei instanţe din aria de 

competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş se vor stabili zilele din săptămână în 

care vor fi îndeplinite aceste atribuţii.  

  (4) Înregistrarea cererilor de sesizare a instanţei, având urgenţă 

deosebită, şi a dosarelor de urgenţă deosebită trimise în căile de atac, precum şi 

repartizarea aleatorie a acestor cauze se vor realiza în ziua primirii 

cererilor/dosarelor de către instanţă. 

 (5) La Curtea de Apel Târgu-Mureş aceste atribuţii vor fi îndeplinite de 

grefierul-arhivar de la compartimentul registratura generală şi de grefierii cu 

atribuţii de repartizare aleatorie a cauzelor, în zilele de marţi şi joi, cu excepţia 

cauzelor de urgenţă deosebită, în care aceste atribuţii vor fi îndeplinite în orice 

zi a săptămânii. 

  (6) În perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020, activitatea de 

scanare a documentelor din dosarele înregistrate pe rolul instanţei (fie la 

sesizare directă, fie ca urmare a trimiterii dosarelor în căile de atac), în scopul 

actualizării datelor din aplicaţia informatică „Info dosar” ce permite 

consultarea actelor din dosare, de către părţi, pe baza parolei alocate în acest sens, 

va continua în toate dosarele, acordându-se prioritate celor de urgenţă 

deosebită.  

   

  Art. 9. (1) Se menţin, pe perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 

240/2020, dispoziţiile art. 4 subpct. 4.5., 4.6., 4.7. din HCC nr. 15/13.03.2020, 

prin care s-a stabilit procedura privind identificarea, publicarea şi comunicarea 

săptămânală a dosarelor de urgenţă deosebită la nivelul Curţii de Apel Târgu-

Mureş. 

  (2) La nivelul fiecărei secţii, se va proceda la identificarea, în fiecare zi de 

vineri, pentru săptămâna următoare, a dosarelor de urgenţă deosebită care vor 

fi judecate, prin raportare la Hotărârea nr. 417/24.03.2020 a Secţiei pentru 

judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, astfel cum a fost precizată prin 

Adresa nr. 6510/26 martie 2020 a Consiliului Superior al Magistraturii. 
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  (3) Lista dosarelor astfel identificate va fi predată, de către grefierul-şef 

al secţiei, specialistului IT-şef, în fiecare zi de vineri, până la ora 1500, în vederea 

publicării pe site-ul instanţei, până la ora 1600. În listă va fi menţionat, pentru 

fiecare secţie a instanţei, numărul dosarului, termenul de judecată stabilit, ora de 

începere a dezbaterilor şi sala de şedinţă. 

  (4) Lista dosarelor va fi comunicată, prin e-mail sau fax, Parchetului de pe 

lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, Baroului Mureş, Baroului Harghita, 

Penitenciarului Târgu-Mureş, Penitenciarului Miercurea Ciuc, Inspectoratul 

Județean de Poliție Mureș, Inspectoratul Județean de Poliție Harghita şi 

dispozitivului de jandarmi de la postul de pază şi supraveghere acces în sediul 

instanţei. 

  (5) Instanţele din aria de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş vor 

stabili măsuri similare, astfel încât, în fiecare zi de vineri, până la terminarea 

programului de lucru, lista dosarelor de urgenţă deosebită care vor fi judecate în 

săptămâna următoare să fie întocmită, publicată pe site-ul instanţei şi comunicată, 

în condiţiile prevăzute de alin. (4). 

 

  Art. 10. În situaţia în care starea de urgenţă va fi prelungită prin decret 

prezidenţial după perioada de aplicabilitate a Decretului nr. 240/2020, măsurile 

adoptate prin prezenta hotărâre îşi prelungesc de drept efectele. În cazul în care se 

impune luarea unor noi măsuri, colegiul de conducere va reanaliza situaţia. 

  Art. 11. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată judecătorilor, personalului 

auxiliar de specialitate din cadrul Curţii de Apel Târgu-Mureş, instanţelor din aria 

de competenţă a Curţii de Apel Târgu-Mureş, Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Târgu-Mureş, Baroului Mureş, Baroului Harghita, Penitenciarului Târgu-

Mureş, Penitenciarului Miercurea Ciuc, Inspectoratului Județean de Poliție Mureș 

şi Inspectoratului Județean de Poliție Harghita. 

 (2) Hotărârea va fi comunicată, în extras, Consiliului Superior al 

Magistraturii, Secţia pentru judecători. 

  (3) Hotărârea, în extras, va fi adusă la cunoştinţa publicului prin postarea 

pe pagina de internet a instanţei. 
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