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C O M U N I C A T 

 

27.03.2020 

 

 

În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal 

COVID-19, pentru diminuarea acestui risc, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în 

muncă a personalului Tribunalului Ialomiţa, precum şi sănătatea justiţiabililor, în 

aplicarea măsurilor dispuse prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi având în vedere 

îndrumările formulate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii prin Hotărârea nr. 417/24.03.2020, măsurile aplicabile sunt 

următoarele: 

 

EXTRAS DIN HOTARAREA C.S.M. nr.417/24.03.2020 

 

Art.  I - (1) Pe durata stării de urgenţă instituită prin Decretul Preşedintelui 

României nr. 195/2020, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală 

vizează judecarea, în fond sau în căile de atac, a următoarelor cauze, în funcţie de 

competenţa acestora: 

 

a) judecătoriile: 

- ordin de protecţie: 

- tutelă/curatelă: 

- internarea medicală nevoluntară; 

- ordonanţa preşedinţială: 

 - suspendarea provizorie a executării silite: 

- încuviinţare executare silită; 

- măsuri asigurătorii; 

- asigurare dovezi; 

- incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării de urgenţă, inclusiv 

cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii; 

- orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de 

urgenţă deosebită; 
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b) tribunalele: 

- suspendarea executării hotărârii; 

- suspendare executării provizorii; 

- măsuri de protecţie a minorilor - Legea nr. 272/2004; 

    NOTĂ:  Conform Circularei C.S.M. nr.6510/26.03.2020, pe durata 

stării de urgenţă se soluţionează doar cauzele  având ca obiect măsura 

plasamentului  în regim de urgenţă, aşa cum este prevăzut de art.68 din Legea 

nr. 272/2004, stabilit de către instanţă, în condiţiile art.100 alin.3 din aceeaşi 

lege. 

- măsuri asigurătorii; 

- suspendarea provizorie a executării silite; 

- suspendare executare silită; 

- ordonanţa preşedinţială; 

- asigurarea dovezilor; 

- tutela/curatela; 

- ordin de protecţie; 

- reţinere navă; 

- suspendare executare act administrativ; 

- litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte 

achiziţii în domeniul stării de urgenţa, precum şi cele care decurg din executarea 

acestor contracte sau care vizează aplicarea unor masuri în domeniul stării de 

urgenţă: 

- cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) alin 

Legea nr. 85/2014; 

- conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judeca 

pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a 

hotărârii; 

- orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot 11 considerate de 

urgenţă deosebită; 

………………… 

Art. 2 - (1) Pe durata stării de urgenţă instituite, in materie penală. în afara 

cauzelor stabilite în aplicarea dispoziţiilor art. 4 şi 9 din Hotărârea nr. 257/17,03.2020 

a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de 

cameră preliminară sau,  după caz, instanţele vor soluţiona,  în fond sau în căile de 

atac, şi următoarele cauze: 

- cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii 

educative privative de libertate; 

- cauze în materia liberării condiţionate; 

- cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un 

centru educativ sau într-un centru de detenţie; 

- contestaţiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de 

libertate prevăzute de Legea nr 254/2013; 

- contestaţii la executare; 
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- cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri; 

- cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei; 

- cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu 

caracter medical; 

- cauze având ca obiect infracţiuni - inclusiv infracţiuni flagrante - care privesc 

aplicarea Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei 

COVID-19 (inclusiv infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de 

art. 352 Cod penal, omisiunea declarării unor informaţii, prevăzute de art. 352' Cod 

penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod penal); 

- căi de atac extraordinare apreciate ca urgente; 

- cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în 

cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă. 

NOTĂ:  Conform Circularei C.S.M. nr.6510/26.03.2020, în cazul cererilor 

având ca obiect contestaţia la executare, schimbări în executarea unor hotărâri 

ori înlăturarea sau modificarea pedepsei, pe durata stării de urgenţă se 

soluţionează doar cauzele cu persoane private de libertate. 

 

(2) Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulaţie pe drumurile 

publice, potrivit art. 111 alin. (6) din O.U.G. nr. I95*'2002 privind circulaţia pe 

drumurife publice, nu se soluţionează pe durata suirii de urgenţă, fiind aplicabile 

dispoziţiile art. 14 din Decretul nr. 195/2020. 

 

(3) Judecătorii de cameră preliminară sau instanţele pol soluţiona pe durata ţârii 

de urgenţă şi alte tipuri de cauze. în care legea nu prevede citarea părţilor.” 
 

CAUZE ÎN COMPETENŢA JUDECĂTORULUI DE SUPRAVEGHERE A 

PRIVĂRII DE LIBERTATE 

- plângeri întemeiate pe dispoziţiile art.56 din Legea 254/2013 formulate de 

persoanele private de libertate împotriva măsurilor locurilor de deţinere, cu privire la 

stabilirea drepturilor 

- cererile locurilor de deţinere de avizare de către judecător a prezentării persoanelor 

private de libertate la cabinetul medical în vederea recoltării de probe biologice prin 

mijloace neinvazive (art.22 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.254/2013) 

- participarea judecătorului, în calitate de preşedinte, la şedinţele comisiei de 

liberare condiţionată (art.97 din Legea nr.254/2013) 

- participarea judecătorului la procedura refuzului de hrană prevăzută de art.54 din 

Legea nr.254/2013 

- plângere împotriva deciziei de stabilire/schimbare a regimului de executare 

- alte cauze sau activităţi apreciate de judecător ca fiind de maximă urgenţă 
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ART. II. Lista cauzelor prevăzute la art. I va putea fi actualizată, după împrejurări, 

în cazul în care intervin situaţii neprevăzute. 
 

ART. III. Toate celelalte cauze care nu sunt considerate ca fiind de o urgenţă 

deosebită, potrivit art. I, se suspendă de drept în temeiul art. 42 alin. 6, respectiv, în temeiul 

art. 43 alin. 2 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020. 

Art. IV. Începând cu data de 20 martie 2020 şi până la încetarea stării de urgenţă 

procedura prevăzută de art. 200 şi 201 Cod procedură civilă se suspendă. 

Art. V. Pe perioada stării de urgenţă se întocmesc acte de procedură doar pentru 

dosarele urgente stabilite la art. 1 (citaţii, comunicări, etc). 

Art. VI. - Consultarea dosarelor de către părţi sau avocaţi se va realiza în 

sala de şedinţă, urmând a fi studiate doar dosarele din şedinţa respectivă, intrând în 

obligaţia completului de judecată de a permite părţilor implicate studierea 

dosarelor în sală şi de a stabili modalitatea în care acestea vor fi studiate. 

Art. VII. - Cererile adresate de justiţiabili pentru eliberarea de certificate, 

legalizări, copii de pe înscrisurile din dosare, cauţiuni, vor fi transmise prin fax,        

e-mail sau poştă (cu indicarea în cuprinsul cererii şi a numărului de telefon), 

urmând ca soluţionarea acestora să se realizeze astfel: 

a) eliberarea de certificate şi legalizări: se vor transmite pe email, fax, sau 

poştă, în funcţie de urgenţă; 

b) eliberarea copiilor de pe înscrisuri din dosare, aceasta se va realiza doar 

pentru dosarele care se află în curs de judecată, respectiv pentru dosarele urgente, 

menţionate la articolul 2 şi vor fi transmise prin poştă. în situaţia în care se solicită 

eliberarea unor copii din dosarele în afara celor menţionate mai sus, eliberarea 

acestora va fi apreciată, de la caz la caz (în situaţia în care justiţiabilul dovedeşte 

caracterul urgent al cererii sale), de coordonatorul arhivei secţiei respective, 

urmând ca acesta sa stabilească o zi în care partea poate veni să le ridice, dacă 

numărul de pagini ale căror copiere se solicită este apreciat ca foarte fiind foarte 

mare. 

c) eliberarea de cauţiuni: cererile vor fi centralizate de grefierul şef al 

secţiei, care va face o programare şi va anunţa partea/părţile despre ziua în care se 

vor putea prezenta în vederea ridicării acestora. Lista cu programarea menţionată 

mai sus va fi înaintată de către grefierul şef şi jandarmului pentru a permite accesul 

pe baza actului de identitate. 

La nivelul Tribunalului Ialomiţa va fi întocmită, periodic, lista dosarelor ce 

vor fi judecate în perioada menţionată, care va fi afişată pe portalul instanţei şi pe 

pagina proprie de internet, urmărindu-se astfel limitarea deplasării altor categorii 

de persoane la sediile instanţelor. 

În ceea ce priveşte activitatea de relaţii cu publicul la compartimentele 

care desfăşoară astfel de activităţi, respectiv Biroul de Informare şi Relaţii 

Publice, Compartimentele Registratură şi Arhivă, accesul persoanelor va fi 

sistat în totalitate, până la încetarea stării de urgenţă, urmând ca, referitor la 
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cauzele urgente care se vor judeca, acestea să fie studiate prin intermediul 

aplicaţiei „Dosar electronic” sau înainte de şedinţa de judecată, în sala de şedinţă. 

 

În ceea ce priveşte depunerea documentelor la instanţă, aceasta se va 

realiza exclusiv prin e-mail, fax sau poştă. 

 

 

CONDUCEREA TRIBUNALULUI 

 


