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litigii și arbitraje - modificări legislative publicate în aprilie 2020 

Decretul Președintelui României nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgență pe 
teritoriul României a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 311 din 14 aprilie 2020 și 
este aplicabil de la 15 aprilie 2020. Măsurile dispuse prin Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de 

urgență în domeniul justiției se regăsesc în art. 60-72 din Anexa 1 – Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă și 
privesc, în principal, următoarele:  

 Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, în condițiile 
în care din motive generate de pandemia de COVID-19, numărul de judecători necesar formării completului de 
judecată în cadrul unei secții nu se poate asigura, președintele instanței sau înlocuitorul acestuia dispune 
participarea unor judecători de la alte secții ale instanței, desemnați prin tragere la sorți; 

 Pe durata stării de urgență continuă activitatea de redactare și comunicare a hotărârilor judecătorești, de 
înregistrare a cererilor de chemare în judecată introduse pe durata stării de urgență, precum și efectuarea 
oricăror alte activități; 

 Prescripțiile, uzucapiunile și termenele de decădere de orice fel, altele decât cele prevăzute la art. 63 alin. (12) 
din Decret, nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență; 

 Pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită. Pentru acestea, 
când este posibil, instanțele judecătorești dispun măsurile necesare pentru desfășurarea ședinței de judecată 
prin videoconferință și procedează la comunicarea actelor de procedură prin telefax, poștă electronică sau prin 
alte mijloace ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia; 

 Când este posibil, cererile de chemare în judecată, căile de atac, precum și orice alte acte de procedură adresate 
instanței, pentru care legea prevede condiția formei scrise și care nu se depun direct în ședință, se transmit prin 
mijloace electronice; 

 Judecarea proceselor civile ce nu sunt de o urgență deosebită se suspendă de plin drept pe durata stării de 
urgență, fără a fi necesară efectuarea vreunui act de procedură în acest scop; 

 Termenele prevăzute de lege pentru efectuarea actelor de procedură sau pentru exercitarea plângerilor, 
contestațiilor și căilor de atac de orice fel în cauzele prevăzute la art. 63 alin. (11) din Decret, aflate în curs la 
data prelungirii stării de urgență, se întrerup, urmând a curge noi termene, de aceeași durată, de la data încetării 
stării de urgență; 

 După încetarea stării de urgență, judecarea proceselor se reia din oficiu. În termen de 10 zile de la încetarea 
stării de urgență, instanța de judecată va lua măsuri pentru fixarea termenelor de judecată și citarea părților. 

 


