ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV
Colegiul de conducere

H O T Ă R Â R E A nr. 39
emisă astăzi, 18 martie 2020
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, convocat şi întrunit în şedinţa din 18
martie 2020 în conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin. 1 lit. q şi art. 23 din Regulamentul de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1375/2015,
În aplicarea dispoziţiilor art. 42 alin. 1 şi art. 43 din Decretul Preşedintelui României nr.
195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, potrivit cărora „Pe
durata stării de urgenţă, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgenţă deosebită. Lista
acestor cauze se stabileşte de (...) colegiile de conducere ale curţilor de apel pentru cauzele de
competenţa lor şi pentru cauzele de competenţa instanţelor care funcţionează în circumscripţia
lor teritorială, putând fi, după împrejurări, actualizată.”
Având în vedere Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii,
privind recomandările în vederea abordării şi implementării unitare de urgenţă a măsurilor de
prevenţie la nivelul tuturor instanţelor cu privire la stabilirea obiectelor pentru cauzele urgente,
A luat în dezbatere propunerile preşedinţilor celor două secţii nonpenale ale Curţii de
Apel Braşov şi ale preşedinţilor instanţelor din circumscripţia judiciară, privind lista cauzelor de
urgenţă deosebită propuse pentru judecare în perioada stării de urgenţă.
În temeiul prevederilor art. 19 alin. 1 lit. o din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015,
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, cu unanimitate de voturi,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Începând cu data de 19 martie 2020 și până la încetarea stării de urgență, cele
două secţii nonpenale din cadrul Curţii de Apel Braşov vor judeca următoarele tipuri de
cauze, în toate materiile şi în toate stadiile procesuale:
- litigii privind achiziţii publice, care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii de
domeniul stării de urgenţă,
- suspendare acte administrative care au legătură cu starea de urgenţă,
- ordonanţă preşedinţială – care îndeplineşte condiţiile art. 999 alin. 2 Cod procedură
civilă,
- măsuri asigurătorii,
- suspendare executare hotărâre – în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- suspendare provizorie - în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- plasament,
- plasament de urgenţă,
- constatare nelegalitate grevă,
- suspendare grevă,
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- litigii cu profesionişti – cereri ce decurg din executarea contractelor de achiziţii privind
strict produsele medicale şi bunuri în domeniul stării de urgenţă.
Se vor judeca următoarele incidente şi cereri care au legătură strict cu obiectele
enumerate mai sus:
- abţinere,
- recuzare,
- reexaminare taxă timbru,
- ajutor public judiciar,
- reexaminare ajutor public judiciar,
- conflict de competenţă,
- îndreptare eroare materială,
- completare / lămurire dispozitiv.
Art. 2. Începând cu data de 19 martie 2020 și până la încetarea stării de urgență, secţiile
nonpenale ale tribunalelor din circumscripţia judiciară a Curţii de Apel Braşov vor judeca
următoarele tipuri de cauze, în toate materiile şi în toate stadiile procesuale:
- litigii privind achiziţii publice, care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii de
domeniul stării de urgenţă,
- suspendare acte administrative care au legătură cu starea de urgenţă,
- ordonanţă preşedinţială – care îndeplineşte condiţiile art. 999 alin. 2 Cod procedură
civilă,
- măsuri asigurătorii,
- suspendare executare hotărâre – în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- suspendare provizorie - în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- suspendare executare silită - în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- suspendare executare – art. 484, 507, 512, 700, 718 NCPC, art. 300, 3191, 325 Cod
procedură civilă,
- suspendare grevă,
- ordonanţă preşedinţială,
- poprire asiguratorie,
- sechestru asigurator,
- sechestru judiciar,
- abandon,
- internare medicală voluntară,
- înapoiere minor,
- ordin de protecţie,
- plasament,
- prelungire încredinţare pentru adopţie,
- revocare încredinţare pentru adopţie,
- răpire internaţională de copii,
- cererile formulate în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului,
- punere sub interdicţie,
- conflicte de competenţă, strict pentru cauzele urgente,
- litigii cu profesionişti – cereri ce decurg din executarea contractelor de achiziţii privind
strict produsele medicale şi bunuri în domeniul stării de urgenţă.
Se vor judeca următoarele incidente şi cereri care au legătură strict cu obiectele
enumerate mai sus:
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- abţinere,
- recuzare,
- reexaminare taxă timbru,
- ajutor public judiciar,
- reexaminare ajutor public judiciar,
- conflict de competenţă,
- îndreptare eroare materială,
- completare / lămurire dispozitiv.
Art. 3. Începând cu data de 19 martie 2020 și până la încetarea stării de urgență,
judecătoriile din circumscripţia judiciară a Curţii de Apel Braşov vor judeca, în materie
civilă, următoarele tipuri de cauze:
- litigii cu profesionişti – cereri ce decurg din executarea contractelor de achiziţii privind
strict produsele medicale şi bunuri în domeniul stării de urgenţă,
- ordonanţă preşedinţială – care îndeplineşte condiţiile art. 999 alin. 2 Cod procedură
civilă,
- măsuri asigurătorii,
- sechestru asigurător,
- sechestru judiciar,
- poprire asiguratorie,
- încuviinţare executare silită – în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- contestaţie la executare, în cazul în care există riscul vătămării grave a drepturilor
fundamentale ale persoanelor,
- suspendare provizorie - în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- suspendare executare silită - în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- suspendare executare hotărâre – în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte
condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020,
- evacuarea specială,
- ordin de protecţie,
- delegare autoritate părintească,
- curatelă,
- tutelă,
- internare medicală nevoluntară.
Se vor judeca următoarele incidente şi cereri care au legătură strict cu obiectele
enumerate mai sus:
- abţinere,
- recuzare,
- reexaminare taxă timbru,
- ajutor public judiciar,
- reexaminare ajutor public judiciar,
- conflict de competenţă,
- îndreptare eroare materială,
- completare / lămurire dispozitiv.
Art. 4. În situaţia în care intervin situaţii neprevăzute, aceste liste vor putea fi actualizate
de colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, după împrejurări, în conformitate cu
prevederile art. 2 alin. 2 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii.
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Art. 5. Începând cu data de 19 martie 2020 și până la încetarea stării de urgență, în
aplicarea dispoziţiilor art. 43 alin. 1 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 şi
art. 4 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, secţia penală din
cadrul Curţii de Apel Braşov va judeca următoarele tipuri de cauze, în toate stadiile
procesuale:
Activitatea judecătorului de drepturi și libertăți:
- cauzele în care s-a propus luarea/prelungirea/încetarea/revocarea/înlocuirea măsurilor
preventive ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea provizorie a
măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori,
- cauzele privind actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol
obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele privind audierea
anticipată,
- cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel
național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către judecătorul de drepturi şi libertăţi.
Activitatea judecătorilor de cameră preliminară și a instanțelor de judecată:
- cauzele în care urgența se justifică prin scopul instituirii stării de urgență la nivel
național, alte cauze urgente apreciate ca atare de către judecătorul de cameră preliminară sau de
instanţa de judecată,
- cauzele privind infracțiunile flagrante,
- cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive,
- cauzele referitoare la contestații împotriva măsurilor asiguratorii,
- cauzele privind cooperarea judiciară internațională în materie penală,
- cauzele ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor,
- cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical,
- cauzele privind acte de terorism sau de spălare a banilor.
În materie penală se vor putea judeca şi alte cauze decât cele prevăzute de art. 43 din
Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020, apreciate ca urgente de fiecare judecător de
cameră preliminară, drepturi şi libertăţi sau complete de judecată, în conformitate cu prevederile
art. 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, aceasta urmând a
fi comunicate de îndată preşedintelui instanţei pentru afişarea pe portalul instanţei, pe pagina
proprie de internet şi pentru informarea barourilor de avocaţi şi a parchetelor.
Art. 6. Începând cu data de 19 martie 2020 și până la încetarea stării de urgență,
judecătorul de supraveghere a privării de libertate la Penitenciarul de Maximă Siguranţă Codlea,
Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Brașov
şi Centrul de reţinere şi arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Covasna va judeca următoarele tipuri de cauze:
- plângerile persoanelor private de libertate privind exercitarea drepturilor prevăzute de
Legea nr. 254/2013,
- plângerile persoanelor private de libertate privind stabilirea şi schimbarea regimurilor de
executare a pedepselor private de libertate,
- plângerile persoanelor private de libertate privind aplicarea sancţiunilor disciplinare.
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit
art. 10 alin. 1 din Hotărârea C.S.M. nr. 257/17.03.2020, instanţelor din circumscripţia Curţii de
Apel Braşov, judecătorilor din cadrul acestei instanţe, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Braşov, Baroului Braşov şi Baroului Covasna şi va fi popularizată prin publicarea pe pagina de
internet a Curţii de Apel Braşov.
Dată în Braşov, astăzi 18 martie 2020.
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Colegiul de conducere :
Judecător Nicoleta Hădărean – Preşedintele Curţii de Apel Braşov
Judecător Mihaela Darabană
Judecător Ramona Graţiela Milu
Judecător Anca Pîrvulescu
Judecător Otilia Diana Pop
Judecător Demis Marius Spărios
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