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 Urmare Hotărârii 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, 

 Colegiul de Conducere din cadrul Curţii de Apel Braşov, prin Hotărârea nr. 39 din data de 

18.03.2020, a stabilit lista cauzelor de urgenţă deosebită propuse pentru judecare în perioada stării 

de urgenţă. 

 Astfel, începând cu data de 19 martie 2020 și până la încetarea stării de urgență, în materie 

civilă, se vor judeca 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, 
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- reexaminare ajutor public judiciar, 

- conflict de competenţă, 

- îndreptare eroare materială, 

- completare / lămurire dispozitiv. 

 

În materie penală tipurile de cauze ce se vor judeca până la încetarea stării de urgență sunt 

cele enumerate în Decizia nr. 8 din 13.03.2020 emisă de preşedintele Judecătoriei Târgu Secuiesc, 

respectiv: 

- cereri de percheziţie şi interceptări, 

- obţinere date financiare; art. 143 C. proc. pen., 

- propunere arestare preventivă a inculpatului sau învinuitului,  

- prelungi rea duratei arestării preventive, 

- prelungirea altor măsuri ( obligaţia de a nu părăsi ţara/locaţia), 

- înlocuire măsură preventivă, 

- revocare măsură preventivă, 

- constatarea încetării de drept a măsurilor preventive, 

- cererea de liberare provizorie sub control judiciar, 

- cererea de liberare provizorie pe cauţiune, 

- revocarea eliberării provizorii, 

- luarea măsurii obligării la tratament medical, 

- luarea măsurii internării medicale, 

- înlocuirea sau încetarea internării medicale, 

- revocarea măsurilor de siguranţă, 

- internarea medicală, 

- obligarea la tratament medical; 

- contestaţie la executare; 

- întrerupere executare pedeapsă, 

- amânare executare pedeapsă, 

- cauzele penale în care există riscul împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii 

penale, 

- toate cauzele penale cu arestaţi.  

 

              Preşedinte  

           Ramona Savu 

 

  

       

         


