
ROM Â N I A 
CURTEA DE APEL CONSTANTA 
SECłIA PENALĂ ŞI PENTRU CAUZE PENALE CU MINORI ŞI DE FAMILIE 
COMPLETUL DE JUDECATĂ C3 APEL/ C 3 APEL MINORI 
 
 

PROGRAM ESTIMATIV  
PRIVIND ORDINEA DE APELARE A CAUZELOR ÎN ŞEDINłA DE JUDECATĂ 

DIN 18 IUNIE 2020 
 
 

- 08,45 -09,15 - ord.5 Apel Majori (dos.nr.653/36/2019) – videoconferinŃă cu 
Penitenciarul Gherla şi cauză cu minori  - Apel minori ord.1 
(dos.nr.1111/179/2019) – videoconferinŃă cu Penitenciarul Tichileşti  

- 09,15 – 10,00 – cauze cu arestaŃi şi alte măsuri preventive – Apel majori 
ORD.1, 2, 3, 4, ( 6089/212/2020, 611/212/2020, 29674/212/2019 
şi7625/118/2016); 

- după ora 10,00 – celelalte cauze, în ordinea de pe listă, de principiu Apel 
majori ORD.6-24 şi Apel Minori ord.2-3; 

- în jurul orei 12,00 dosare cu audiere martori – ord.7 apel majori şi apeluri cu 
minori – ord.2-3; 

- după ora 13,00 cauzele cu altă compunere a completului de judecată. 
 

 
ATENłIE! 

- FaŃă de volumul listei de şedinŃă se recomandă studiul dosarului în arhivă sau 
până la intrarea completului de judecată în sală. 

- Se recomandă ca părŃile sau apărătorii prezenŃi să depună înscrisurile ( inclusiv 
motive de apel şi delegaŃii avocat) prin e-mail, sau aplicaŃia TDS. 
 
 
        NOTĂ: 

Ordinea de apelare este stabilită în raport de prioritățile concrete şi 
termenele fixate anterior, putând fi modificată ad-hoc în funcție de modul de 
desfășurare a ședinței de judecată. 

Aceasta este valabilă numai pentru prima strigare a cauzei în condițiile în 
care la prima strigare se vor prezenta apărătorii aleşi sau desemnați din oficiu 
pentru judecarea cauzei. 

În măsura în care pe lista de amânări de la începutul şedinŃei de judecată 
vor fi înscrise şi alte cauze ce nu se estimează la momentul întocmirii acestui 
program ca fiind în stare de amânare, reperele orare pot fi afectate în sens de 
devansare sau întârziere a apelării cauzelor înscrise în programul estimativ. 

 
 
 
 
 
 


