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Extras 

HOTĂRÂREA NR. 1 

din 21 ianuarie 2020 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Cu unanimitatea (la art. 1), respectiv cu majoritatea (la art. 2) voturilor 

judecătorilor prezenţi, Adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel Târgu-

Mureş 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art. 1. Emiterea punctului de vedere în sensul respingerii, de către organul 

legislativ, a Proiectului legislativ înregistrat la Camera Deputaților sub nr. Pl-x 

292/2019, cu titlul „Lege privind abrogarea unor prevederi referitoare la 

pensiile de serviciu şi indemnizaţiile pentru limită de vârstă, precum şi 

pentru reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaţionale”, în ce 

priveşte abrogarea dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu pentru 

judecători, prin raportare la încălcarea independenţei şi la afectarea statutului 

constituţional al judecătorilor, precum şi în ce priveşte abrogarea dispoziţiilor 

legale vizând pensia de serviciu pentru personalul auxiliar de specialitate al 

instanţelor. 

 Art. 2. Suspendarea activităţii de judecată, ca formă de protest, începând 

cu data de 27 ianuarie 2020 şi până la respingerea sau retragerea proiectului 

legislativ menţionat la art. 1, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, în 

următoarele materii: 

  - Secţia I civilă: cereri de strămutare; cereri de ordonanță președințială; 

măsuri de protecție specială a minorilor (Legea nr. 272/2004); litigii de muncă; 

cereri vizând suspendarea executării hotărârilor judecătorești; cauze în care s-a 

încheiat un acord de mediere, indiferent de obiectul judecăţii; 

 - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal: cereri în materia 

achiziţiilor publice (OUG nr. 34/2006 și OUG nr. 101/2016); cereri de suspendare 

a executării hotărârilor [art. 280, art. 300 Cod procedură civilă, art. 8 alin. (4) din 

Legea nr. 85/2006, art. 43 alin. (5) din Legea nr. 85/2014, art. 319 şi 325 Cod 

procedură civilă]; cereri de deschidere a procedurii insolvenţei şi cereri de intrare 

în faliment (art. 27-31, art. 32, art. 107 din Legea nr. 85/2006, art. 65-70, art. 71, 

art. 145 din Legea nr. 85/2014); cereri privind concordatul preventiv (art. 23 din 

Legea nr. 85/2014); cereri de suspendare a executării actelor administrative și 

administrativ-fiscale (art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004 - fond şi recurs); cereri 
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de suspendare a executării silite; măsuri asiguratorii; ordonanţe preşedinţiale; 

contestaţii în anulare; acţiuni împotriva ordonanţelor Guvernului; comunicare 

informaţii de interes public (Legea nr. 544/2001); conflicte de competenţă; 

strămutare; excepţii nelegalitate act administrativ; sancţiuni pentru neexecutarea 

hotărârii (art. 24-25 din Legea nr. 554/2004); alte cereri care, potrivit unor 

dispoziţii exprese prevăzute prin normele speciale sau generale, se judecă de 

urgenţă şi cu precădere; 

  - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie: cererile de 

competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; în primă instanţă/cameră 

preliminară: cauze cu inculpaţi arestaţi preventiv, cereri privind măsuri 

preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de siguranţă; mecanisme de cooperare 

judiciară internaţională în materie penală, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 

302/2004; soluţionarea conflictelor de competenţă ivite între instanţele din 

circumscripţia curţii de apel, în cauzele cu arestaţi preventiv; soluţionarea 

cererilor de strămutare date în competenţa curţii de apel, în cauzele cu arestaţi 

preventiv; cereri întemeiate pe art. 68 alin. (9
1
) Cod procedură penală privind 

desemnarea unei instanţe egale în grad cu instanţa în faţa căreia s-a formulat 

declaraţia de abţinere sau cererea de recuzare; în apel: cauze cu inculpaţi arestaţi 

preventiv, cereri privind măsuri preventive, măsuri asigurătorii şi măsuri de 

siguranţă; mecanisme de cooperare judiciară internaţională în materie penală, 

astfel cum sunt prevăzute de Legea nr. 302/2004; în contestaţii: contestaţiile 

urgente împotriva încheierilor prin care s-au soluţionat cereri privind măsurile 

preventive, măsurile asigurătorii şi măsurile de siguranţă; în recurs: recursurile 

urgente împotriva încheierilor prin care au fost respinse cererile de sesizare a 

CCR cu excepţie de neconstituţionalitate, în baza art. 29 din Legea nr. 47/1991. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Judecător dr. Andreea Ciucă   

 
  


