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CABINETUL  PREŞEDINTELUI 
 
 

ORDINUL nr. 9 din 13.03.2020 
actualizat 04.05.2020 

 
Modificat prin: 

- Hotărârea S.J. CSM nr. 257/17.03.2020 
- Hotărârea S.J. CSM nr. 417/24.03.2020 
- Adresa S.J. CSM nr. 6510/26.03.2020 
- Adresa S.J. CSM nr. 7050/22.04.2020 
- Hotărârea S.J. CSM nr. 707/30.04.2020 
- Hotărârile Colegiului de conducere a Curții de Apel Galați nr. 16/18.03.2020, nr. 

17/20.03.2020, nr. 18/25.03.2020 și nr. 21/04.05.2020 
 

Judecător dr. COSMIN-RĂZVAN MIHĂILĂ - PREŞEDINTELE CURŢII DE APEL GALAŢI, 
În exercitarea atribuțiilor prevăzute prin dispozițiile art. 7 alin. 7 din Regulamentul de 

ordine interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1375/17.12.2015, 

Având în vedere Hotărârea nr. 192/12.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii, 
privind luarea unor măsuri urgente suplimentare pentru prevenirea răspândirii infecțiilor 
respiratorii cauzate de coronavirus - COVID-19 și Hotărârea nr. 191/10.03.2020 a Consiliului 
Superior al Magistraturii, privind necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii cauzate 
de coronavirus - COVID-19 și de gripa sezonieră, 

Având în vedere Hotărârea Secției pentru Judecători a C.S.M. nr. 417/24.03.2020, 
Hotărârea Secției pentru Judecători a C.S.M. nr. 257/17.03.2020 și Hotărârea Secției pentru 
Judecători a C.S.M. nr. 707/30.04.2020, 

În vederea protejării sănătății populației, 
Pentru asigurarea sănătății și securității în muncă la nivelul personalului Curții de Apel 

Galați și al instanțelor din circumscripție, 
Pentru desfășurarea în bune condiții a activității curente a Curții de Apel Galați și a 

instanțelor din circumscripție, 
Emite următorul: 
 

ORDIN  
 

 
Art. 1 Modificat în temeiul Hotărârii SJ CSM 707/30.04.2020, care se aplică începând cu 04 

mai 2020   
(1) Începând cu data de 04 mai 2020 și până la încetarea stării de urgență, activitatea 

de judecată a instanțelor în materie non-penală vizează judecarea, în fond sau în căile de 
atac, a următoarelor cauze, în funcție de competența acestora: 
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   a) judecătoriile: 
- ordin de protecție: 
- tutelă/curatelă: 
- internarea medicală nevoluntară;  
- ordonanța președințială; 
- suspendarea provizorie a executării silite; 
- suspendare executare silită;  
- încuviințare executare silită;  
- măsuri asigurătorii;  
- asigurare dovezi;  
- incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării de urgență, inclusiv 
cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii; 
- plângerile împotriva hotărârilor de respingere în procedură accelerată, precum și plângerile 
împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de acces la o nouă procedură de azil, formulate 
in baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare; 
- cererile de restituire a cauțiunii; 
- orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență 
deosebită;  
- cauzele care se judecă fără citarea părților (ex. numai cererile de valoare redusă pentru care 
completul dispune judecarea fără citarea părților, cereri acordare personalitate juridică sau 
modificare act constitutiv fără citarea părților etc.). 

 
   b) tribunalele: 

- suspendarea executării hotărârii;  
- suspendarea executării provizorii; 
- măsuri de protecție a minorilor – doar măsura plasamentului în regim de urgență așa cum 
este prevăzut de art. 68 Legea nr. 272/2004, stabilit de către instanță în condițiile art. 100 alin. 
3 din aceeași Lege;  
- măsuri asigurătorii;  
- suspendarea provizorie a executării silite;  
- suspendare executare silită;  
- ordonanța președințială; 
- asigurarea dovezilor; 
- tutela/curatela; 
- ordin de protecție; 
- reținere navă; 
- suspendare executare act administrativ; 
- litigii privind achizițiile publice care privesc strict produsele medicale și alte achiziții în 
domeniul stării de urgență, precum și cele care decurg din executarea acestor contracte sau 
care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgență; 
- cereri privind insolvența persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) lin Legea nr. 
85/2014;  
- conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele care se judeca pe durata stării 
de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a hotărârii; 
- litigiile privind achizițiile publice; 
- cererile de deschidere a procedurii insolvenței formulate de debitor în temeiul art. 66 alin. 
(10), coroborat cu art. 71 alin. (I) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 
insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și cererile de suspendare 
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a măsurilor contestate ale administratorului judiciar /lichidatorului judiciar, prevăzute de art. 
59 alin. (7) din aceeași lege; 
- contestații împotriva deciziei de concediere sau a deciziei de suspendare a contractului 
individual de muncă; 
- cauzele care se judecă fără citarea părților; 
- cererile de restituire a cauțiunii; 
- orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență 
deosebită. 

 
   c) curțile de apel: 

- suspendarea executării hotărârii;  
- suspendare executării provizorii;  
- măsuri de protecție a minorilor – doar măsura plasamentului în regim de urgență așa cum 
este prevăzut de art. 68 Legea nr. 272/2004, stabilit de către instanță în condițiile art. 100 alin. 
3 din aceeași Lege;  
- măsuri asigurătorii;  
- ordonanța președințială;  
- asigurarea dovezilor;  
- suspendare executare act administrativ;  
- litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe O.U.G. nr. 194/2002;  
- cereri de strămutare, conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele care se 
judecă pe durata stării de urgență, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire și completare a 
hotărârii; 
- litigiile privind achizițiile publice; 
- cauzele care se judecă fără citarea părților; 
- cererile de restituire a cauțiunii; 
- orice alte cereri care vizează situații excepționale, care pot fi considerate de urgență 
deosebită. 

 
În materie penală, în afara cauzelor stabilite de dispozițiile art. 43 din Decretul nr. 

195/16.03.2020 și de dispozițiile art. 4 și 9 din Hotărârea nr. 257/17.03.2020 a Secției pentru 
judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii de cameră 
preliminară sau, după caz, instanțele vor soluționa, în fond sau în căile de atac, și 
următoarele cauze: 

- cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative 
privative de libertate;  
- cauze în materia liberării condiționate;  
- cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru 
educativ sau într-un centru de detenție;  
- contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate 
prevăzute de Legea nr. 254/2013;  
- contestații la executare cu persoane private de libertate;  
- cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri cu persoane private de libertate;   
- cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei cu persoane private de libertate; 
- cereri privind menținerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranță cu caracter 
medical;  
- cauze având ca obiect infracțiuni - inclusiv infracțiuni flagrante - care privesc aplicarea 
Decretului nr. 195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 
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(inclusiv infracțiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzută de art. 352 Cod penal, 
omisiunea declarării unor informații, prevăzută de art. 3521 Cod penal și fals în declarații, 
prevăzută de art. 326 alin. (2) Cod penal);  
- căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;  
- cereri de strămutare, conflicte de competență și incidentele procedurale în cauzele care se 
soluționează pe durata stării de urgență; 
- judecătorii de cameră preliminară sau instanțele pot soluționa pe durata stării de urgență și 
alte tipuri de cauze în care legea nu prevede citarea părților. 
 
Cererile având ca obiect prelungirea dreptului de circulație pe drumurile publice, 

potrivit art. 111 alin. (6) din 0.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, 
NU se soluționează pe durata stării de urgență, fiind aplicabile dispozițiile art. 14 din 
Decretul nr. 195/2020. 

 
(2) Modificat prin Hotărârile C.C. nr. 16/18.03.2020 și nr. 17/20.03.2020. În celelalte cauze, 

constatarea suspendării de drept, intervenită în temeiul art. 42 alin. 6, respectiv art. 43 alin. 2 
din Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020, se va face astfel: 

- în materie civilă, dacă nu este fixat termen de judecată, nu se va întocmi niciun act de 
procedură (rezoluție, încheiere etc.) scris sau electronic și nu se vor face mențiuni în Ecris; 

- în materie civilă, dacă este fixat deja termen de judecată sau termenul se fixează 
automat, se va alege în perioada imediat următoare soluția în Ecris pentru termenul 
respectiv „suspendat -> stare de urgență” și se va introduce soluția pe scurt conform 
instrucțiunilor atașate; 

- în materie penală, dacă nu este fixat termen de judecată, nu se va întocmi niciun act de 
procedură (rezoluție, încheiere etc.) scris sau electronic și nu se vor face mențiuni în Ecris; 

- în materie penală, dacă este fixat deja termen de judecată, se va face mențiune în 
încheierea de ședință de la termenul respectiv, precum și în Ecris, despre faptul că a 
intervenit suspendarea de drept; 

- în materie penală, dacă termenul se fixează automat, se menționează într-o rezoluție 
că nu se vor întocmi acte de procedură, iar la termenul stabilit se va constata prin încheiere 
că a intervenit suspendarea de drept. 

(3) Modificat conform Hotărârii SJ CSM nr. 257/17.03.2020. Lista cauzelor care se judecă, 
apreciate ca atare de fiecare judecător sau complet, se publică pe portalul fiecărei instanțe și se 
aduce la cunoștința barourilor și parchetelor, de regulă, în ziua anterioară celei în care se 
desfășoară ședința. 

 
Art. 2 Modificat prin Hotărârea C.C. nr. 16/18.03.2020 – (1) Cauzele indicate la art. 1 alin. 1 

din prezentul Ordin se vor judeca cu prezența în sala de ședință numai a părților și a participanților 
din dosarul respectiv.  

(2) Abrogat prin Hotărârea C.C. nr. 16/18.03.2020. 
(3) După luarea fiecărui dosar în care au fost părți sau apărători prezenți, se va proceda la 

aerisirea și igienizarea sălii, ținând cont de resursele disponibile. 
 (4) Citarea părților în dosare se va face la ore diferite, astfel încât persoanele care intră în 
sala de ședință și cele care părăsesc sala să nu se întâlnească în interiorul instanței. 
 

Art. 3 – (1) Se interzice prezența în interiorul sediilor instanțelor a publicului, avocaților, 
reprezentanților ori experților, cu excepția persoanelor care sunt implicate în dosare de pe rolul 
instanței respective sau care au activități administrative la compartimentele instanțelor ori 
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baroului de maxim 10 minute. În acest caz, prezența în sediu este permisă strict pe perioada 
desfășurării respectivei activități. 

(2) Dispozitivele de jandarmi vor proceda la aplicarea strictă a acestor dispoziții. 
(3) Completurile de judecată, dispozitivele de jandarmi, grefierii care lucrează cu publicul 

și Birourile de Informare și Relații Publice vor face solicitări publicului pentru transmiterea actelor 
de procedură în formă electronică, pentru accesarea electronică a dosarelor și pentru evitarea 
prezenței neesențiale în sălile de ședință, arhive, registraturi, centrele de relații cu publicul și, în 
general, în sediile instanțelor. 
 

Art. 4 - (1) Se suspendă programul de lucru cu publicul al Centrului de Primire 
Acțiuni, Documente și Consultare Dosare (arhivă și registratură) din cadrul Curții de Apel 
Galați și al centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor din cadrul celorlalte 
instanțe din circumscripție. 

 (2) Publicul, apărătorii, experții vor transmite documentele către instanțe numai prin e-
mail sau fax (pe cale electronică) și, doar cu caracter excepțional, vor putea transmite documentele 
prin poștă sau prin servicii de curierat. 

(3) Cererile adresate centrelor de relații cu publicul, arhivelor și registraturilor vor fi 
transmise cu precădere pe cale electronică (prin e-mail sau fax), folosind de preferință formularul 
„cerere unică de arhivă” ( http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44#formulare ), iar răspunsul 
compartimentului va fi scanat și transmis solicitantului pe cale electronică. Acolo unde nu este 
posibil răspunsul pe cale electronică, solicitantul va fi înștiințat să se prezinte pentru ridicarea 
documentului sau va primi documentul prin poștă. 

 (4) Publicul va putea consulta dosarele instanțelor numai în formă electronică, prin 
intermediul paginii de internet http://cagl.ro , nu în format fizic la sediile instanțelor. 

(5) Consultarea dosarelor în format fizic se va putea face numai în mod excepțional, pe baza 
unei cereri prealabile aprobate de conducerea instanței, formulată de partea care nu dispune de 
cunoștințe tehnice de utilizare a echipamentelor informatice. 

(6) Instrucțiunile pentru public de accesare/folosire a dosarului electronic/comunicării 
electronice sunt disponibile la adresa http://portal.just.ro/44/SitePages/contact.aspx?id_inst=44 . 
 

Art. 5 – (1) Judecătorii, asistenții judiciari și grefierii vor fi prezenți la sediul instanței 
numai dacă sunt implicați în activități judiciare sau administrative (ședințe de judecată, 
pronunțări, redactări și tehnoredactări hotărâri și alte documente etc.). Conducerea instanței va 
decide asupra planului de prezență la instanță, stabilind și angajații din celelalte categorii de 
personal care vor fi prezenți la sediul instanței. 

(2) Judecătorii, asistenții judiciari, grefierii și membrii celorlalte categorii de personal care 
nu sunt prezenți la serviciu vor comunica conducerii numărul propriu de telefon mobil și vor 
răspunde la telefon de îndată atunci când sunt contactați. 

(3) Judecătorii și asistenții judiciari din circumscripția Curții de Apel Galați vor fi informați 
din nou asupra mijloacelor de studiere la distanță a dosarelor instanțelor în formă electronică, 
prin intermediul paginii de internet http://cagl.ro . 

 
Art. 6 – Președinții instanțelor vor lua toate măsurile necesare pentru ca, până la data de 

20.03.2020 inclusiv, să fie implementată în totalitate și să devină o practică curentă audierea prin 
videoconferință a persoanelor private de libertate din penitenciarele și centrele de reținere și 
arestare preventivă din aria de competență a Curții de Apel Galați, modalitate de audiere care va 
continua să fie folosită în integralitate și după încetarea epidemiei COVID-19. 

 

http://portal.just.ro/44/SitePages/bine.aspx?id_inst=44#formulare
http://cagl.ro/
http://portal.just.ro/44/SitePages/contact.aspx?id_inst=44
http://cagl.ro/
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Art. 7 - Departamentul economico-financiar și administrativ (DEFA) va lua măsuri pentru 
aplicarea art. 2 alin. 3 din Ordin, igienizarea de cel puțin 3 ori pe zi și aerisirea periodică a spațiilor, 
dezinfectarea clanțelor ușilor și va achiziționa dozatoare cu substanțe dezinfectante pentru public, 
măști de protecție de unică folosință și gel dezinfectant de mâini pentru personalul care lucrează 
direct cu publicul sau care prelucrează înscrisuri depuse de public. 

 
Art. 8 - (1) Durata de aplicare a prezentului ordin va putea fi redusă sau prelungită, în 

funcție de evoluția situației epidemiologice. 
(2) Se va respecta în continuare Planului de măsuri pentru prevenirea și limitarea efectelor 

epidemiei determinată de infectarea cu COVID-19 din 02.03.2020, precum și a Planului specific de 
continuitate în situația indisponibilizării personalului din 09.03.2020, inclusiv în ce privește 
obligația legală a personalului de a anunța medicul de familie, direcția de sănătate publică și 
conducerea în cazul apariției simptomelor specifice sau în cazul sosirii din zone de risc. 
 

Art. 9 - (1) Prezentul ordin este aplicabil tuturor instanțelor din circumscripția Curții de 
Apel Galați. 

(2) Președinții instanțelor au dreptul de a stabili măsuri proprii pentru instanțele lor și 
pentru cele din circumscripție. Măsurile care conduc la creșterea activității cu publicul a instanței 
vor fi luate cu maximă precauție, numai după o analiză temeinică a raportului riscuri-avantaje. 

(3) Începând cu data de 14.03.2020, își încetează aplicabilitatea Ordinul nr. 7/11.03.2020 
(modificat) emis de Președintele Curții de Apel Galați, precum și orice alte acte adoptate la nivelul 
instanțelor în această materie. 

 
Art. 10 - (1) Prezentul ordin se va comunica personalului Curții de Apel Galați și instanțelor 

din circumscripție, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați, barourilor de avocați din 
circumscripție, inspectoratelor de jandarmi județene din circumscripție, inclusiv corpului de 
jandarmi care asigură protecția și paza Palatului Justiției Galați, precum și penitenciarelor și 
centrelor de reținere și arestare preventivă aflate în aria de competență a Curții de Apel Galați. 

(2) Se va emite comunicat de presă pentru informarea publicului în legătură cu măsurile 
dispuse prin acest ordin. 

Dat în 13.03.2020. 
Modificat în 18.03.2020, 20.03.2020, 25.03.2020, 26.03.2020 și 04.05.2020. 
 
 
Președintele Curții de Apel Galați 
Judecător dr. COSMIN-RĂZVAN MIHĂILĂ 

 
 
 



CURTEA  DE  APEL  GALATI 
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COLEGIUL DE CONDUCERE 
 
 

 H O T Ă R Â R E A  nr. 21 
din 04.05.2020 

 
 
 

Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați, întrunit în ședința convocată de Președintele 
Curții de Apel Galați în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Regulamentul de ordine 
interioară al instanțelor judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii, 

Față de dispozițiile stabilite prin Hotărârea nr. 16/18.03.2020 a Colegiul de conducere al 
Curții de Apel Galați, modificată prin Hotărârea nr. 17/20.03.2020 şi Hotărârea nr. 18/25.03.2020  
ale Colegiului de conducere, 

Urmare a Hotărârii nr. 707/30.04.2020 a Secției pentru Judecători din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii, vizând extinderea listei unitare la nivel național a obiectelor care se 
judecă în perioada stării de urgență instituită prin Decretul Președintelui României nr. 
240/14.04.2020, 

Colegiului de conducere a Curții de Apel Galați, în unanimitatea membrilor, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 

Art. 1 - Se modifică art. 1 din Hotărârea nr. 16/18.03.2020 a Colegiul de conducere al 
Curții de Apel Galați în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 707/30.04.2020 a Secției 
pentru Judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în sensul că se extinde 
lista cauzelor care se judecă în materie non-penală în perioada stării de urgență cu 
următoarele tipuri de cauze: 

 
   a) judecătoriile: 

- plângerile împotriva hotărârilor de respingere în procedură accelerată, precum și plângerile 
împotriva hotărârilor de respingere a cererilor de acces la o nouă procedură de azil, formulate 
in baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare; 
- cauzele care se judecă fără citarea părților; 
- cererile de restituire a cauțiunii. 

 
 
   b) tribunalele: 

- litigiile privind achizițiile publice; 
- cererile de deschidere a procedurii insolvenței formulate de debitor în temeiul art. 66 alin. 
(10). coroborat cu art. 71 alin. (I) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a 



Conform art. V din O.G. 17/2015, prezentul act este valabil fără ștampilă. 

Sediu: mun. Galați, str. Brăilei nr. 153, cod poștal 800319, jud. Galați 

Tel: 0236-460.027, Fax: 0236-460.227, Email: cagalati@just.ro                                                    8 

Web: portal.just.ro; Web acces electronic dosare: cagl.ro, cagalati.ro 

 

insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare și cererile de suspendare 
a măsurilor contestate ale administratorului judiciar /lichidatorului judiciar, prevăzute de art. 
59 alin.7 din aceeaşi lege; 
- contestaţii împotriva deciziei de concediere sau a deciziei de suspendare a contractului 
individual de muncă; 
- cauzele care se judecă fără citarea părților; 
- cererile de restituire a cauțiunii. 
 

 
   c) curțile de apel: 

- litigiile privind achizițiile publice; 
- cauzele care se judecă iară citarea părților; 
- cererile de restituire a cauțiunii. 

 
Art. 2 – (1) Prezenta hotărâre se va comunica personalului Curții de Apel Galați, 

instanțelor, barourilor de avocați, serviciilor de probațiune, penitenciarelor și centrelor de 
reținere și arestare preventivă din circumscripția Curții de Apel Galați, Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Galați și Consiliului Superior al Magistraturii. 

(2) Se va informa personalul și publicul în legătură cu Ordinul nr. 9/13.03.2020 al 
Președintelui Curții de Apel Galați cu modificările aduse de prezenta hotărâre cuprinse în textul 
său. 

   
Dată astăzi, 04.05.2020. 

 
 

Președintele Colegiului de Conducere 
Judecător dr. COSMIN-RĂZVAN MIHĂILĂ – Președintele Curții de Apel Galați 

 
 
 


