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R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL BRAŞOV 

Cabinetul Preşedintelui 

 

 

D E C I Z I A  nr. 85 

emisă astăzi, 7 mai 2020  

 

E X T R A S  

 

 

 În temeiul prevederilor art. 43 și 46 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și 

art. 7 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor judecătorești aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015,  

În considerarea Hotărârii nr. 6 din 9.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale 

de Urgență, în vederea prevenirii răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CO V-2 la Curtea de 

Apel Brașov, după încetarea stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretele 

Preşedintelui României nr. 195/2020 şi 240/2020, 

Având în vedere şi recomandările ministrului justiţiei pentru armonizarea regulilor de 

prudenţă sanitară în sediile instanţelor şi parchetelor,  

 Președintele Curții de Apel Brașov, în exercitarea atribuțiilor manageriale proprii, emite 

următoarea  

 

D E C I Z I E:  

 

Art. 1. Începând cu data de 15 mai 2020, când încetează starea de urgenţă instituită prin 

Decretele Preşedintelui României nr. 195/2020 şi 240/2020 şi urmează a se relua activitatea 

completă a instanţelor de judecată, se dispun următoarele măsuri: 

1. În perioada 15.05.2020 – 25.05.2020 completele de judecată ale Curții de Apel Brașov, 

constituite în cadrul fiecărei secții conform hotărârilor colegiului de conducere pentru anul 2020, vor 

proceda la stabilirea termenelor de judecată pentru fiecare dintre cauzele suspendate de drept în 

temeiul decretelor prezidențiale nr. 195/2020 şi 240/2020 de instituire și, respectiv, prelungire a 

stării de urgență, dispunând citarea părților pentru termenele fixate și efectuarea mențiunilor 

cuvenite în aplicația Ecris.   

2. Vor fi fixate ore pentru fiecare cauză în parte, putând fi grupate, pentru respectarea 

principiului publicității ședințelor de judecată și pentru evitarea pierderii unui interval de timp alocat 

unei cauze datorită neprezentării părților citate la judecată, în funcție de natura cauzelor, de 

complexitatea lor și de aprecierea completului asupra timpului necesar judecării unei cauze, câte 

două sau chiar trei cauze de la aceeași oră. 

3. La fixarea orelor se va ține seama de necesitatea alocării unei perioade suficiente (de 

minim 10 minute) pentru aerisirea și igienizarea sălilor de ședință. 

4. Pe citaţiile emise în vederea încunoştinţării părților despre termenele fixate, este 

obligatorie menţionarea orei la care este programată cauza pentru a fi judecată. 

…………………………………. 
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9. Listele de ședință cuprinzând dosarele care se judecă după data de 15.05.2020 și orele la 

care sunt programate, vor fi publicate cu două zile înainte de data şedințelor de judecată pe site-ul 

Curții de Apel Brașov. Un exemplar al listelor va fi predat efectivelor de jandarmi care asigură paza 

instanței, iar un alt exemplar va fi afișat la intrarea pentru public în incinta clădirii.  

Un exemplar al listelor care vor cuprinde și orele la care este  programată judecarea cauzelor 

va fi transmis penitenciarelor în care sunt deținute persoanele implicate în cauzele urgente, 

respectiv, Centrelor de reținere și arestare preventivă în care acestea sunt deținute şi Parchetului de 

pe lângă Curtea de Apel Braşov, după caz. 

10. Efectivele de jandarmi vor permite accesul justițiabililor, avocaţilor sau reprezentanţilor 

legali ori convenţionali ai părţilor în incinta Curții de Apel Brașov pentru a participa la procesele în 

care sunt părți sau în care au fost chemați în calitate de martori, ori reprezentanţi, doar la ora la care 

cauzele în care aceștia sunt implicați sunt programate. 

11. Începând cu data de 15.05.2020 purtarea măştii faciale în incinta sediului Curții de Apel 

Brașov, pe coridoare, săli de ședință, arhive, grupuri sanitare este obligatorie atât pentru personalul 

instanței cât și pentru orice altă persoană care intră în sediul instanței, indiferent de calitatea pe care 

o are. 

12. Dezinfectarea cu substanţele puse la dispoziţie la intrarea în sediul instanţei este 

obligatorie pentru toate persoanele care pătrund în sediu, indiferent de motivul pentru care vor să 

acceadă în sediul instanţei. 

13. Intrarea în sediul Curţii de Apel se va realiza, începând cu data de 18.05.2020, atât pentru 

personalul instanţei cât şi pentru public, respectiv avocaţi, exclusiv pe uşa de acces dispusă în 

spatele clădirii (vis a vis de Bistro), lângă intrare fiind amplasat punctul de control al jandarmilor 

care asigură paza clădirii.  

14. Este obligatorie pentru tot personalul instanţei și pentru toate persoanele care pătrund în 

sediul Curții de Apel Brașov testarea cu scannerul termic, pus la dispoziţia efectivelor de jandarmi 

care asigură paza începând cu data de 18.05.2020, iar în cazul în care temperatura corpului unei 

persoane depășește 37,5 grade la două testări consecutive la interval de minim 3 minute, efectivele 

de jandari au obligația de a împiedica pătrunderea persoanei în incinta sediului și de a anunța de 

îndată persoana desemnată de Comitetul pentru situații de urgență constituit la nivelul Curţii de Apel 

Braşov. 

…………………………………. 

 

Accesul în sediul Curţii de Apel Braşov  a persoanelor depistate cu temperatură  peste cea 

menţionată în aliniatul precedent, este permis ulterior doar cu adeverinţă de la medicul de familie 

care să lămurească situaţia medicală a persoanei, atestând starea de sănătate a acesteia. 

…………………………………. 

 

15. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, prin publicarea unui comunicat 

pe pagina de internet a Curţii de Apel Braşov, a condiţiilor în care se realizează accesul în sediul 

instanţei după data de 18.05.2020 precum şi împrejurarea că au posibilitatea să solicite judecarea 

cauzei în lipsă, să solicite amânarea cauzei în situația în care doresc să se prezinte la proces însă au 

suspiciuni că sunt infectați cu noul tip de coronavirus, sunt plasați în carantină sau izolare. 

16. Se aduce la cunoștința justițiabililor chemați la judecată, avocaţilor, reprezentanţilor 

părţilor sau jurisconsulţilor, prin publicarea unui comunicat pe pagina de internet a Curţii de Apel 

Braşov că li se recomandă depunerea înscrisurilor pentru dosare prin mijloace de comunicare 

electronică permise de lege (e-mail, fax) cu cel puțin două zile înainte de termenul fixat pentru 

judecată, urmând ca originalul acestor înscrisuri să fie prezentat completului la termen, dacă este 

solicitat de către acesta. 
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17. În măsura în care persoanele interesate nu pot realiza depunerea înscrisurilor în condițiile 

prevăzute la pct. 13, acestea pot fi depuse personal, la registratura  instanței care va avea program cu 

publicul în intervalul orar 9-12 în fiecare zi lucrătoare. Accesul în incinta instanței pentru persoanele 

care doresc să depună înscrisuri la registratură personal, va fi restricționat de către efectivele de 

jandarmi care asigură paza clădirii, fiind permis accesul în instanță, pentru registratură, a maxim 

două persoane concomitent cu păstrarea regulilor de distanţare socială (atât între ele cât şi între ele și 

angajați). Se recomandă ca timpul de staționare în aceste spații să nu depășească 5 minute. 

18. Se limitează accesul persoanelor interesate la arhivele Curții de Apel Brașov pentru 

studiul dosarelor, în sensul că nu pot fi prezente în fiecare dintre arhive mai mult de două persoane 

concomitent, iar programul cu publicul la toate cele trei arhive se stabilește, începând cu data de 

18.05.2020, la trei ore, respectiv, în intervalul 9-12 în fiecare zi lucrătoare. Se recomandă ca timpul 

de staționare în aceste spații să nu depășească 15 minute. 

19. Programul cu publicul al Biroului de informare și relații cu publicul este, începând cu 

data de 18.05.2020, de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9-11 și se recomandă 

justițiabililor sau persoanelor interesate să formuleze cererile privind solicitarea de informații de 

interes public conform Legii nr. 544/2001, exclusiv prin e-mail, fax ori telefonic, datele de contact 

fiind disponibile pe portal.just.ro, deplasându-se la instanţă doar dacă este absolut necesar. 

………………………………………… 

 

Art. 2. La momentul emiterii prezentei decizii, îşi încetează valabilitatea decizia nr. 76 din 

19.03.2020 emisă de preşedintele Curţii de Apel Braşov. 

 

Art. 3. Prezenta decizie va fi popularizată prin afişarea la loc vizibil, prin publicarea în 

extras pe pagina de internet a Curţii de Apel Braşov şi prin comunicarea în extras către Baroul 

Braşov, Baroul Covasna, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Penitenciarul Codlea, 

Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul I.P.J. Braşov şi Parchetului de pe lângă Curtea 

de Apel Braşov.   

  

Emisă astăzi, 7 mai 2020. 

 

 

Preşedintele Curţii de Apel Braşov 

 

 


