ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BRAŞOV
Cabinetul Preşedintelui

D E C I Z I A nr. 99
emisă astăzi, 17 iunie 2020
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,
Având în vedere că prin Hotărârea Guvernului nr. 476/16.06.2020 publicată în Monitorul
Oficial nr. 515/16.06.2020 a fost prelungită starea de alertă pe teritoriul României pentru o
perioadă de 30 de zile,
Constatând necesitatea adaptării la situaţiile concrete întâlnite în activitate, a unor măsuri
dispuse prin decizia nr. 85 consolidată din 14 mai 2020, emisă de preşedintele Curţii de Apel
Braşov pentru prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CO V-2 după încetarea
stării de urgență instituită pe teritoriul României prin Decretele Preşedintelui României nr.
195/2020 şi 240/2020,
Urmare actualizării aplicaţiei Ecris efectuată de Ministerul Justiţiei – Direcţia Tehnologia
Informaţiei, prin care a fost introdusă o nouă funcţionalitate privind ordonarea automată a listei
de şedinţă după data estimată a judecării dosarului,
Președintele Curții de Apel Brașov, în exercitarea atribuțiilor manageriale proprii, emite
următoarea
D E C I Z I E:
Art. 1. Se modifică articolul 9 al deciziei nr. 85 consolidată din 14 mai 2020, în sensul că
listele de şedinţă cuprinzând dosarele care se judecă nu vor mai fi publicate pe site-ul Curţii de
Apel Braşov, urmare actualizării aplicaţiei Ecris şi introducerii unei noi funcţionalităţi privind
ordonarea automată a listei de şedinţă după data estimată a judecării dosarului.
Celelalte menţiuni privind predarea către efectivele de jandarmi care asigură paza şi
protecţia sediului a listelor care vor cuprinde și orele la care este programată judecarea cauzelor
şi comunicarea acestora penitenciarelor în care sunt deținute persoanele implicate în cauzele
respective şi centrelor de reținere și arestare preventivă în care acestea sunt deținute, se menţin.
Art. 2. Articolul 10 se modifică în sensul că accesul avocaţilor care acordă asistenţă
juridică ori reprezintă părţile din dosarele cu termen în ziua respectivă şi a consilierilor juridici,
va fi permis în sediul Curţii de Apel Braşov la momentul sosirii acestora, indiferent de ora la
care este programată cauza în care se prezintă, cu obligaţia acestora de a staţiona în aşteptare pe
holul instanţei până la momentul începerii şedinţei în care urmează să participe, cu respectarea
regulilor de distanţare socială, conform indicaţiilor primite de la jandarmii care asigură paza
clădirii.
Intrarea în sălile de şedinţă a justiţiabililor, a avocaţilor, consilierilor juridici şi a altor
persoane chemate la judecată, se va realiza doar la ora menţionată în citaţie şi pe lista de şedinţă
şi doar în situaţia în care judecarea cauzelor programate şi înscrise pe listă anterior, a fost
finalizată iar sala dezinfectată şi aerisită.
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Art. 3. Articolul 19 se completează în sensul că, începând cu data prezentei decizii
programul cu publicul al Biroului de informare și relații cu publicul din cadrul Curţii de Apel
Braşov este de două ore în fiecare zi lucrătoare, în intervalul orar 9-11, precum şi în ziua de luni,
între orele 16-17.
Art. 4. Celelalte prevederi ale deciziei nr. 85 consolidată din 14 mai 2020 emisă de
preşedintele Curţii de Apel Braşov, se menţin.
Art. 5. Prezenta decizie va fi comunicată grefierilor şi specialiştilor IT din cadrul
instanţei şi 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 şi Baroul
Covasna. Un exemplar al deciziei se va comunica efectivelor de jandarmi care asigură paza şi
protecţia sediului.
Emisă astăzi, 17 iunie 2020.
Preşedintele Curţii de Apel Braşov
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