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HOTĂRÂREA NR.7
din 17 martie 2020
(extras)
Având în vedere dispozițiile art. 18 și art. 23 din Regulamentul de ordine
interioară al Instanțelor Judecătorești, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a
Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul de conducere al Curții Militare de
Apel București s-a întrunit în ședința de lucru de la 17 martie 2020, aceasta
fiind convocată de domnul general de brigadă magistrat Victor CHIȚU,
președintele Curții Militare de Apel București.
……………………………………………………………………………………….

COLEGIUL DE CONDUCERE
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art1. Pentru punerea în aplicare a Decretului nr. 195/2020, instanțele
militare vor soluționa următoarele cauze:
I. judecătorul de drepturi și libertăți
a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive
ori a celor de protecție a victimelor și martorilor, cele privind aplicarea
provizorie a măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele cu persoane
vătămate minori;
b) actele și măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol
obținerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum și cele
privind audierea anticipată;
II. Judecătorilor de cameră preliminară și a instanțelor de judecată

a) cauzele în care urgența se justifică prin scopul Instituirii stării de
urgență la nivel național, alte cauze urgente apreciate ca atare de judecătorul
de cameră preliminară sau de instanța de judecată;
b) cauzele privind Infracțiunile flagrante;
c)

cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive;

d)

contestațiile împotriva măsurilor asigurătorii;

e) cauze privind cooperarea judiciară internațională în materia penală;
f)

cauze ce cuprind măsuri de protecție a victimelor și a martorilor;

g) cauze privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranță cu
caracter medical;
h) cauze privind infracțiuni contra securității naționale, cele privind acte
de terorism sau de spălare de bani.
Art. 2. În celelalte cauze aflate pe rolul instanțelor militare se vor aplica
dispozițiile art. 43 alin.3-8 din Decretul nr. 192/2020, inclusiv prin ascultarea
persoanelor private de libertate prin videoconferință.
………………………………………………………………………………

București, 17 martie 2020.

MEMBRII COLEGIULUI DE CONDUCERE
- general de brigadă magistrat VICTOR CHIȚU

- colonel magistrat RADU STANCU

- locotenent colonel magistrat MATEI DOREL GEORGE

