COLEGIUL DE CONDUCERE
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Pentru punerea în aplicare a Decretului nr. 195/2020, instanţele
militare vor soluţiona următoarele cauze:
I. judecătorul de drepturi şi libertăţi
a) cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive ori a
celor de protecţie a victimelor şi martorilor, cele privind aplicarea provizorie a
măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cele cu persoane vătămate minori;
b) actele şi măsurile de urmărire penală a căror amânare ar pune în pericol
obţinerea probelor sau prinderea suspectului sau a inculpatului, precum şi cele
privind audierea anticipată;
II. judecătorilor de cameră preliminară şi a instanţelor de judecată
a) cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă
la nivel naţional, alte cauze urgente apreciate ca atare de judecătorul de cameră
preliminară sau de instanţa de judecată;
b) cauzele privind infracţiunile flagrante;
c) cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive;
h) cauze privind infracţiuni conta securităţii naţionale, cele privind acte de
terorism sau de spălare de bani.
În celelalte cauze aflate pe rolul instanţelor militare se vor aplica dispoziţiile
art.43 alin.3-8 din Decretul nr.192 /2020, inclusiv prin ascultarea prin ascultarea
persoanelor private de libertate prin videoconferinţă.
Personalului administrativ i se vor aplica prevederile Hotărârii nr. 6 din
16.03.2020 a Colegiului de conducere, respectiv:
- a fi disponibil în timpul programului de lucru al instanţei pentru a se

prezenta la locul de muncă;
d) contestaţiile împotriva măsurilor asigurătorii;
e) cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materia penală;
f) cauze ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor;
g) cauze privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter
medical;
h) cauze privind infracţiuni conta securităţii naţionale, cele privind acte de
terorism sau de spălare de bani.
Art. 2. în celelalte cauze aflate pe rolul instanţelor militare se vor aplica
dispoziţiile art43 alin.3-8 din Decretul nr.192 /2020, inclusiv prin ascultarea prin
ascultarea persoanelor private de libertate prin videoconferinţă.

