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: Str. Constantin Brâncuşi Nr.5A  

Craiova, Dolj, Cod 200136 
 

: +40351403129       : +40251-415600 

   

    e-mail : cacraiova@just.ro  
CABINETUL PREŞEDINTELUI 

Nr.: 10 din data: 19 martie 2020.  

  

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

HOTĂRÂREA NR. 10 /  19 martie 2020 

 

 

 Având în vedere dispoziţiile art. 18 şi art. 23 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii, Colegiul de conducere al Curţii de Apel Craiova, s-a întrunit în şedinţa de lucru din 18 

martie 2020, ora 1700, aceasta fiind convocată de doamna judecător Adina Georgeta Ponea, 

președintele Curții de Apel Craiova. 

La şedinţa de lucru convocată pentru data de 18 martie 2020, ora 1700 au participat doamna 

judecător Adina Georgeta Ponea – preşedinte instanţă,  domnul judecător Lucian Bunea – preşedinte 

Secţia I-a Civilă, doamna judecător Lotus Manuela Gherghină – preşedinte Secţia a II-a Civilă, 

doamna judecător Mirela Carmen Ciurezu-Gherghe, președinte Secţia Penală şi pentru cauze cu 

minori,  domnul judecător Lucian Cătălin Mihai-Zamfir – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, 

doamna judecător Maria Magdalena Fănuță - Secția Contencios Administrativ și Fiscal  şi domnul 

judecător Mircea Mugurel Şelea – Secţia Penală şi pentru cauze cu minori. 

A participat în calitate de invitat doamna judecător Manuela Berceanu, preşedintele Secţiei 

Contencios Administrativ şi Fiscal. 

Ședința de lucru a fost condusă de doamna judecător Adina Georgeta Ponea, preşedintele 

Curţii de Apel Craiova. 

Conform art. 23 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

secretariatul şedinţei de lucru a fost asigurat de prim grefier Ion Barbu, din cadrul Curţii de Apel 

Craiova. 

În temeiul dispoziţiilor art. 19 şi următoarele din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti; 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 19 şi art.23 din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, a fost analizată: 

1. Lista cauzelor de urgenţă deosebită care se vor judeca de Curtea de Apel Craiova și 

instanțele din circumscripția acesteia, în aplicarea dispoziţiilor Decretului 

nr.195/16.03.2020 al Preşedintelui României şi ale Hotărârii Secţiei pentru Judecători a 

Consiliului Superior al Magistraturii nr.257 din 17 martie 2020; 
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 În temeiul dispoziţiilor art. 19 şi art.23 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti aprobat prin Hotărârea CSM nr. 1375/2015; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

  

Art.1. (1) Conform prevederilor Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.257/2020 şi ale Decretului Preşedintelui României nr.195/2020, activitatea de 

judecată este limitată strict la cauzele de urgenţă deosebită. 

(2) În aplicarea art.42 alin.(1) din Decretul nr.195/16.03.2020 al Preşedintelui României, 

după consultarea instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Craiova, Colegiul de Conducere 

stabileşte lista cauzelor de urgenţă deosebită care se vor judeca, pe toată durata stării de urgenţă, 

până la data de 16 aprilie 2020, cu posibilitatea prelungirii: 
 

I. CURTEA DE APEL CRAIOVA 

Secţia I-a Civilă 

- ordonanță președințială, suspendare provizorie, suspendare executare, măsuri asiguratorii şi 

provizorii; 

- cauzele prevăzute de Legea nr. 273/2002 privind procedura adopției, cauzele prevăzute de 

Legea nr. 272/2004 privind stabilirea măsurilor de protecție specială a minorilor; 

- acțiune în constatare a nelegalității grevei, acțiune în suspendarea grevei; 

- regulator de competenţă, incidente şi incompatibilități, cereri de reexaminare taxă timbru, 

reexaminare anulare cerere, cerere reexaminare amendă, cereri de ajutor public judiciar, cereri de 

îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, dacă sunt ivite în soluționarea acestor 

cauze de urgenţă deosebită; 
 

 Secţia a II a Civilă 

-  suspendare provizorie a executării hotărârilor; 

- ordonanţă preşedinţială în situația în care completul de judecată va aprecia, față de 

circumstanțele concrete ale cauzei, că dosarul are caracter excepțional de urgent; 

-  măsuri asiguratorii şi provizorii; 

- litigii având ca obiect executarea contractelor în materia achiziţiilor publice vizând 

medicamente, materiale sanitare şi echipamente medicale, hrană spitale; 

- cerere de suspendare provizorie pe art. 66 alin. 11 din Legea nr. 85/2014; 

- regulator  de competenţă, incidente şi incompatibilități, cereri de reexaminare taxă timbru, 

reexaminare anulare cerere, cerere reexaminare amendă, cereri de ajutor public judiciar, cereri de 

îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, dacă sunt ivite în soluționarea acestor 

cauze de urgenţă deosebită; 
 

      Secţia Contencios administrativ şi fiscal 

- cauze privind regimul străinilor, aflate sub incidenţa O.U.G. nr. 194/2000; 

- litigii în materia achiziţiilor publice, ca au ca obiect medicamente, materiale sanitare şi 

echipamente medicale, hrană spitale;  

- litigii referitoare la legalitatea actelor administrative prin care se dispun măsurile prevăzute 

de  Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României, cu aplicabilitate directă şi imediată, precum şi 

a celor cu aplicabilitate graduală, excluzând actele de comandament militar; 

- regulator de competenţă, incidente şi incompatibilități, cereri de reexaminare taxă timbru, 

reexaminare anulare cerere, cerere reexaminare amendă, cereri de ajutor public judiciar, cereri de 
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îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, dacă sunt ivite în soluționarea acestor 

cauze de urgenţă deosebită; 
 

Secţia Penală 

1) Cauze aflate în competenţa Judecătorului de drepturi şi libertăţi (cauze directe şi 

cauze soluţionate de completurile de contestaţii Judecător de drepturi şi libertăţi)  reglementate de: 

  - art. 43 alin.(1) lit. a): cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor 

preventive;  cauzele în care se propune ori s-au dispus măsuri de protecţie a victimelor şi martorilor; 

cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 

În ceea ce priveşte sintagma „cauze cu persoane vătămate minori”, din analiza art. 43 alin.(1) 

lit.a) din Anexa 1 la decret rezultă că se referă la activitatea de urmărire penală. 

 - art. 43 alin.(1) lit.b): cereri având ca obiect autorizarea metodelor de supraveghere tehnică 

(art. 138 şi următoarele Cod pr.penală); cererile privind audierea anticipată (art. 308 Cod pr.penală);

  - art. 43 alin.(1) lit.c):cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de 

urgenţă la nivel naţional; 
 

2) Cauze aflate în etapa de cameră preliminară şi în curs de judecată în fond şi 

contestaţii: 

            -  cauzele privind infracţiunile flagrante în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii 

stării de urgenţă la nivel naţional sau alte cauze în care urgenţa este apreciată pentru un interes 

superior  celui pentru care s-a emis Decretul nr. 195/2020; 

    - cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional 

apreciate ca atare de judecător sau de instanţa de judecată; 

  - cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive (incluzând verificarea legalităţii şi 

temeiniciei măsurii preventive, iar pentru soluţionarea fondului cauzei cu respectarea dispoziţiilor 

din decret referitoare la protejarea drepturilor şi intereselor fundamentale ale celorlalte părţi din 

dosar (art. 42 alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la Decret); 

  -  contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii; 

  - cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, în următoarele 

materii: mandat european de arestare activ şi pasiv, extrădare activă şi pasivă, transfer persoane 

condamnate, ordin european de anchetă având ca obiect obţinerea de probe printr-o metodă de 

supraveghere tehnică; contestaţiile la executare referitoare la deducerea suplimentară acordată de 

statul emitent al certificatului în măsura în care completul investit apreciază urgenţa soluţionării 

cauzei; 

 - cauzele care cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor în măsura în care 

completul investit apreciază urgenţa soluţionării cauzei şi cu respectarea dispoziţiilor din decret 

referitoare la protejarea drepturilor şi intereselor fundamentale ale celorlalte părţi din dosar (art. 42 

alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la Decret); 

 - cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 

 - cauzele privind infracţiuni contra securităţii naţionale; 

- cauzele privind acte de terorism sau de spălare a banilor în care urgenţa se justifică prin 

scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional sau alte cauze în care urgenţa este apreciată 

pentru un interes superior  celui pentru care s-a emis Decretul nr. 195/2020; 

 - cauzele apreciate de judecător sau de instanţa de judecată ca urgente, de exemplu în 

următoarele materii: liberare din Centrul educativ, liberare din Centrul de detenţie, liberare 

condiţionată - propuneri şi cereri – art. 516 Cod pr.penală, art. 517 Cod pr. penală,  art. 587 Cod 

pr.penală; amânare/întrerupere executare pedeapsă – art. 589-592 Cod pr.penală; confirmare 

internare medicală şi confirmare obligare la tratament medical – art. 246 Cod pr.penală, art. 248 Cod 

pr.penală; înlocuire/încetare obligare la tratament medical sau la internare– art. 568, 569 Cod 

pr.penală; menţinere, înlocuire sau încetare a măsurii internării medicale – art. 571 Cod pr.penală;  
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- regulator de competenţă, incidentele procedurale în cauzele apreciate ca având caracter 

urgent, conform celor detaliate la alineatele precedente. 
 

II. TRIBUNALE  

 A. Materiile civil / minori și familie 

- ordonanţă preşedinţială; 

- ordin de protecţie; 

- suspendare provizorie  şi suspendare executare; 

- măsuri asiguratorii şi provizorii; 

- asigurare probe; 

- internare medicală nevoluntară; 

- cereri prevăzute de Legea nr. 273/2002 privind procedura adopţiei şi cauzele prevăzute de 

Legea nr.272/2004 privind stabilirea masurilor de protecţie specială a minorilor; 

- încuviinţare executare silită dacă vizează un titlu executoriu reprezentat de o ordonanţă 

preşedinţială sau de o hotărâre prin care se dispun măsuri privind minorii precum și, în situațiile în 

care completul de judecată va aprecia, față de circumstanțele concrete ale cauzei, că dosarul are 

caracter excepțional de urgent; 

- regulator de competenţă, incidente şi incompatibilități, cereri de reexaminare taxă timbru, 

reexaminare anulare cerere, cerere reexaminare amendă, cereri de ajutor public judiciar, cereri de 

îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, dacă sunt ivite în soluționarea acestor 

cauze de urgenţă deosebită; 
 

B. Materia litigii de muncă şi asigurări sociale 

- acţiune în constatere a nelegalităţii grevei, acţiune în suspendarea grevei; 

- ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie, suspendarea executării; 

- regulator de competenţă, incidente şi incompatibilități, cereri de reexaminare taxă timbru, 

reexaminare anulare cerere, cerere reexaminare amendă, cereri de ajutor public judiciar, cereri de 

îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, ivite în soluționarea acestor cauze de 

urgenţă deosebită; 
 

C. Materia litigii cu profesionişti şi insolvenţă 

-  suspendare provizorie a executării hotărârilor; 

- ordonanţă preşedinţială în situația în care completul de judecată va aprecia, față de 

circumstanțele concrete ale cauzei, că dosarul are caracter excepțional de urgent; 

-  măsuri asiguratorii şi provizorii; 

- litigii având ca obiect executarea contractelor în materia achiziţiilor publice vizând 

medicamente, materiale sanitare şi echipamente medicale, hrană spitale;  

- cerere de suspendare provizorie pe art. 66 alin. 11 din Legea nr. 85/2014; 

- cerere de suspendare executare silită; 

- regulator de competenţă, incidente şi incompatibilități, cereri de reexaminare taxă timbru, 

reexaminare anulare cerere, cerere reexaminare amendă, cereri de ajutor public judiciar, cereri de 

îndreptare eroare materială, completare şi lămurire dispozitiv, ivite în soluționarea acestor cauze de 

urgenţă deosebită; 
 

D. Materia Contenciosului administrativ şi fiscal 

- litigii în materia achiziţiilor publice ce au ca obiect medicamente, materiale sanitare şi 

echipamente medicale, hrană spitale; 
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- litigii referitoare la legalitatea actelor administrative prin care se dispun măsurile prevăzute 

de Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui României, cu aplicabilitate directă şi imediată, precum şi a 

celor cu aplicabilitate graduală, excluzând actele de comandament militar;  

- incidente şi incompatibilități, cereri de reexaminare taxă timbru, reexaminare anulare 

cerere, cerere reexaminare amendă, cereri de ajutor public judiciar, cereri de îndreptare eroare 

materială, completare şi lămurire dispozitiv, ivite în soluționarea acestor cauze de urgenţă deosebită; 
 

E. Materie Penală 

 1. Cauze aflate în competenţa Judecătorului de drepturi şi libertăţi (cauze directe şi 

cauze soluţionate de completurile de contestaţii Judecător de drepturi şi libertăţi):  reglementate de: 

 - art. 43 alin.(1) lit. a): cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive;  

cauzele în care se propune ori s-au dispus măsuri de protecţie a victimelor şi martorilor; cauzele 

privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 

În ceea ce priveşte sintagma „cauze cu persoane vătămate minori”, din analiza art. 43 alin.(1) 

lit.a) din Anexa 1 la decret rezultă că se referă la activitatea de urmărire penală. 

 - art. 43 alin.(1) lit.b): cereri având ca obiect autorizarea metodelor de supraveghere tehnică 

(art. 138 şi următoarele Cod pr.penală); cererile privind audierea anticipată (art. 308 Cod pr.penală); 

 - art. 43 alin.1 lit.c): cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă 

la nivel naţional; 
  

2.  Cauze aflate în etapa de cameră preliminară şi în curs de judecată în fond şi 

contestaţie: 

 - cauzele privind infracţiunile flagrante în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării 

de urgenţă la nivel naţional sau alte cauze în care urgenţa este apreciată pentru un interes superior  

celui pentru care s-a emis Decretul nr. 195/2020; 

 - cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional 

apreciate ca atare de judecător sau de instanţa de judecată; 

 - cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive (incluzând verificarea legalităţii şi 

temeiniciei măsurii preventive, iar pentru soluţionarea fondului cauzei cu respectarea dispoziţiilor 

din decret referitoare la protejarea drepturilor şi intereselor fundamentale ale celorlalte părţi din 

dosar (art. 42 alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la Decret); 

  - contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii; 

 - cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală în următoarele 

materii: ordine de indisponibilizare sau de sechestrare de bunuri;- ordine europene de anchetă având 

ca obiect obţinerea de probe printr-o metodă de supraveghere tehnică; mandat european de arestare 

activ; cereri de extrădare activă; 

 - cauzele care cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor în măsura în care 

completul investit apreciază urgenţa soluţionării cauzei şi cu respectarea dispoziţiilor din decret 

referitoare la protejarea drepturilor şi intereselor fundamentale ale celorlalte părţi din dosar (art. 42 

alin. 3 şi 4 din Anexa 1 la Decret); 

 - cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 

- cauzele privind acte de terorism sau de spălare a banilor în care urgenţa se justifică prin 

scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional sau alte cauze în care urgenţa este apreciată 

pentru un interes superior  celui pentru care s-a emis Decretul nr. 195/2020; 

 - cauzele apreciate de judecător sau de instanţa de judecată ca urgente, de exemplu în 

următoarele materii:  – liberare din Centrul educativ, liberare din Centrul de detenţie, liberare 

condiţionată - propuneri şi cereri – art. 516 Cod pr.penală, art. 517 Cod pr. penală,  art. 587 Cod 

pr.penală; amânare/întrerupere executare pedeapsă – art. 589-592 Cod pr.penală; confirmare 

internare medicală şi confirmare obligare la tratament medical – art. 246 Cod pr.penală, art. 248 Cod 

pr.penală; înlocuire/încetare obligare la tratament medical sau la internare – art. 568, 569 Cod 

pr.penală; menţinere, înlocuire sau încetare a măsurii internării medicale – art. 571 Cod pr.penală;  
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- regulator de competenţă, incidentele procedurale în cauzele apreciate ca având caracter 

urgent, conform celor detaliate la alineatele precedente. 

 

 III. JUDECĂTORII 

A. Materia civilă 

- ordonanţă preşedinţială; 

- ordin de protecţie; 

- suspendare provizorie  şi suspendare executare; 

- măsuri asiguratorii şi provizorii; 

- asigurare probe; 

- internare medicală nevoluntară; 

           - încuviinţare executare silită dacă vizează un titlu executoriu reprezentat de o ordonanţă 

preşedinţială sau de o hotărâre prin care se dispun măsuri privind minorii precum și, în situațiile în 

care completul de judecată va aprecia, față de circumstanțele concrete ale cauzei, că dosarul are 

caracter excepțional de urgent; 

 -  autorizare intrare în încăperi; 

- incidente şi incompatibilități, cereri de reexaminare taxă timbru, reexaminare anulare 

cerere, cerere reexaminare amendă, cereri de ajutor public judiciar, cereri de îndreptare eroare 

materială, completare şi lămurire dispozitiv, dacă sunt ivite în soluționarea acestor cauze de urgenţă 

deosebită; 

- cauzele prevăzute de Legea nr.272/2004 privind stabilirea masurilor de protecţie specială a 

minorilor, date în competenţa acestor instanţe; 

 

B. Materia penală 

 1. Cauze aflate în competenţa Judecătorului de drepturi şi libertăţi (cauze directe şi 

cauze soluţionate de completurile de contestaţii Judecător de drepturi şi libertăţi)  reglementate de: 

- art. 43 alin.(1) lit. a): cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor 

preventive; cauzele în care se propune ori s-au dispus măsuri de protecţie a victimelor şi martorilor; 

cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 

În ceea ce priveşte sintagma „cauze cu persoane vătămate minori”, din analiza art. 43 alin.(1) 

lit.a) din Anexa 1 la decret rezultă că se referă la activitatea de urmărire penală. 

 - art. 43 alin.(1) lit.b): cereri având ca obiect autorizarea metodelor de supraveghere tehnică 

(art. 138 şi următoarele Cod pr. penală); 

- cererile privind audierea anticipată (art. 308 Cod pr. penală);   

- art. 43 alin.(1) lit.c):cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de 

urgenţă la nivel naţional; 

 

 2. Cauze aflate în etapa de cameră preliminară şi în curs de judecată în fond şi 

contestaţii: 

           - cauzele privind infracţiunile flagrante în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării 

de urgenţă la nivel naţional sau alte cauze în care urgenţa este apreciată pentru un interes superior  

celui pentru care s-a emis Decretul nr. 195/2020; 

    - cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional 

apreciate ca atare de judecător sau de instanţa de judecată; 

  - cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive (incluzând verificarea legalităţii şi 

temeiniciei măsurii preventive, iar pentru soluţionarea fondului cauzei cu respectarea dispoziţiilor 

din decret referitoare la protejarea drepturilor şi intereselor fundamentale ale celorlalte părţi din 

dosar (art. 42 alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la Decret); 

  - contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii; 
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 - cauzele privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală în următoarele 

materii:- ordine europene de anchetă având ca obiect obţinerea de probe printr-o metodă de 

supraveghere tehnică; mandat european de arestare activ; cereri de extrădare activă; 

 - cauzele care cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor în măsura în care 

completul investit apreciază urgenţa soluţionării cauzei şi cu respectarea dispoziţiilor din decret 

referitoare la protejarea drepturilor şi intereselor fundamentale ale celorlalte părţi din dosar (art. 42 

alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la Decret); 

 -  cauzele privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical; 

 - cauzele apreciate de judecător sau de instanţa de judecată ca urgente, de exemplu în 

următoarele materii:  – liberare din Centrul educativ, liberare din Centrul de detenţie, liberare 

condiţionată - propuneri şi cereri – art. 516 Cod pr. penală, art. 517 Cod pr. penală,  art. 587 Cod pr. 

penală; amânare/întrerupere executare pedeapsă – art. 589-592 Cod pr. penală; confirmare internare 

medicală şi confirmare obligare la tratament medical – art. 246 Cod pr.penală, art. 248 Cod 

pr.penală; înlocuire/încetare obligare la tratament medical sau la internare– art. 568, 569 Cod 

pr.penală; menţinere, înlocuire sau încetare a măsurii internării medicale – art. 571 Cod pr.penală;  

- incidentele procedurale în cauzele apreciate ca având caracter urgent, conform celor 

detaliate la alineatele precedente; 

 - contestaţii împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de supraveghere a executării 

pedepselor şi măsurilor privative de libertate (art. 39, 40, 56, 104 din Legea nr. 254/2013) în măsura 

în care se apreciază urgenţa în raport de prevederile art. 42 alin.2 şi 3 şi art. 43 alin. 2 din Decretul 

nr. 195/2020 –dispoziţii aplicabile în cazul judecătoriilor în a căror rază teritorială există 

penitenciare sau centre de detenţie. 
 

Art.2. După consultarea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate, Colegiul 

de Conducere stabileşte următoarele cauze de competenţa acestora care se soluţionează pe durata 

stării de urgenţă: 

- participarea la şedinţele Comisiei pentru liberare condiţionată sau, după caz, ale Comisiei 

pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a măsurii educative a 

internării în centrul de detenţie  acordarea liberării condiţionate (art.97, art. 179, art.182 din Legea 

nr. 254/2013); 

- participarea la procedura privind refuzul de hrană (art. 54 din Legea nr. 254/2013); 

- soluţionarea plângerilor deţinuţilor în procedura prev. de art. 39, 40, 56, 104 din Legea nr. 

254/2013. 

 Art. 3. În materiile non penale, lista obiectelor stabilită la art. 1 se va completa cu : 

 - orice alte cauze în care completul de judecată apreciază că suspendarea judecării aduce 

reclamantului o pagubă iminentă, însemnată şi care nu s-ar putea repara ori a cărei reparare ar fi 

dificilă în viitor, conform art. 2 alin. 1 lit. a din HCSM 257/2020; 

 - orice alte cauze generate de aplicarea măsurilor dispuse în baza Decretului 

nr.195/16.03.2020 al Preşedintelui României, conform art.2 alin.1 lit.b din HCSM nr.257/2020; 

  Art.4. Lista cauzelor de urgență deosebită întocmită potrivit dispozițiilor art.1 din prezenta 

hotărâre, va putea fi actualizată de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Craiova, în cazul în 

care intervin situații neprevăzute, la propunerea președinților de secții din cadrul Curții de Apel 

Craiova sau a președinților instanțelor de judecată din circumscripția acesteia. 

  Art.5. (1) Prezenta hotărâre se va comunica judecătorilor şi personalului auxiliar de 

specialitate din cadrul  Curţii de Apel Craiova, instanţelor din circumscripţia Curţii de Apel Craiova, 

Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi, barourilor de avocaţi, penitenciarelor aflate în aria 

de competenţă a Curţii de Apel Craiova, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova şi celorlalte 

structuri de parchet. 
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 (2) Prezenta hotărâre va fi făcută publică prin afişare pe pagina de internet a Curţii de Apel 

Craiova, în directorul „Informaţii utile”, în formă scrisă la avizierul instanţei, la registratura instanţei 

şi la arhive. 

 

Dată la Curtea de Apel Craiova,  la data de 19 martie 2020. 

  

Judecător Adina  Georgeta Ponea ……………………    

 Judecător Lucian Bunea………………………………..              

 Judecător Lotus Manuela Gherghină …………………    

Judecător Mirela Carmen Ciurezu-Gherghe…………..     

Judecător Lucian Cătălin Mihai-Zamfir………………. 

Judecător Maria Magdalena Fănuţă…………………… 

Judecător Mircea Mugurel Şelea………………………..             

                                                                                                Prim grefier,   

                                                                                                  Ion Barbu        

  


