
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 6 
 din data de 20.01.2022     

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

ordine interioară al instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, Colegiul de conducere 
s-a întrunit în şedinţa de lucru de la data de 20.01.2022. Şedinţa a fost 
convocată de domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu, preşedinte al 
Curţii de Apel Alba Iulia.  

Conducerea şedinţei Colegiului de conducere a fost asigurată de 
domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu, preşedinte al Curţii de Apel 
Alba Iulia. Au participat următorii judecători: Diana  Bianca  David, Laura 
Maria Dehelean, Nicoleta Mariana Nanea Paraschiv, Maria Elena 
Covaciu, Popescu Laura Aurelia şi  Gabriel Arghil Oltean. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 23 alin. 4 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, la ședința Colegiului de 
Conducere au participat și doamnele vicepreședinte Ștefania Dragoe şi 
Oana Maria Petraşcu, fără drept de vot.  

Şedinţa de lucru a Colegiului de conducere a fost statutară din 
punct de vedere al numărului de membri participanţi. 

Conform art. 23 alin. 3 şi 50 alin. 5 din Regulamentul de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, secretariatul şedinţei de lucru a fost 
asigurat de doamna Ioana Florina Boţan, prim grefier în cadrul Curţii de 
Apel Alba Iulia.  

În temeiul dispoziţiilor art. 19 şi următoarele din Hotărârea nr. 
1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, 

 
COLEGIUL DE CONDUCERE 

                      AL CURŢII DE APEL ALBA IULIA  
 

Fiind sesizat cu stabilirea măsurilor ce se impun cu privire la 
restrângerea activităţii Judecătoriei Blaj, raportat la faptul că din 
motive generate de pandemia de COVID-19, activitatea acestei 
instanţe este grav afectată,  în unanimitate,  

CURTEA DE APEL ALBA IULIA 

Str. I.C.Brătianu, nr.1, Alba Iulia, jud.Alba, cod postal 510118 Tel. 0258-810289, 0258-
810293 Fax. 0258-810286  e-mail: ca-albaiulia@just.ro site: www.curteadeapelalbaiulia.ro 
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Membrii Colegiului de Conducere, constată următoarele: 
Prin adresa nr. 73/I/I/A/38 din data de 20.01.2022 preşedintele 

Judecătoriei Blaj a informat Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba 
Iulia despre numărul mare de judecători şi personal auxiliar al instanţei 
care a fost depistat pozitiv cu Covid 19 şi, în temeiul art. 2 din Legea nr. 
114/2021, a propus restrângerea activităţii de judecată a întregii instanţe 
până la data de 24.01.2022, inclusiv. 

În ceea ce priveşte compartimentul arhivă/registratură s-a propus 
fie restrângerea activităţii până la data de 25.01.2022 inclusiv, fie 
delegarea unui grefier arhivar din cadrul altei instanţe pentru data de 
24.01.2022. 

Informează, de asemenea, că la acest moment activitatea 
Judecătoriei Blaj nu se poate desfăşura întrucât nici un grefier ori grefier 
arhivar nu este în activitate. 

În urma testării PCR a personalului Judecătoriei Blaj, situaţia este 
următoarea: 

 - Judecători: 
- xxxxx xxxx – negativ 
- xxxxx xxxx – Pozitiv (izolare 18.01.2022-27.01.2022)  
 
 - Grefieri: 
- xxxxx xxxx - Pozitiv (izolare 18.01.2022-24.01.2022) 
- xxxxx xxxx - Pozitiv (izolare 19.01.2022-25.01.2022) 
- xxxxx xxxx -  Pozitiv (izolare 19.01.2022-25.01.2022) 
- xxxxx xxxx - Pozitiv (izolare 18.01.2022-24.01.2022) 
- xxxxx xxxx -  Pozitiv (izolare 19.01.2022-25.01.2022) 
- xxxxx xxxx -  Pozitiv (izolare 19.01.2022-25.01.2022) 
 
Grefieri arhiva/registratură 
- xxxxx xxxx – Pozitiv (izolare 19.01.2022-25.01.2022) 
- xxxxx xxxx – Pozitiv (izolare 19.01.2022-25.01.2022) 
 
Aprod: xxxxx xxxx -  Negativ 
Muncitor: xxxxx xxxx – rezultat negativ (5 zile carantină-contact 

direct) 
 
Doamna judecător xxxxx xxxx nu a fost testată, iar doamna grefier 

xxxxx xxxx se află în concediu medical în perioada 16.01.2022 – 
21.01.2022. 

 
Colegiul de conducere reţine că, potrivit art. 2 alin.  (1) din Legea 

nr. 114/2021, dacă, din motive generate de pandemia de COVID-19, 
activitatea de judecată la nivelul unei judecătorii sau unui tribunal este 
grav afectată, colegiul de conducere al instanţei respective sau 
preşedintele curţii de apel, în situaţiile în care, din motive obiective, 
colegiul de conducere al instanţei respective nu se poate întruni, poate 



propune colegiului de conducere al curţii de apel în circumscripţia căreia 
funcţionează judecătoria sau tribunalul, după caz, fie restrângerea 
activităţii de judecată a uneia sau mai multor secţii ale respectivei 
instanţe, fie restrângerea activităţii de judecată a întregii instanţe. 
Dispoziţiile art. 49 alin. (21) şi (22) din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, rămân aplicabile. 
     Colegiul de conducere al curţii de apel, primind propunerea 
motivată formulată în condiţiile prevederilor alin. (1), se pronunţă în 
termen de maximum 48 de ore de la primirea acesteia. 
     La termenul fixat potrivit prevederilor alin. (2), colegiul de 
conducere al curţii de apel: 
     a) aprobă propunerea de restrângere a activităţii de judecată, dacă 
aceasta este apreciată ca fiind întemeiată, ţinând seama de următoarele 
criterii: 
     1. numărul de judecători aflaţi în carantină sau în izolare ca 
urmare a unei suspiciuni de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 ori, 
după caz, a diagnosticării cu COVID-19, repartizarea pe secţii a 
acestora, numărul de judecători care îşi desfăşoară efectiv activitatea la 
instanţa vizată, gradul de ocupare a schemei posturilor de judecător la 
nivelul instanţei vizate/secţiilor acesteia, volumul de cauze pe judecător 
la nivelul instanţei/secţiilor acesteia, posibilitatea desemnării în condiţiile 
prevederilor art. 41 alin. (3) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a unor judecători de la alte secţii în 
completul de judecată; 
     2. numărul personalului din categoria personalului auxiliar de 
specialitate şi celui conex aflat în carantină sau în izolare ca urmare a 
unei suspiciuni de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2 ori, după caz, 
a diagnosticării cu COVID-19; 
 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia constată că este 
legal sesizat de preşedintele Judecătoriei Blaj care, în temeiul art. 49 
alin. 21 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exercită 
atribuţiile Colegiului de conducere. 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Alba Iulia constată că la 
acest moment un singur judecător din cadrul Judecătoriei Blaj este 
negativ la testarea PCR, iar un al doilea judecător este netestat. Cel de 
al treilea judecător este depistat pozitiv. La Judecătoria Blaj sunt în 
activitate un număr de 3 judecători din schema de 4 judecători. 
 În privinţa personalului auxiliar de specialitate, Colegiul costată că 
întreg personalul auxiliar de specialitate  al Judecătoriei Blaj este fie 
testat pozitiv (8 grefieri şi grefieri arhivari), fie în concediu medical (1 
grefier).  

Urmare a acestei stări de fapt este imposibil obiectiv ca activitatea 
Judecătoriei Blaj să se desfăşoare în perioada 20.01.2022 – 24.01.2022. 
Mai reţinem faptul că în perioada 20-24.01.2022 nu sunt programate 
şedinţe de judecată a cauzelor în materie civilă, iar în ipoteza în care 
este necesar se va face aplicarea dispoziţiilor art. 147 din Legea nr. 
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134/2010 privind Codul de procedură civilă. În aceeași perioadă de timp 
nu sunt programate nici şedinţe de judecată a cauzelor în materie 
penală, iar în ipoteza în care este necesar se va face aplicarea 
dispoziţiilor art. 76 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură 
penală.   

De asemenea, mai constată Colegiul de conducere că ziua de 
24.01.2022 este sărbătoare legală şi este declarată zi liberă. 

Faţă de acestea, Colegiul de conducere, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 -  Aprobă propunerea de restrângere a activităţii de judecată 
a Judecătoriei Blaj pentru perioada 20.01.2022 – 24.01.2022, inclusiv. 

 
Art. 2.  Prezenta hotărâre se comunică de îndată Judecătoriei Blaj 

şi Consiliului Superior al Magistraturii şi  se publică pe site-ul Curţii de 
apel Alba Iulia, pe site-ul Judecătoriei Blaj din cadrul portalului instanţelor 
de judecată http://portal.just.ro, precum şi, în extras, pe site-ul Consiliului 
Superior al Magistraturii.  

 
Preşedintele Colegiului de Conducere: 
 

Liviu Gheorghe ODAGIU   _________ 

 
Membri ai Colegiului de Conducere: 
 

Maria Elena COVACIU   _________ 

Diana Bianca DAVID    _________ 

Laura Maria DEHELEAN     _________ 

Mariana Nicoleta NANEA PARASCHIV  _________ 

Gabriel Arghil OLTEAN   _________ 

Laura Aurelia POPESCU   _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


