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R O M Â N I A 

CURTEA DE APEL  BRAŞOV 

Colegiul de conducere 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 40 

emisă astăzi, 23 martie 2020 

 

 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, convocat în conformitate cu dispoziţiile 

art. 7 alin. 1 lit. q şi art. 23 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 şi întrunit prin 

mijloace electronice – skype – potrivit prevederilor art. 5 alineat ultim din decizia preşedintelui 

Curţii de Apel Braşov nr. 76/19.03.2020, a analizat solicitarea Judecătoriei Braşov de 

modificare a hotărârii colegiului de conducere nr. 39/18.03.2020, prin care - în aplicarea 

dispoziţiilor art. 42 alin. 1 şi art. 43 din Decretul Preşedintelui României nr. 195/16.03.2020 

privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi în temeiul Hotărârii nr. 

257/17.03.2020 a Consiliului Superior al Magistraturii – au fost stabilite tipurile de cauze civile 

ce se judecă de Curtea de Apel Braşov şi instanţele din circumscripţie începând cu data de 19 

martie 2020 și până la încetarea stării de urgență.  

În temeiul prevederilor art. 19 alin. 1 lit. o din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015,  

 Colegiul de conducere al Curţii de Apel Braşov, cu unanimitate de voturi,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Modifică art. 1 al hotărârii colegiului de conducere nr. 39/18.03.2020, în sensul 

înlăturării menţiunii „în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020” privind cauzele având ca obiect 

suspendare executare hotărâre şi suspendare provizorie.  

 

Art. 2. Modifică art. 2 al hotărârii colegiului de conducere nr. 39/18.03.2020, în sensul 

înlăturării menţiunii „în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte condiţiile 

prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020” privind cauzele având ca obiect 

suspendare executare hotărâre / suspendare provizorie / suspendare executare silită.  

 

Art. 3. Modifică art. 3 al hotărârii colegiului de conducere nr. 39/18.03.2020, după cum 

urmează:  

 a) Înlătură dintre cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă pe cele având obiect 

„contestaţie la executare, în cazul în care există riscul vătămării grave a drepturilor 

fundamentale ale persoanelor”;  

 b) Înlătură menţiunea „în legătură cu activitatea de executare care îndeplineşte 

condiţiile prevăzute de art. 42 alin. 5 din Decretul nr. 195/2020” privind cauzele având ca 

obiect încuviinţare executare silită / suspendare provizorie / suspendare executare silită / 

suspendare executare hotărâre. 

 

 Art. 4. Celelalte dispoziţii ale hotărârii colegiului de conducere nr. 39/18.03.2020 se 

menţin.  
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Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit 

art. 10 alin. 1 din Hotărârea C.S.M. nr. 257/17.03.2020, instanţelor din circumscripţia Curţii de 

Apel Braşov, Baroului Braşov şi Baroului Covasna şi va fi popularizată prin publicarea pe 

pagina de internet a Curţii de Apel Braşov. 

 

Dată în Braşov, astăzi 23 martie 2020.   

 

 

Colegiul de conducere : 
Judecător Nicoleta Hădărean – Preşedintele Curţii de Apel Braşov 

 

Judecător Mihaela Darabană 

 

 

Judecător Răzvan Cosmin Dicu  

 

 

Judecător Ramona Graţiela Milu 

 

 

Judecător Anca Pîrvulescu 

 

 

Judecător Otilia Diana Pop 

 

 

Judecător Demis Marius Spărios 


