
 
 

  
E X T R A S 

din 

HOTĂRÂREA  NR.  12  DIN  18 MARTIE  2020 

A  COLEGIULUI  DE  CONDUCERE 

AL  CURŢII  DE  APEL  BACĂU 

 

    În aplicarea dispozițiilor art. 3 și art. 6 din Decretul nr. 195/16.03.2020 al Președintelui 

României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 

  Având în vedere Hotărârea CSM nr. 257/17.03.2020 a Secției pentru judecători a CSM, 

dată în aplicarea dispozițiilor art. 42 alin. 1 din Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României,  

  Luând act de evoluția situației epidemiologice pe teritoriul României și de evaluarea 

riscului de sănătate publică în perioada imediat următoare, care indică o creștere masivă a numărului de 

persoane infectate cu coronavirusul SARS – CoV – 2,  

  Ținând cont de faptul că neadoptarea unor măsuri urgente, cu caracter excepțional pentru 

limitarea infectării cu coronavirusul SARS – CoV – 2 în rândul populației, ar avea un impact deosebit 

de grav, în principal, asupra dreptului la viață și, în subsidiar asupra dreptului la sănătate al persoanelor, 

  În temeiul dispozițiilor art. 42 din Decretul nr. 195/2020, precum și a dispozițiilor art. 2 

din Hotărârea CSM nr. 257/17.03.2020,    .   

  În urma deliberării și în unanimitate de voturi,  

 

  Activitatea de judecată a instanțelor în materiile non penale este limitată pe toată durata 

stării de urgență strict la cauzele de urgență deosebită.  

 



  Art. 1. Întocmește lista cauzelor de urgență deosebită, în ceea ce privește cauzele de 

competența Curții de Apel Bacău, cât și cauzele de competența instanțelor care funcționează în 

circumscripția Curții de Apel Bacău, după cum urmează: 

  1.    JUDECĂTORIILE aflate în circumscripția Curții de Apel Bacău  

-  suspendare provizorie executare silită  

-  ordine de protecţie 

- ordonanță președințială având ca obiect măsuri care justifică urgenţa deosebită în 

contextul declarării stării de urgenţă 

-  asigurare dovezi  

-   poprire asiguratorie 

-   sechestru asigurator 

 -  sechestru judiciar 

-  încuviinţare executare silită numai în ceea ce privește cauzele de urgență deosebită care sunt 

cuprinse în prezenta listă 

 -  internare medicală nevoluntară  

 -  autorizare intrare în imobil  

    Art. 2.  În lista prevăzută la art. 1 se vor include și: 

 a) Următoarele categorii de cauze care se judecă fără citarea părților, formulate strict în 

cauzele enumerate în prezenta hotărâre: 

 - conflict negativ de competență 

- îndreptare eroare materială 

- ajutor public judiciar  

- reexaminare ajutor public judiciar 

-  reexaminare taxă timbru judiciar  

- reexaminare anulare acţiune introductivă  

- abţinere și recuzare  

 b)  cele a căror suspendare ar fi de natură să cauzeze reclamantului o pagubă iminentă, însemnată 

şi care nu s-ar putea repara ori a cărei reparare ar fi dificilă în viitor;  

c) cele generate de aplicarea măsurilor prevăzute de Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui 

României, inclusiv cele referitoare la procedura achiziţiilor publice.  



d)  Următoarele cauze care se judecă cu citarea părților formulate strict în cauzele 

enumerate în prezenta hotărâre: 

- cererile de lămurire și completare dispozitiv  

    Art. 3.  Lista prevăzută la art. 1 și 2  va putea fi actualizată, după împrejurări, în 

cazul în care intervin situații neprevăzute. 

II.  ÎN MATERIE PENALĂ  

     Art. 4.  Pe toată durata stării de urgență instituite, activitatea de judecată a instanțelor, 

atât a Secției penale pentru cauze cu minori și de familie a Curții de Apel Bacău, cât și a instanțelor din 

circumscripție, vizează cauzele prevăzute la art. 43 din Decretul nr. 195/2020 al Președintelui României. 

  Art. 5. În ceea ce privește cauzele urgente apreciate ca atare de către judecător sau de 

către instanța de judecată, în exercitarea dreptului de apreciere trebuie să se țină seama de contextul 

instituirii stării de urgență, de prevalența interesului public general și imperativ al protejării dreptului la 

viață și a dreptului la sănătate al persoanelor.  

   Art. 6. Stabilește cauzele de competența judecătorilor de supraveghere a privării de 

libertate care se soluționează pe durata stării de urgență: 

- organizarea ședințelor comisiei pentru liberare condiționată, precum și soluționarea în instanță 

a contestațiilor, împotriva deciziilor comisiei;  

- soluționarea plângerilor la drepturi, având ca obiect dreptul la viață, integritate fizică și cele 

privind tortura și tratamentele inumane; 

- soluționarea contestațiilor împotriva hotărârilor comisiei de regim care au drept efect amânarea 

liberării condiționate, datorită neacordării regimului deschis sau semideschis;  

- soluționarea contestațiilor privind gradul de risc pentru siguranța penitenciarelor, a deținuților 

care provin de la regimul deschis și semideschis, în măsura în care termenul de reanaliză pentru gradul 

sporit de risc este peste data propozabilă pentru liberare condiționată, pentru a nu se îngrădi dreptul la 

liberare condiționată; 

- va participa la procedura refuzului de hrană, va acorda audiențe deținuților și va desfășura 

celelalte atribuții administrative, cu asigurarea protecției și limitării răspândirii coronavirusului. 

Preşedinte instanţă, 

Judecător MELANIA CARMEN ISOPESCU 


