CURTEA DE APEL ALBA IULIA
Biroul de Informare şi Relaţii Publice
26.03.2020
-Lista actualizată a cauzelor care se judecă pe durata stării de urgenţă,
instituite prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020,
atât pentru Curtea de Apel Alba Iulia, cât și pentru instanțele din circumscripţie
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii nr. 417/24.03.2020 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Alba Iulia a actualizat lista cauzelor în care
activitatea de judecată continuă pe durata stării de urgenţă, atât pentru instanţa proprie, cât şi pentru
instanţele din circumscripţie:
A) ÎN MATERIE PENALĂ:
a) Cauze în primă instanţă / cauze aflate în procedura camerei preliminare:
1- cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive,
2- cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional,
3- cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
4- cauze ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor,
5- cauze în care se formulează cereri privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu
caracter medical, şi, cauze în care sunt aplicate provizoriu măsuri de siguranță cu caracter medical;
6- cauze privind infracţiuni contra securităţii naţionale;
7- cauze privind acte de spălare a banilor;
8- cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative
de libertate.
9- cauze în materia liberării condiționate;
10- cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ
sau într-un centru de detenție;
11- contestațiile împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate
prevăzute de Legea nr.254/2013;
12- contestaţii la executare;
13- cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
14- cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
15- cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
16- cauze având ca obiect infracţiuni - inclusiv infracţiuni flagrante - care privesc aplicarea
Decretului nr.195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv
infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării
unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod
penal);
17- căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
18- cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se
soluţionează pe durata stării de urgenţă;
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b) Cauze în apel:
1- cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional,
2- cauzele în care au fost dispuse măsuri preventive,
3- cauze privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală,
4- cauze ce cuprind măsuri de protecţie a victimelor şi a martorilor,
5- cauze în care se formulează cereri privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu
caracter medical, şi, cauze în care sunt aplicate provizoriu măsuri de siguranță cu caracter medical;
6- cauze privind acte de spălare a banilor;
7- cauze având ca obiect infracţiuni - inclusiv infracţiuni flagrante - care privesc aplicarea
Decretului nr.195/2020 sau măsurile de prevenire/combatere a pandemiei COVID-19 (inclusiv
infracţiunile de zădărnicire a combaterii bolilor, prevăzute de art. 352 Cod penal, omisiunea declarării
unor informaţii, prevăzute de art. 3521 Cod penal şi fals în declaraţii, prevăzut de art. 326 alin. (2) Cod
penal);
8- căi de atac extraordinare apreciate ca urgente;
9- incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă;
c) Cauze în calea de atac a contestaţiei:
1- contestaţiile împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi/ judecătorul
de cameră preliminară/ instanţa de judecată în materia măsurilor preventive;
2- cauze având ca obiect contestaţii împotriva măsurilor asigurătorii;
3- cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional;
4- cauze privind aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
5- contestaţiile împotriva încheierilor prin care au fost soluţionate cererile şi excepţiile în
procedura camerei preliminare, în cauzele urgente menţionate la lit.a);
6- cauze în materia amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative
de libertate.
7- cauze în materia liberării condiționate;
8- cauze având ca obiect schimbări privind măsura educativă a internării într-un centru educativ
sau într-un centru de detenție;
9- contestaţii la executare;
10- cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri;
11- cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei;
12- cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical;
13- incidentele procedurale în cauzele care se soluţionează pe durata stării de urgenţă;
d). Cauzele de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi:
1- cauzele în care s-au dispus ori se propune luarea măsurilor preventive, precum şi cauzele având
ca obiect cererile legate de măsurile preventive;
2- cauzele în care au fost instituite măsuri de protecţie a victimelor şi martorilor, precum şi
cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de protecţie;
3- cauzele având ca obiect aplicarea provizorie a măsurilor de siguranţă cu caracter medical,
precum şi cauzele având ca obiect cererile legate de măsurile de siguranţă cu caracter medical;
4- cauzele cu persoane vătămate minore;
5- obţinerea datelor privind tranzacţii financiare (art.146 ind.1 NCPP)
6- supravegherea tehnică (art.139 NCPP)
7- abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)
8- confirmare supraveghere tehnica (art.141 NCPP)
9- prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP)
10- reţinerea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)
11- predarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)
12- percheziţionarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP)
13- obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP)
14- obţinere date financiare (art.153 NCPP)
15- conservare transmitere date (art.154 NCPP)
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16- percheziţie (art.158 NCPP)
17- expertiză medico-legală psihiatrică (art.184 NCPP)
18- examinare fizică (art.190 NCPP)
19- audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP)
20- contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP)
21- restituire bunuri (art.255 NCPP)
22- încuviinţare aducere persoană (art.265 NCPP)
23- audiere anticipată (art.308 NCPP)
24- activităţi în procedura urmăririi şi încetarea activităţilor (art.523 NCPP)
25- valorificare bunuri sechestrate (art.252 ind. 2 NCPP)
26- percheziţia informatică (art.168 NCPP)
27- validare examinare fizica (art.190 alin.5 NCPP)
28- cauzele în care urgenţa se justifică prin scopul instituirii stării de urgenţă la nivel naţional;
e) Activitatea judecătorilor de supraveghere a privării de libertate, definită de art. 9 din Legea nr.
254/2013 și de art. 9 din H.C.S.M. nr. 89/2014, este necesară desfășurarea pe durata stării de urgență
(cu luarea unor măsuri corespunzătoare pentru evitarea transmiterii bolilor) a activității de judecare a
cauzelor cu caracter administrativ-jurisdicțional care au ca obiect:
- plângerile formulate de către persoanele private de libertate în temeiul art. 39 și 40 din Legea
nr.254/2013 (privind stabilirea și modificarea regimului de executare a pedepsei)
- plângerile formulate de către persoanele private de libertate în temeiul art. 104 din Legea nr.
254/2013 (privind sancționarea disciplinară a acestor persoane).
- va continua activitatea cu caracter administrativ desfășurată de către judecătorul de supraveghere
a privării de libertate în calitate de președinte al comisiei de liberare condiționată, în condițiile în
care la nivelul A.N.P. s-a decis desfășurarea în continuare a activității acestor comisii (punctul nr.
19 al Deciziei nr. 381/16.03.2020).
B. ÎN MATERIE CIVILĂ:
a) Secţia I civilă a Curţii de Apel Alba Iulia (fond, apel şi recurs):
1- Suspendarea executării hotărârii;
2- Suspendarea executării provizorii;
3- Măsuri de protecție a minorilor – Legea nr.272/2004;
4- Măsuri asiguratorii;
5- Ordonanţa preşedinţială;
6- Asigurarea dovezilor;
7- Cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se
judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare
hotărâri;
8- Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită,
b) Secţia a II-a civilă a Curţii de Apel Alba Iulia (fond, apel şi recurs):
1- Suspendarea executării hotărârii;
2- Suspendarea executării provizorii;
3- Măsuri asiguratorii;
4- Ordonanţa preşedinţială;
5- Asigurarea dovezilor;
6- Suspendare executare act administrativ;
7- Litigii care decurg din executarea contractelor de achiziţii publice care privesc strict produsele
medicale sau alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă;
8- Cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se
judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare
hotărâri;
9- Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită,
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c) Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Alba Iulia (fond şi recurs):
1- Suspendarea executării hotărârii;
2- Suspendarea executării provizorii;
3- Măsuri asiguratorii;
4- Ordonanţa preşedinţială;
5- Suspendare executare act administrativ
6- Litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în
domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau
care vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;
7- Litigii privind regimul străinilor, întemeiate pe OUG nr.194/2002;
8- Cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se
judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare
hotărâri;
9- Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită,
d) TRIBUNALE (fond, apel şi recurs):
1- Suspendarea executării hotărârii;
2- suspendarea executării provizorii:
3- măsuri de protecţie a minorilor - Legea nr. 272/2004;
4- măsuri asigurătorii;
5- suspendarea provizorie a executării silite;
6- suspendare executare silită;
7- ordonanţă preşedinţială;
8- asigurarea dovezilor;
9- tutela/curatela;
10- ordin de protecţie;
11- reţinere navă;
12- suspendare executare act administrativ;
13- litigii privind achiziţiile publice care privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în
domeniul stării de urgenţă, precum şi cele care decurg din executarea acestor contracte sau care
vizează aplicarea unor măsuri în domeniul stării de urgenţă;
14- cereri privind insolvenţa persoanei juridice întemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr.
85/2014;
15- conflicte de competenţă şi incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării
de urgenţă, inclusiv cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
16- orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă
deosebită;
e) JUDECĂTORII
1- Ordin de protecţie;
2- Tutelă/curatelă;
3- Internare medicală nevoluntară;
4- Ordonanţă preşedinţială;
5- Suspendare provizorie a executării silite;
6- Încuviințare executare silită;
7- Măsuri asiguratorii;
8- Asigurare dovezi;
9- Incidentele procedurale în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă, inclusiv cererile de
îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii;
10- Orice alte cereri care vizează situaţii excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită.
Informarea publicului cu privire la dosarele ce se vor judeca zilnic la Curtea de Apel
Alba Iulia se va realiza în continuare prin afișarea listei cauzelor cu o zi înainte, inclusiv pe Portalul
instanței și pe pagina de Facebook a Curții de Apel Alba Iulia.
4

