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ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COLEGIUL DE CONDUCERE

ORDINEA DE ZI SOLUŢIONATĂ
Şedinţa din 16 martie 2020

I. SPRE APROBARE
Nr.
crt.
1

Nr. şi data
lucrării/
DESCRIERE LUCRARE
hotărârii
Hotărârea nr.29 Adoptarea unor măsuri referitoare la organizarea activităţii
instanţei supreme, cu referire la aplicarea şi implementarea
măsurilor dispuse prin Ordinul Preşedintelui Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie nr.71 din 3 martie 2020, cu modificările şi
ulterioare aduse prin Odinele nr.85/11.03.2020 şi
nr.91/12.03.2020.
Soluţie
Cu unanimitate, aprobă la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, pentru perioada 16 martie – 16 aprilie 2020,
următoarele măsuri:
I.
Cu privire la activitate de judecată
1. Conform dispoziţiilor art.6 şi în limitele dispoziţiilor art.9,
cu referire la art.41-43 din Decretul privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României nr.195 din 16
martie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.212 din 16 martie 2020, stabileşte
următoarele măsuri:
a) validează măsurile referitoare la categoriile de cauze
judecate de ÎCCJ, dispuse prin dispoziţiile art.2 alin.
(2) din Ordinul Preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie nr.91 din 12 martie 2020, cu excepţia lit.g);
b) stabileşte lista cauzelor urgente ce vor fi judecate
de instanţa supremă pe durata stării de urgenţă, după
cum urmează:
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-

în materie civilă: cauzele prevăzute la art.2 alin.
(2) lit.a)-c) din Ordinul Preşedintelui Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie nr.91 din 12 martie 2020,
conflictele de competenţă, contestaţiile la
tergiversarea procesului, ordonanţe preşedinţiale
având ca obiect asigurarea medicamentelor în
regim de compensare, fără contribuţie personală,
conform HG nr.720/2008;
în materie penală: cauzele prevăzute la art.2 alin.
(2) lit.d)- f) din Ordinul Preşedintelui Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie nr.91 din 12 martie 2020,
precum şi prevăzute de dispoziţiile art.43 alin. (1)
şi (2) din Decretul privind instituirea stării de
urgenţă pe teritoriul României nr.195 din 16 martie
2020, după cum urmează: cauzele în care s-au
dispus ori se propune luarea măsurilor preventive
ori a celor de protecție a victimelor și martorilor,
cele privind aplicarea provizorie a măsurilor de
siguranță cu caracter medical, cele cu persoane
vătămate minori, actele și măsurile de urmărire
penală a căror amânare ar pune în pericol
obținerea probelor sau prinderea suspectului sau
a inculpatului, precum și cele privind audierea
anticipată, cauzele în care urgența se justifică prin
scopul instituirii stării de urgență la nivel național,
alte cauze urgente apreciate ca atare de către
procurorul care supraveghează sau efectuează
urmărirea penală, cele privind infracțiunile
flagrante, cele în care au fost dispuse măsuri
preventive, cele referitoare la contestații împotriva
măsurilor asiguratorii, cele privind cooperarea
judiciară internațională în materie penală, cele ce
cuprind măsuri de protecție a victimelor și a
martorilor, cele privind aplicarea provizorie a
măsurilor de siguranță cu caracter medical, cele
privind infracțiuni contra securității naționale, cele
privind acte de terorism sau de spălare a banilor;
c) stabileşte că pe durata stării de urgenţă lista
cauzelor urgente poate fi revizuită de Colegiul de
conducere, în măsura intervenirii unor situaţii
neprevăzute în prezenta hotărâre;
d) procedura de soluţionare a cauzelor pe durata stării
de urgenţă se va desfăşura în condiţiile prevăzute de
dispoziţiile art.41-43 din Decretul privind instituirea
stării de urgenţă pe teritoriul României nr.195 din 16
martie 2020;
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2. Cu majoritate, stabileşte că, completele de judecată ale
secţiilor Înaltei Curţi îşi vor continua activitatea în
compunerile aprobate prin hotărârile anterioare ale
Colegiului de conducere.
II.
Cu privire la personalul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie
1. Personalul instanţei care a călătorit în ultimele două
săptămâni într-o ţară inclusă în prezent în zona
galbenă, deşi la data călătoriei nu era în această
grupă de risc, îşi vor desfăşura activitatea la domiciliu
pentru o perioadă de 14 zile de la data când s-a
efectuat călătoria;
2. Personalul instanţei care a călătorit în ultimele două
săptămâni într-un stat care nu era inclus în zona de
risc, dar a tranzitat un aeroport, îşi vor desfăşura
activitatea la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile de
la data când s-a efectuat călătoria;
3. Personalul instanţei ai căror membri de familie cu
care locuiesc au călătorit în state situate în zona de
risc roşu, îşi vor desfăşura activitatea la domiciliu
pentru o perioadă de 14 zile de la data când s-a
efectuat călătoria;
4. Personalul instanţei ai căror membri de familie cu
care locuiesc au călătorit în state situate în zona de
risc galben, dar nu au fost supuşi unor măsuri de
izolare, îşi vor desfăşura activitatea la domiciliu
pentru o perioadă de 14 zile de la data când s-a
efectuat călătoria;
5. Personalul menţionat la pct. 1-4 are obligaţia de a
informa preşedintele de secţie/ conducătorul
compartimentului şi medicul instituţiei asupra
evoluţiei situaţiei;
6. Judecătorii aflaţi în situaţiile prevăzute la pct.1-4,
planificaţi în şedinţele de judecată, se consideră că
sunt în imposibilitate obiectivă de prezentare şi vor fi
înlocuiţi cu judecătorii din lista de permanenţă, potrivit
legii;
7. Personalul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie care,
printr-o măsură dispusă de autorităţi, a fost plasat în
izolare sau carantină, are obligaţia de a înştiinţa
conducerea instanţei supreme cu privire la contacţii şi
traseul din instanţă;
8. Se aprobă Chestionarul tip (anexă la prezenta
hotărâre) care se va comunica, spre completare:
- întregului personal al Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, la revenirea din concediu de odihnă,
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concediu medical, lucrul la domiciliu sau deplasări
ocazionale;
- jandarmilor care asigura paza instanţei, pentru
accesul persoanelor din afara instituţiei în incinta
sediilor ÎCCJ;
III.
Cu privire la activitatea Colegiului de
conducere
1. Şedinţele Colegiului de conducere se vor convoca
numai pentru situaţii urgente. În acest caz,
documentele se vor transmite pe e-mail, iar punctele
de vedere şi votul membrilor Colegiului de conducere
se vor exercita prin intermediul aplicaţiei Whatsapp, în
grupul creat în acest scop.
2. În situaţia în care problemele urgente necesită
dezbateri, Colegiul de conducere se va convoca şi se
va întruni la sediul instanţei.

Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Judecător CORINA-ALINA CORBU

