
ANEXA CU CAUZELE URGENTE DUPĂ OBIECT 

CARE SE JUDECĂ LA CURTEA DE APEL ALBA IULIA 

ÎN PERIOADA 16 MARTIE – 04 MAI 2020 

 
 

 

SECȚIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL 

 

1)  Ordonanţă preşedinţială                     

2)  Suspendare executare act administrativ  

3)  Sechestru asigurator 

4)  Sechestru judiciar  

5)  Litigiu privind achiziţiile publice  

6)  Conflict de competenţă în cauzele care au ca obiect cele indicate la pct.1-5 

7)  Strămutare în cauzele care au ca obiect cele indicate la pct.1-5 

 

 
 

SECȚIA A II-A CIVILĂ  
 

I. Cauze în FOND  

 

Litigii cu profesioniști: conflict de competenţă; ordonanță președințială; suspendare provizorie a executării; 

restituire cauţiune; strămutare. 

 

Faliment: conflict de competenţă; restituire cauţiune; strămutare; suspendare provizorie a executării; 

ordonanță președințială. 

 

II. Cauze în APEL 

 

Litigii cu profesioniști: suspendare executare art.484, 507, 512, 700, 718, NCPC/art.300, 319
1
, 325 CPC; 

suspendare provizorie a executării; măsuri asiguratorii, cereri art.64 NCPC; restituire cauţiune; ordonanţă 

preşedinţială; apel împotriva încheierii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. 

 

Faliment: ordonanță președințială; suspendare executare art.484, 507, 512, 700, 718, NCPC/art.300, 319
1
, 

325 CPC; suspendare provizorie a executării; cereri art.64 NCPC; restituire cauţiune; apel împotriva 

încheierii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate. 

 

III. Cauze în RECURS 

 

Litigii cu profesioniști: recurs împotriva încheierii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate; 

ordonanţă preşedinţială; măsuri asiguratorii; suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art.300, 

3191 , 325 CPC, suspendare provizorie a executării, , cereri art.64 NCPC, restituire cauţiune,  

 

Faliment: recurs împotriva încheierii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ordonanţă 

preşedinţială, suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art.300, 3191, 325 CPC, cereri 

suspendare executare provizorie, cereri art.64 NCPC, restituire cauţiune;  

 

 



SECȚIA I CIVILĂ  

 
I. Cauze în FOND  

 

1. Cereri de recuzare executor sau judecătorii unei instanţe ; 

2. Cereri de strămutare; 

3. Cereri de ordonanţă preşedinţială; 

4. Cereri de suspendare provizorie. 

5. Cereri restituire  cauţiune 

6. Orice alte cereri pentru care legea prevede că se soluţionează de urgenţă 

 

II. Cauze în APEL 
 

1. Ordonanţe preşedinţiale; 

2. Cereri de suspendare executare provizorie; 

3. Cereri de suspendare executare  art. 319 ind. 1, art.  325 Cpc, art. 507, art. 512, art. 700, art. 718 

NCPC; 

4. Sechestru asigurător; 

5. Sechestru judiciar; 

6. Adopţie, deschidere procedură adopţie, încredinţare pentru adopţie, prelungire încredinţare pentru 

adopţie, revocare încredinţare pentru adopţie; 

7. Plasament; 

8. Plasament de urgenţă; 

9. Restituire cauţiune; 

10. Asigurare dovezi; 

11. Reintegrare în familie 

12. Cereri formulate în temeiul art. 64 NCPC  

13. Apel împotriva încheierii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate 

14. Cerere dobândire personalitate juridică – art. 43-45 din Legea nr. 62/2011 

15. Apel împotriva hotărârii privind încetarea grevei - art. 198-201 din Legea nr. 62/2011 

16. Încuviințare executare silită.  

17. Orice alte cereri pentru care legea prevede că se soluţionează de urgenţă 

 

III. Cauze în RECURS 

  

1. Ordonanţe preşedinţiale; 

2. Cereri de suspendare executare provizorie; 

3. Cereri de suspendare executare  art. 300, art. 319 ind. 1, art.  325 Cpc, art. 484, art. 507, art. 512, 

art. 700, art. 718 NCPC; 

4. Recurs împotriva încheierii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate; 

5. Sechestru asigurător; 

6. Sechestru judiciar; 

7. Adopţie, deschidere procedură adopţie, încredinţare pentru adopţie, prelungire încredinţare pentru 

adopţie, revocare încredinţare pentru adopţie; 

8.  Plasament; 

9.  Plasament de urgenţă; 

10.  Restituire cauţiune; 

11.  Asigurare dovezi; 

12.  Reintegrare în familie. 

13. Cereri formulate în temeiul art. 64 NCPC  

14. Încuviințare executare silită . 

15. Orice alte cereri pentru care legea prevede că se soluţionează de urgenţă 

 



SECȚIA PENALĂ 
 

1. Completurile de FOND și APEL :  

- doar dosare cu inculpaţi  faţă de care  au fost instituite măsuri preventive, indiferent de obiectul cauzei.   

- cererile de prelungire a dreptului de circulaţie.  

 

2. Completurile de CONTESTAŢII:  
- contestaţiile  împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi/ judecătorul de cameră 

preliminară/ instanţa de judecată în materia măsurilor preventive;  

- contestaţiile împotriva încheierilor prin care au fost soluţionate cererile şi excepţiile în procedura camerei 

preliminare, dacă sunt instituite măsuri preventive în cauză.  

    

3. Completurile de FOND:  

 - desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei, în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este 

instituită vreo măsură preventivă;  

- abţinerea întregii instanţe în situaţia în care faţă de unul dintre inculpaţi este instituită vreo măsură 

preventivă; 

- recunoașterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare străine; 

 

4.  Completele JDL fond zilnic:  

- vor soluţiona toate tipurile de cauze date în competenţa acestora, respectiv:  

- modificare conţinut arest la domiciliu (art. 221 NCPP) 

- obţinerea datelor privind tranzacţii financiare (art.146 ind.1 NCPP) 

- obligarea la tratament medical în mod provizoriu (art.246 NCPP) 

- internarea medicală în mod provizoiu (art.248 NCPP) 

- supravegherea tehnică (art.139 NCPP) 

- abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP) 

- confirmare supraveghere tehnica (art.141 NCPP) 

- prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP) 

- reţinerea trimiterilor poştale (art.147 NCPP) 

- predarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP) 

- percheziţionarea trimiterilor poştale (art.147 NCPP) 

- obţinere date comunicări electronice (art.152 NCPP) 

- obţinere date financiare (art.153 NCPP) 

- conservare transmitere date (art.154 NCPP) 

- Comisie rogatorie internaţională – ordin european de anchetă  

- percheziţie (art.158 NCPP) 

- expertiză medico-legală psihiatrică (art.184 NCPP) 

- examinare fizică (art.190 NCPP) 

- plângere control judiciar (art.213 NCPP) 

- plângere control judiciar pe cauţiune (art.216 NCPP) 

- verificare măsuri preventive (art.204 NCPP) 

- luarea măsurii arestului la domiciliu (art.218 NCPP) 

- prelungire arestare la domiciliu (art.222 NCPP) 

- luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP) 

- luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA/DIICOT (art.223 NCPP) 

- audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP) 

- revocare măsură preventivă (art.242 NCPP) 

- înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) 

- revocare măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP) 

- înlocuire măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP) 

- aplicare măsură tratament medical (art.245 NCPP) 

- ridicare măsură tratament medical (art.245 NCPP) 

- prelungire arestare preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.234 NCPP) 

- încetare de drept măsură preventivă (art.241 NCPP) 



- prelungire arestare preventivă (art.234 NCPP) 

- internare provizorie (art.247 NCPP) 

- contestarea măsurii asigurătorii (art.250 NCPP) 

- restituire bunuri (art.255 NCPP) 

- încuviinţare aducere persoană (art.265 NCPP) 

- anulare/reducere amendă (art.284 NCPP) 

- audiere anticipată (art.308 NCPP) 

- măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP) 

- activităţi în procedura urmăririi şi încetarea activităţilor (art.523 NCPP) 

- înlocuire arestare la domiciliu (art.221 alin. 11 NCPP) 

- permisiunea părăsirii domiciliului (art.221 alin. 6 NCPP) 

- ridicarea măsurii obligatorii provizorii la tratament medical (art.246 alin. 9 NCPP) 

- ridicare internare provizorie (art.248 alin. 11 NCPP) 

- valorificare bunuri sechestrate (art.252 ind. 2 NCPP) 

- contestaţie durata proces (art.488 ind. 2 NCPP) 

- prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP) 

- revocare măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 8 NCPP) 

- extrădare activă (Legea 302/2004) 

- percheziţia informatică (art.168 NCPP) 

- revocare internare nevoluntara (art.184 alin. 26 NCPP) 

- internare nevoluntară (art.184 alin. 7 NCPP) 

- prelungire internare nevoluntara (art.184 alin.25 NCPP) 

- validare examinare fizica (art.190 alin.5 NCPP) 

- extrădare pasivă (Legea 302/2004) 

- mandat european de arestare 

- cerere de transfer de procedură în materie penală (Legea 302/2004) 

- desemnarea altei instanţe pentru judecarea cauzei 

- revocare control judiciar (art.213 alin. 6 NCPP) 

- înlocuire control judiciar (art.215 alin.7 NCPP) 

- înlocuire control judiciar pe cauţiune (art.217 alin. 9 NCPP)  


