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HOTĂRÂREA nI'. 97 

din data de 11 mai 2020 

Având tnvedere dispozitiile an. t8şi alt:. 23 din Regulamentul de ordine 
interioară, aJinstantelor judecătoreşti, aprobat 'prin Hotă:rârea nr. 1375/2'015 a 
CQnSiiiului' SuperiQr al Mag~raturii~ Cd'eQiul de cQnducere al CurtH de Apel 
Bucureşti, s-a'mtrunit in şedinţa d$ tucructa la 11 mai 2020, fiind convocată 
ele doamna tudecător lumînita Crişuu- Ninu. preşedintele Curţii de Apel 
BucureşiL 

la şedin\a de lucru convqcatăpentru data de11 mai 2020, au partlcipat 
5 membri, aceasta fiind condUSă de dQam:na ludeQătorLuminiţa Criştiu -Ninu, 
preşedintele Curtii de Apel Bucureşti. 

Şedinţa,de lucru. il CQlegiuiuide conducere a fost statutară din punct de 
vedere al numărului de mambriparticipan!i. 

C~nfOţm arI. 23 atin.(3} din, ROUJ"setretadatut şedinţei de lucru a fost 
asigurat de doamna Auretia 'Bktireh prim grefier at Curtii de Apel Bucureşti. 

In temeiul dispQziliilorart. 19'şiurmătoarele· ROiIJ., 

Colegiul de conducere 

Având in vedere disPQziţiile art. t9 (1) din R01IJ. . 
Av:ând in vedere reluarea actiVltă\ii instanţelQr incepând cu data de 15 

ma. 2020 odată cu încetarea stării de urgenţă declarată de Preşedintele 
României prin: Dect.etLd nr.19512020, pUblicat 10 Monitorul Oficial Of. 212 din 
16;O~.2{l20~ prMnd 1nstituireastării de urganţă pe teritoriul Românieî, şi 
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pretunglreaacestela cu 30 de zQe~ prin O$crewt .Preşedintelul,-României nr. 
24012020. publicat in Monitor.uJ~ciat, nr~ 311 din data de, 14;;()4.,2020. in 
vederea dimtnuării risculUi existent: in continuare. de 'răspândire a vi rusului 
gripat COVfD .. 19. a asJgurărir sănătăţii: şi se,curititii personaJului instaoţei" dar 
şJ a partici,paotilor lapr~f apfedin.d Că est$: n~ră o relfJ8re graduarâ a 
adivită1U instantei~ dar şi mi$udde proteetiaade.ovate in aceiaşi timp:. 

In temeiul dispoziUUcw an. 19 afin. (1:) din ROUJ~, Colegiul d$ conducere 
al. Curţii de Apel BuCureşti~ 

HOTĂRÂŞ'TE 

1. Măsuri privind activitatea de judecati 
An" 1 -Activitatea de jUdecată la Curtea de Apei Bucureşti se va relua 

incepând cu data de 15 mai 2020) revenindu-.:se la programul obişnuit de lucru 
al instantei. cu derogările prevkute in prezen.' hotărâre, 

Alt. 2- În temeiularl ,42 alin. S şi art4,3 alin. 3 din Decretul 
Preşedifltetu~ României; compfetele de judecată: vor lua măsuri Jn perioada 
15-25 mai 2020. in ~a' stabilim termenelOf. de judecată, ~ntru~uzele 
care au fost suspendate de drept~ in perioadastirU de urgeniă~ 10 acest sens, 
fiecare grefier de şedintâ va intocmi, un inventar al Gau4,elor suspendate. de 

. , 

drept (pe:comptet) şi va p~ la ~taDai lis.ţei. ~tQ.faCQmpfetu'u~ 
respectiv. 

Art. 3 - Recomandă complete.fof de judecată eal~ fixa~' termenelor în 
cauzele mat sus menţionatei m. functie de ursentaşi vechimea acestora .• să 
aibă in vedere şi numărul de dosare aflate deja .pe raP in el doua jumătate. a 
luoU mai~ astfelincât. şi _ păstreze un: nw:nir de 'Qiluzefşedin!ă ~ să nU 
creeze o supraagfomerare a sălii de şedi~tă şi a.sediului instantei. 

An. 4 - Recomandă compfetelor de judecati limitarea numărului de 
eau:zeJşedinta de juo.cată,,8ştfel incât 10 fune~e. de mat~rie şi grade de 
jurisdiqte dar şi de spe.dfioulf~rej şecţiit numirul n.mtim al acestora să fie 
de 30-35 de do$arelşediO\ăt stabilirea dosarelor depe listă fiind in 
responsaQiUtatea fl~rui co.mplet Priodtizarea cauzelor se 'va face cu 
observarea principiilor· care guvernează pf'OCesulpenalşt procesul civil, 
respectiv a principiu'ui~~~i trageril. la răspundere, pefl~ij. a principiului 
soluţionării. cauzelor intr .. un termenre%onabilta· principiului soluţionării "de 
urgenţă şi cu precădere~ a, cauzelor afcâror .oblectsauacirar naturi a fost 
evaluată~ ca~taN. de Gătre iegiuitor. respectiv d~ către ju~torut cauzeI. 
Totodată~ in cazul şedintetor de judfjcată. lncar,Q existi un numir foarte mare 
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de cauze~ recomândipreschimbarea termenelor de jude.cată pentru o dată 
ulterioatitcu respecta~pecâtposibn a numărului~xim mat. sus sîabUit . . . 

Ad~ 5 ~'A:vâhd in vedere posibilitatea ,ca luna iulie 2020~ în mod 
excepti<inalt unu mal fie\Ună de vacanţă jUdeeătoreasei~ retQmandă ca 
aceasti lună si fte alooată sol~ării ~lot ~mânate din lunile mai şi iunie 
precum. şi talar.·in C8.-ejUdecafa ~reia du. p. ă şUSpefldarea,'~ d ~.' ~~ -;;\ 

~' ~, 

fie fOOlt prim termen in dosar~ in această perioadă. ou exce' " ~'ţ ~ ~\ 
urgente~a. celor 10 ca~ există ri$QJI impliniri;; presariptiei dar şi"'~ e l\ 

, ..' '.. . . l\'~ I..M -""\ 

pen1ru·care completare 'apvedazănecesari fixarea termenelor. \\~~~\: "0 ,5:1 r- 'l\ . 
. "" . . . .., "", #1. . N't. ,",;J ~y;... '\ ;" 
An .. 6 .. lnVedereaevitării in1etaC!idniiln Sâla de judeCată d r. . : ~. 

Paşilor Pierduţi' din Palatul deJusţitle~ preşedintfi comple~or de jude'âaW\i6f . 
lua măşum pentru limttarea numărului de persoane in sala de judecată şi vor 
slabUi in_rvaleorare penfrtistrigarea Oăt)Zelol\ pe·lob.lri ~" dosare, justiliabiUi 
urmând a fie,itaţi ou meotionarect: pe ~1ie a orei care deschide intervalul. 
Aceste, int&rvafe vor fi stabiiiteC!hîar şi pe.mtu. aeete dosarealate pe rol, cu 
termene de jud.ecatâ dejastabilite~ pentru eate numai există timpul necesar 
emiterii unor noi citatii cu 'intervalul ~r lit:HJitit sau nu exişti posibilitatea 
in-eoooştiintării in timp optirn prin alte mijloace a juslitiabililorşi a\lOcaiitor lor. 
lista tntocmită· de grca_ cu menţiuneaoret u~nd a fi afişată pe portalul 
instantei dar şi lnexterioru' ,nştan.tei~pe·uşa.actes pentru pUblic. In citatie 
se va menikma ln mooexpres că'aceesulpăftii nu se va pUtea face in sala de 
şe(jinţămat deVfeme,~u 10 minttte de o~ şfabUit,â. 

Ali. 1-Grefierii:de şedin\ă· vor .pr&da. eetmaitârziu cu două zire inaintea 
şedinţei de judecată. nsta ~uzelQr cu orele mentionata. speclaliştilor IT 
respoosabllt de fiecare seqieinparte. in \l$derea;a~i pe portal.· urmând ca 
după terminarea şedinţei aceste liste să, fieefiminatet in vederea evitării 

supra8QlortierădtpOrtâlUIUi; cu u~ numir mare de liste. Pe uşa de intrare in 
sediulinstao!etl tl$tele 'se vorafiptndimineatel şedinţei. plin grija grefierului 
de şedinţă. 

An, 8 .. Grefierul de şedin!ă ~. ff p~nttn sala de şedinţă cu 15 minute 
inainte de1nceperea şedin{ei d:ejudeeată~ Punerea·la dispozitie a dosarelor 
sPre consultare procurorului" Pirplort ·repmentanlilOf sau avocatilor a~tOfa 
seva face doar tn imem(ulorQf" 'alocat ca.tgelor resPQCtive~cu aprobarea 
preşedintelui de comprtt. 

M 9 • După: d.t~de 15 mai 20~O. in, materie non.-penată. se va relua 
prooeduraprealabilă.' looauzele tn care această proceduri fusese 
suspendati pe perioada stărli de urg.enlă. ~ 

Art~1Q -In vedereaevitârîi$~raagl~rătii şedinţelor de judecată, 
termenul dea): de .ziIe preVă~t.t. Cl:rl 201 C;pr~~iv~ 'se va prelungi la 160 de 
zile. atât pentru dosaref$ a cărorprQCe(fură a fost suspendati. cât şi pentru 
dosarele nou intrate. 
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M 11 .. Se recomandă ca i'n dosa~le penale cu ar~ti p.r.eveni" in 
cauză sau in alte ct1Uz$:, dar Şi. in cele decomenQios aclmioiSlraw şi- fiscat
cauze cu străini. ~ oarepartieipi I~o~w,t Generat pef\truJmigrări~să fie 
..... ,. . ~ ~ . iti' ~~1r6 ..t fa~· . ~.~ . tâl· ..t"",' d''':;. ' ud tzalGi ti ,con.· n~~\ies:,~~ ~fn! ... Qr ~ lU .. eQa,,~ pnn 
videooonferin{ăl in· misurain cate- completul de judecată a~· eăeste 
posibU. cu acordul păJ1i1or şicure$~a~ d~pturilof·acestOf~ ckJr şi a 
principiilor care guvernează proeesulpeMlşi ctVitCât prNeşte celeralte 
cauze civile. $~aliştulT ai Curtii de, Apel auoor~ti vor' ideotifioa~lutii 
tehnice pentru util~reap~rii _oconferin~1 şi.pentN ~me seetiUor 
civile. iar pentru cazurile in care- VOfexi$ia ,soJidtiri~ VQf' informa co.mpletele de 
judecati asupra rfseurifOtpe care le lmplleă utilizareaplatformelor 
nesecurizate. de COtntJnicere'existente tn Pt~t Prinint~iulintefne;tuluL 

An. 12 ~ În perioada; 15 mai " 31 mai' 2020:\ pentru il acorda grefierilor 
arhivari posibUitatea <te • gestiona ~punzătof dosa,rele~fe vor fi inaintate 
în căi de atac dar şi a ~Ior c;are'l.Or fi reşttt.l;lite~prQ9ra"u •• de IUQU cu publicul 
va fi intre orele 09.Q()..:t2~OO.Pf'09ramcare se· va aduce la eunoştinta 
publicului prin afişare pe. 'po_." dar şi prin· ~mfterea ~nui Q_ .. , * 

data de 31 mal 2020. programul de lucru cu pubtlcul'va rave 
cuprins tntfeorele 09~Oo..1a.OO~ 

II" Măsuri privind .relaţia cu PQbIiCU,!~9:5;i 
Art. 13 - Consultarea dosarelor. obtinerea de relatiij; ... ·.·~;orÎCe 

alte solicitări .ce se tn~utn sfera a.~vitătii tU pu.b~1 desfăşurate de 
compartimentetearhivi se wrface numai in baza.t.meiprogramiri telefonice 
anterioare, cu cel puţin d.ouă zile jnainte~ programarea se va face la numerele 
de telefon mobil alOQate fiecirei Ş$Clti~ potrivltAneDit numere care vor fi 
afrşate peportal·dar ,şi în loourl Vi2:lbile~ in 'illdo1ainstanpL Cetiţenii cate VOr 
intimpina difi.cuttălt in ~$area numerelor <fe~~fon, afi_e şe vor adresa 
prim .. grefieruluL Curtii de Apel Buwreşti~ la or. de-telefon 0130~999.12,6sau 
la adresa de e-maU:aureUa,.bidlrel@glliait.oom. 

An. 14 ~ Pentru fluidizarea activit'~i' fa aceste (X)mpartimente, se 
recomandă foklst,eatn generat a telefoanelor mobile, a tablet$for saua altor 
mijloac.e proprii. justi1iabililOrlreprezentan~tor/avooatftorJexpertilor pentru 
efectuarea d~ fotOCQpijşi fim~a timpului .alocatla aproximativ 15 
minJpersoană. 

Art" 15,. EUberarea(2rnficatetor de grefă şi acoptiior legaUzate de pe 
hotărâri sau alte acte din dosare se va· faC$~ .~meneat PEt ~ză de 
programarel umlând a fiinmânaîe la data şi.ora stabilită sau comunicate prin 
maUlfax. Cererile. ,~rar&eauti~ni vor fi 4irec\lQnate către grefteţii _şefi de 
sectii. care vor anunta păt1i1e despre data ştorastabiJită in vederea ridicării 
acestora~ 
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Alt .. 'fi ~Recomandă părtilorşi particlpan\Uorlaprocese, dar şi altor 
cetăţeni care apele~zi ta s.ervitiulppblic al jllStiţiei" să nu transmită 
corespondenta prin poştă sau CQrier fpe hârtie)~ Ci prin celelalte mijloace de 
eomun~re prevăzute de lege,{faxt .mail} şi să indice in cererile pe care le 
formuteRăo adresă de oorespom:fentăeleetronică sau un număr de fax, fa 
care si primeasciacte de prQCedurisau altecomunleărL 

Alt. 17 ~ In scopul mai sus' aritat se vOI" em:ite adrese Către toate 
aworităîile. şi instlWţiUepubUc6, padiCipanJ-l;I.ZQa.li in procedurile judiciare" 
confonnA~ei /1 (Parehete~ Caşe"depensn. Administratii financiafe t Primării. 
Con$Uiuf,CQncurentei;,ANRe~ ANRP~ CNClj OSiM. AVAS. UNEJ. ~. __ ~~. 
etc.). in 'vede, rea lncuncştijo1ării despre necesitatea ~, a~}\~ 

, , ,... ," ,. " , \"-l~ '\* :\\ 
cOfe$PQndenpnumaJ IrlformatetedronicJfax~ fi ~()NF, \~~:i~' '\ \ţ;\~ 

~", URfG,iN,1Il il 1::;:; '"tE.. ) Wi ,~, II 

IU .... .,.ri privi" ac;c;eşul mPa"'. de JU$ti1ie ,i \, '-'::/":-J"/~~~! 
judQcatila''''-.I.-.gistraturi, "-~~.;;:_ ... :._~a;.~;~~> 

Artt8 .. Accesul păr1i1or şi alpamcipan\ilor la procedurile judiciafirse 
va faCE; i'n, incinta inş1an\ei cU~t mult 20 de minute inainte de. ora stabilită 
pentru şedinti. iar in satade iUdecatăou cel mult 10 Minute inainte. Accesul 
la compammentele care desfăşoară activităt de~Ja,t cupubliool se va face 
doar ta ora' ~Ia ~ s;...a făcuta~Qr programare~ Cu luarea in considerare şi a 
situatiloF' obiective m~' vor eXi'stasuprapunenla compartimentele care 
lucrează wpubti:cut se ~ndă 'ca acceş,wtn birourile de arhivă şi 
registratuti să, Se 'facă', 'pe ,~, grefierii acestofeompartimente urmând a lua 
măsurile necesare pentru intfbducereape moda. persoanelor.o tncăperi~ dar 
şi pentru păstrarea unei distan\$qorespunzăto&re intre: cei aflati la uşă. in 
aşteptaM.To: &test$$ns., Qi$puneea şefUl:biroulw administrativ al Curtii de 
Apel Bucureşti să ia mâsurifnvederea mat~rn~punzătoare C.U benzi 
colora~ ;a;pardaseli, depe boturile. ~accestn toate compartimentele de 
arhivăIregisttatură. prin c.are $ă·$& delimitezespavi de distantare a 
persoanelor la. 1 ro şi 50 cm~Oupă terminarea şedio~i de judecată sau după 
rezoIvarea$OliQitirilor in taUrul compartime.o~ arhivâ/regiStratură. se va 
părăsi de lndati sediutinstantei. In legături, cu necesitatea respectării acestor 
di~$poziiii se ~ emlte un comun,icat pubJiQ. 

Art. 19-- Se interzice accesul in incinta instant$.i a persoanelor care 
prezintă simptomatologia lnfectăril cu virusul SARs.GoV-2. In acest SCOPt 

personaJul: jandarmeriei carş aS'9~ri .])a%a sediului tOSWJn\ei şi supraveghează 
secufitatea aetesulbi in ~tă~ va testacualUtortif termoscannerelor 
justiţiabiUit rer-arezent8nŞi acestorat procurorii ş~'~i la intrarea in Palatul 
d~ Justitie, şi ,ou va: , ~nnlte· ~ulce~r Qareprezintă temperatura 37~5 sau 
mai mare.~ In cazu' depistării unor 'astfel deSituattt,va fi tncunoştiinţat 
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preşedintele instantei dar şi preşedintele de cQmplet-pentru.a fi dispuse 
măsurile administrative sau jud.iciare corespunzătQare: 

Art. 20 - Accesul jystiti'abiHJorse va faceexcJusht pe intrarea in Palat din 
Splaiul Independenţei. 

Art~ 21 - AccesUl :avoeatUor. procurorilOr.consilierilQr juridic(, expeqîtor, 
interpretilor l in incinta instantei $e va putea f~ pe la oricare dintre cele trei 
intrări in Palat~ însă. se recomandă acestora. 1n vederea evitării 
supraagfometătiiintririi destinate justi\iabililor. ca accesul să se facă prin 
cel.elalte două intrări, respeGtivŞ:b'ada~elopQl şi Strad~ Sfinţii Apostoli. 

Art. 22 - 1n interiorul sedUior instantelQr,purtarea. măştU de protectie 
facială esteobUgatorie.atâi'fn lntemrulcâtşf in afara săIiIQI" dfi? judecată. 
Personalul jcmda~riei ca~~igţH'ă pa~a ~~:liului instanţei şi supraveghează 
securitatea accesului in incintă vainterzic.e accesul In sediul instantei a 
persoanelor care nu poartă mască de protectie. Însitua{ii .exceptionale, pentru 
persoanele care nu au masei de protectie, aceasta va fi pusă 'Ia dispOZitie de 
către instantă~ 

An" 23 - Completare de judeoată var inter2;ice accesul t 
judecată a persoanelor care ·nu po;.trti măşti de protectie fa· 
dispune inde.părtarea dinsatâ a celor aflaţ~ tntr"'Qatare situatie, 

~ 
«://.",\ 
,~".,ţ. \}ţ 

\~~\\ 

O<%~~~ 
~le: '"t' ./~:"" . /lI ""i ,/(/ 

Art~ 2:4 .. - .Intepând cu data de 15 mar 2020 se reia "act .'a''>::de· 
înaintare respecijvq~restlttjire a(j~FeJordin 'căi de atac. dela şi că,tre 
instanţele arondate. activitate suspendati 1hperioada stărit de urgentă (cu 
excepţiacau.ze.lor de ufgentă d~ebită}, iar pentru ftuldfzareaacestei 
activităţi, numărul de dosare de primit/restituit pe sectii. preCUni şi Zileie 
alocate instantelorarQndate. sunt prevăzute in Anexa III. 

Art~ 25 ... RecQmandă ,preşedinţilor sectiilor să iamclsuri adecvate pentru 
flexibUizarea programului de lucru at joo8căfofitOf, persQoatul!Jiâuxmar şi 

conex din fiecare seqie, astfetihcât~ pr.ez;enţa latnstantal să s~ fac,ă, pe cât 
posibil. in intervale orare diferite. e.~ptând$t~tiile in. care este necesară 
prezenta concomitentă. 

Alt. 26 - Dispune ca personalul. Birouft,.d ,adminiştrativ, şubcoordonarea 
directă ~ managerult,d e.~onQrni~t :.şi la m~şurle n~cesare şl să sypravegheze 
igienizare a dE; către salariatii şpcietătii care asigură curălenia 1n incinta 
Palatului de Justitie,. prin dezinfectârea săfilQf deşedi'niă şis SălH Paşilor 
Pierduţi. de două ori pe zi, odată la terminare.a programului de adivitate şi o 
dată in timpul şedinţei de judecată., cooform ,programului SfI;rest in prealabil de 
completul de judecată. în cazut şedintelorqe Judecată prelungite. 
Dezinfectarea se· va facec.ij prO<tuse deziofectante pe bază. deaicool şi. clor, 
urmând a se acorda o· atentie deesebităsuprafeţefor cucar~ există contact 
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frecvent şi prelungit.respecllv., uŞile de acc.es in sălile de şedinţă. pardoseală, 
bănci. pupitrele judecătorilor, 9r:eneritor. procurorilor. avocatilor~ În legătură cu 
încăperile in Qare s·au re~jlzatoperatiunt dedezlmeetare se va tine OI evidenţă 
~Ul1tcă ~ 'Qă~ şefulbirQului administratiVa' CurVi de Apel Bucureşti. Aceleaşi 
operatiuni 'se vor desfăşura 10' cadrul compartimentelor de arhivă/registratură, 

~. 27- Dispune ca manageruJ econQmic să ia măsuri 1n vederea 
contractăril unor seNÎQii profesionale de dezinfectarea aerului şi a 
suprafeţelor din Sălile dejt.idecatăşi arhivelregi$traturi, prin nebuHzare sau o 
altă metodă' similară, pe Qperioadă de cel putin 3 luni, cu produsele şi la 
intervateierecomandate de Institutul Naţional de Sănătate Publică - Comisia 
Naţională penttuBiocide, in vederea obtinerii recomandării, conducerea 
instantei t.tfm'ând a emite Q adresă către institutia rnaisllS menţionată. 

Art.28' "" Dispune ca in perio,âda urrnătoaresă fie implicaţi În activităţile 
de igienizare a birourilor personalldui şi aprozii instantei"aceste activităţi 
urmând a se. reaUza în .prezenta grefierilQt .. şefi sectii. 

An. 29 - Di·spune şefului biroUlUi administrativ al Curţii, sub coordonarea 
manageruluf eCQoomic;montarea de panouri de protectIe din ptexigtas in 
arhivefeşi registtaturUecare permit amplasarea unor astrel de panQuri, dar şi 
la sălite de jUdecată ale secţiifQrcareau agreat o asemenea modalitate de 
protejare şt au apreciat in sens pozitiV asupra potenţialului de protejare a 
acestor panouri. Tn celelalte cazuri, se vor asigura ta cerere, viziere pentru 
prolejaţeâ CăUar respiratoriişiaoc.hUOL 

Art~ 30 - bispuneca managerulecono.mie şi şefut biroului administrativ 
al Curtii' sâidentifice solutii pentru eventuala separare Ci per . > . JlLbîn 
birourile aglomerate. CU panouri de plexiglas, In măsura În car . '" "n~~ 
din aceste birouri va agrea această soluţie şi va aprecia ft i',&";' up}~.~ 
potentialutui de protejare oferit de aceste panouri. L_ IG<;:.?, 1:ÎS.y';'l 

". • . . ., • ..., .~~ ~..;;\;'1%~ i"r, .~<;) .-::;;'1/";/ 
An;. 31 .. O~spuneşefulut biroulu~ adrr\lol$tratlv: . _ ." . \~:!<~~~~:f'f;~;:~;? 
.,. distribuirea ritmică cătresectme CUrtii şicQmpartimeo .' ~~1tâte a 

măştilor de protecţie facială şi a mănuşilor. în vederea utUi:;târii acestora de 
către personalul instantei, distribuirea acestora urmând a se face de către 
grefieril şefi de s$ctti, dar şi de câtfe ceilalti şefi decompartîmente; 

.....montarea unor recipientecu dezinf~ctantfla intrarea 'in fiecare sală 
de JQd~tă,. cu atentionareEl jus.tttiabUifor 'şi a avocaţilor ln sensul de a 
proceda ta de~infectarea mâinilor inainte de -a intra in sală, dar şi la uşile 
compartimentelor de arhivăhegistratură; 

... ·amplasareaa câte unuirecipieht cu dezinfectant de mâini în fiecare 
sală de judecată, unul pe' pupHrul judeeătof11or şi altul pe pupitrut grefierului de 
şedintă~ 

~. montarea de CQVQraşe de:zinfettanielatoate intrările in sediul 
instantei, pretabile fa imbibarea CU soluţii dezinfeo!ante. 
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Art. 32 .... Prezenta hotă~r,ese ~muniCă sectUfflr şi compartimemelt"lr 
Curţii de Apel Buaureşti,i insta~ţetor arondateacesteiâ~ 

Art 33 ....Prezellta oQ\ărirea se pQbfică .pş :paginade tnternet a 
instanţei~ In vederea vizualizâm .... udof. adoptate~de citre toţi participan,i fa 
proces (just~iabili~ procurori. aVOCâti~experti.t ·instftUţii pubticeetc,) 

Bucureşti" 11 mai 2020 .. 

PREŞEOJ.NTEf 
Judedtor lUMlNITACRIŞTIU NINU 

SECRETAR,. 
Primsrefier.Au.relia Bidiref, 


