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Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Alba Iulia este abilitat să vă remită 

următorul:     

COMUNICAT DE PRESĂ 

-Suspendarea manifestărilor de protest la Curtea de Apel Alba Iulia- 

pe care vă rugăm să-l daţi publicităţii, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice: 

 

  Astăzi, 06.02.2020, s-a desfășurat Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curții de 

Apel Alba Iulia pentru a se pronunța cu privire la oportunitatea continuării manifestării de protest 

în aceeași formă și aceleași condiții stabilite prin Hotărârea Adunării Generale din 21.01.2020 

În urma dezbaterilor Adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curții de Apel Alba 

Iulia a hotărât cu majoritate de voturi suspendarea pentru moment a formei de protest adoptate 

prin Hotărârea Adunării Generale din 21.01.2020. 

Având în vedere durata manifestărilor de protest, faptul că pe termen scurt nu se prefigurează 

evoluții cu privire la cauza care a generat aceste proteste, din respect faţă de cetăţenii care au cauze pe 

rol şi profesioniştii care activează în sistemul judiciar, judecătorii Curţii de Apel Alba Iulia au decis 

reluarea activităţii normale de judecată începând cu data de luni 10.02.2020.  

Pentru cauzele care sunt programate la Curtea de Apel Alba Iulia mâine, 07.02.2020, informăm 

părţile şi ceilalţi participanţi care se vor prezenta la şedinţa de judecată, că procesele respective vor fi 

judecate conform planificării iar în caz de absenţă a părţilor şi participanţilor cauzele pot fi amânate. 

În acelaşi timp, în consens cu organizația sindicală reprezentativă a personalului auxiliar de 

specialitate Grefierul „Alba” anunţăm că, începând cu data de mâine, 07.02.2020, activitatea 

compartimentelor publice ale Curţii de Apel Alba Iulia se va relua în condiţii normale conform 

programului obişnuit afişat. 

La nivelul tuturor instanţelor din circumscripţia teritorială a fost anunţată organizarea de 

adunări generale cu privire la continuarea manifestărilor de protest, prin urmare recomandăm 

persoanelor interesate să consulte site-urile instanţelor pentru a se informa corespunzător. De îndată ce 

vom deţine datele centralizate la nivelul Curţii de Apel Alba Iulia vom informa corespunzător cetăţenii 

şi opinia publică.  

 Judecătorii Curţii de Apel Alba Iulia îşi manifestă în continuare nemulţumirea faţă de 

încălcarea brutală a independenţei justiţiei şi a statutului constituţional al judecătorului prin abrogarea 

fără consultare şi în mod discriminatoriu a dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu şi vor 

urmării îndeaproape evoluţia situaţiei care a generat manifestările de protest la nivelul sistemului 

judiciar pentru a decide în consecinţă, exprimându-şi speranţa că lucrurile vor reveni cât mai curând în 

matca lor firească, fără afectarea drepturilor şi intereselor fundamentale ale cetăţenilor.  
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