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Curtea de Apel Cahul
Informație despre ședință

Informație
Numărul dosarului

05-1a-195-13022018

Denumirea dosarului Șor Ilan Miron - art. 190 alin. (5), art. 243 alin. (3) lit. b) CP
Tipul dosarului

Penal

Data ședinței

12-06-2020

Ora ședinței

11:00

Sala ședinței

sala de şedinţe nr. 1, Judecător Tudor Berdilă

Rezultatul ședinței

Ședința nu a avut loc, Ședința de judecată nu a avut loc, dat fiind faptul că, prin
Ordinul nr. 16 din 09.06.2020, emis de președintele Curții de Apel Cahul, cu
privire la măsurile de organizare a activității Curții de Apel Cahul, în legătură cu
cazul de COVID-19 confirmat în cadrul Curții, a fost instituit regim special de
muncă în perioada 10 unie-23 iunie 2020. Următoarea ședință a fost stabilită
pentru data de 24.07.2020, ora 11:00.

Data actualizării

20-01-2022 06:48

* Prezenta informaţie este preliminară şi poate suferi modificări. Pentru detalii adiţionale referitor la
dosar contactaţi cancelaria instanţei de judecată
** În incinta instanţei judecătoreşti fiecare justiţiabil şi oricare altă persoană este obligată: a) să aibă o ţinută decentă şi o comportare
cuviincioasă; b) să păstreze ordinea şi disciplina; c) să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei; d)
să respecte prevederile legale şi deordin normativ care reglementează activitatea instanţei judecătoreşti; e) să respecte interdicţia de
intrare în incinta instanţei judecătoreşti cu arme,obiecte sau substanţe care pot crea pericol pentru viaţa şi sănătatea persoanei sau
pentru ordinea publică, cu excepţia persoanelor care sînt obligate săpoarte armă din oficiu, în vederea îndeplinirii serviciului faţă de
instanţă; f) să se conformeze dispoziţiilor persoanelor delegate sau împuternicite de aexecuta diverse atribuţii; g) să respecte
instrucţiunile afişate pe uşile sălilor de judecată şi ale altor încăperi. Este interzisă comunicarea participanţilor laproces cu
judecătorul, dacă o astfel de comunicare este legată de dosarul aflat în procedură şi comunicarea are loc în alt mod decît cel prevăzut
de regulile de procedură.(Extras din Hotărîrea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 504/17din 03.06.2014)
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