
 

 

ROMÂNIA 

 
TRIBUNALUL OLT 

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

HOTĂRÂREA NR.17 

din data de 18.05.2020 

 

Având în vedere dispoziţiile art.18 şi art.23 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul de 

conducere al Tribunalului Olt s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 18.05.2020, fiind convocată 

de doamna judecător Oprea Liliana, preşedintele Tribunalului Olt. 

La şedinţa de lucru convocată pentru data de 18.05.2020, au participat doamna judecător   

Liliana Oprea – preşedinte Tribunalul Olt, doamna judecător Meşină Nuţi Florentina Olt – 

vicepreşedinte Tribunalul Olt, doamna judecător Dan Ileana – preşedinte Secţia Penală, doamna 

judecător Oltean Simona – preşedinte Secţia I Civilă, domnul judecător Piţu Marin Constantin – 

preşedinte Secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, doamna judecător Savu Mihaela 

Iuliana – judecător Secţia I civilă şi doamna judecător Busuioc Luminiţa – judecător Secţia I civilă. 

Şedinţa de lucru a fost  condusă de doamna judecător Oprea Liliana, preşedintele Tribunalului 

Olt. 

Şedinţa de lucru a Colegiului de conducere a fost statutară din punct de vedere al numărului de 

membri participanţi. 

Conform art.23 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

secretariatul şedinţei de lucru a fost asigurat de doamna Sandu Teodora Ina, prim grefier în cadrul 

Tribunalului Olt. 

Colegiul de conducere în unanimitate aprobă ordinea de zi. 

În temeiul dispoziţiilor art.19 şi următoarele din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor  judecătoreşti; 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

 Având spre analiză şi decizie : 

1. Adresa Consiliului Superior al Magistraturii nr.9147/15.05.2020, privind analizarea 

posibilităţii organizării accesului cu prioritate sau folosind căi de acces separate pentru avocaţi, 

consilieri juridici, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă în contextul adoptării Hotărârii 

Secţiei pentru judecători nr.734/2020 vizând stabilirea unor reguli de desfăşurare a activităţii 

administrativ judiciare a instanţelor judecătoreşti în perioada 15.05.2020-31.08.2020, în virtutea 

bunei colaborări cu profesioniştii dreptului implicaţi în activitatea instanţelor de judecată. 

 

 

 



 

 

      HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1   În unanimitate, aprobă modificarea tezei a doua a art.13 din Hotărârea Colegiului de  

Conducere nr.15 din data de 11.05.2020, conform căruia „Prin excepţie, accesul avocaţilor, 

consilierilor juridici,practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor este permis pe baza 

legitimaţiei/împuternicirii, fără verificarea listei de şedinţă, cu maxim 20 minute înainte de 

intervalul orar alocat cauzei respective.”, în sensul că, „Accesul avocaţilor, consilierilor juridici, 

practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor este permis în sediul Tribunalului Olt, pe baza 

legitimaţiei/împuternicirii, necondiţionat de ora procedurii judiciare la care participă, cu respectarea  

regulilor de distanţare, a celor privind circuitul  de deplasare în interiorul  instituţiei  şi a tuturor 

celorlalte norme de igienă şi de protecţie recomandate de autorităţile naţionale competente pentru 

prevenirea infecţiei Covid-19.” 

 Art.2  Prezenta hotărâre se comunică secţiilor şi compartimentelor Tribunalului Olt, 

corpului de jandarmi, Baroului Olt şi va fi făcută publică, prin afişare, pe pagina de internet a 

Tribunalului Olt, în formă scrisă, pe uşa principală de acces şi la avizierul instanţei, la Registratură 

şi Arhivă. 

     Dată la Tribunalul Olt, astăzi, 18.05.2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Judecător, LILIANA OPREA 

 

 

                                                                                                            Prim grefier, 

                                                                                                            Sandu Teodora Ina 
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COLEGIUL DE CONDUCERE 

HOTĂRÂREA NR.17 

din data de 18.05.2020 

 

Având în vedere dispoziţiile art.18 şi art.23 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr.1375/2015 a Consiliului Superior al Magistraturii, Colegiul de 

conducere al Tribunalului Olt s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 18.05.2020, fiind convocată 

de doamna judecător Oprea Liliana, preşedintele Tribunalului Olt. 

La şedinţa de lucru convocată pentru data de 18.05.2020, au participat doamna judecător   

Liliana Oprea – preşedinte Tribunalul Olt, doamna judecător Meşină Nuţi Florentina Olt – 

vicepreşedinte Tribunalul Olt, doamna judecător Dan Ileana – preşedinte Secţia Penală, doamna 

judecător Oltean Simona – preşedinte Secţia I Civilă, domnul judecător Piţu Marin Constantin – 

preşedinte Secţia a-II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, doamna judecător Savu Mihaela 

Iuliana – judecător Secţia I civilă şi doamna judecător Busuioc Luminiţa – judecător Secţia I civilă. 

Şedinţa de lucru a fost  condusă de doamna judecător Oprea Liliana, preşedintele Tribunalului 

Olt. 

Şedinţa de lucru a Colegiului de conducere a fost statutară din punct de vedere al numărului de 

membri participanţi. 

Conform art.23 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

secretariatul şedinţei de lucru a fost asigurat de doamna Sandu Teodora Ina, prim grefier în cadrul 

Tribunalului Olt. 

Colegiul de conducere în unanimitate aprobă ordinea de zi. 

În temeiul dispoziţiilor art.19 şi următoarele din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor  judecătoreşti; 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

 Având spre analiză şi decizie : 

1. Adresa Consiliului Superior al Magistraturii nr. 9147 din data de 15.05.2020,  privind  

analizarea posibilităţii organizării accesului cu prioritate sau folosind căi de acces separate pentru 

avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti, practicieni în insolvenţă în contextul adoptării 

Hotărârii Secţiei pentru judecători nr.734/2020 vizând stabilirea unor reguli de desfăşurare a 

activităţii administrativ judiciare a instanţelor judecătoreşti în perioada 15.05.2020-31.08.2020, în 

virtutea bunei colaborări cu profesioniştii dreptului implicaţi în activitatea instanţelor de judecată. 

 

 



 

 

 

      HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1   În unanimitate, aprobă modificarea tezei a doua a art.13 din Hotărârea Colegiului de  

Conducere nr.15 din data de 11.05.2020, conform căruia „În incinta Palatului de Justiţie este 

permis doar accesul părţilor şi al participanţilor la procedurile judiciare (fără însoţitori, 

aparţinători - prezenţa acestora fiind permisă numai în situaţii excepţionale şi limitându-se la o 

singură persoană) cu cel mult 15  minute înainte de ora stabilită pentru şedinţă. Prin excepţie, 

accesul avocaţilor, consilierilor juridici,practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor este 

permis pe baza legitimaţiei/împuternicirii, fără verificarea listei de şedinţă, cu maxim 20 minute 

înainte de intervalul orar alocat cauzei respective.”, în sensul că  „prin excepţie, accesul avocaţilor, 

consilierilor juridici, practicienilor în insolvenţă, experţilor şi interpreţilor este permis în sediul 

Tribunalului Olt, pe baza legitimaţiei/împuternicirii, indiferent la ora la care se desfăşoară 

procedurile judiciare, cu respectarea  regulilor de distanţare, a celor privind circuitul  de deplasare 

în interiorul  instituţiei  şi a tuturor celorlalte norme de igienă şi de protecţie recomandate de 

autorităţile naţionale competente pentru prevenirea infecţiei Covid -19.” 

 Art.2  Prezenta hotărâre se comunică secţiilor şi compartimentelor Tribunalului Olt, 

corpului de jandarmi, Baroului Olt, şi va fi făcută  publică prin afişare pe pagina de internet a 

Tribunalului Olt, în formă scrisă , pe uşa principală  de acces şi la avizierul instanţei, la Registratură 

şi Arhivă. 

     Dată la Tribunalul Olt, astăzi, 18.05.2020. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Judecător, LILIANA OPREA 

 

 

                                                                                                            Prim grefier, 

                                                                                                            Sandu Teodora Ina 

 

 

 

 

 


