
 

R O M Â N I A 

TRIBUNALUL PENTRU MINORI ȘI FAMILIE BRAȘOV 

Colegiul de conducere 
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 7 

Din data de  23.07.2018   

 
 

Văzând dispoziţiile art. 23 alin. 8 și 9  din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii  nr. 1375 

din 17 decembrie 2015 

 Colegiul de conducere al Tribunalului pentru Minori și Familie  Braşov 

 Emite următoarea   

 

H O T Ă R Â R E : 

 

Art. 1  - Pentru aplicarea  prevederilor din Legea 207/20182018 pentru modificarea și 

completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, Colegiul de Conducere al 

Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov, adoptă următoarele modificări, în  

configurarea și componența completelor în materie penală stabilite prin Hotărârea Colegiului 

de Conducere nr. 1  din data de 2.02.2018  după cum urmează: 

- completele de urgență în materie penală, C1. C1, C3.C4, C5 și C6  

contestații urgență fază de urmărire și C1. C1, C3.C4, C5 și C6 contestații urgență fază de 

judecată)  se desființează. 

- se păstrează completele C1, C2, C3, C4, C5 și C6 fond urgență penal  

și componența acestora precum și  precum și judecătorii de permanență JDL. 

- se înființează câte un complet de urgență în materie penală  după cum  

urmează: 

A. completul  CP - urgență contestații faza de urmărire și  

B. completul CP – urgență contestații - faza de judecată 

 

Art. 2 – Aprobă parametrii de configurare a completelor  CP urgență contestații faza 

de urmăriri și CP urgență contestații faza de judecată  în aplicația ECRIS  după cum urmează: 

Completul  CP - urgență contestații faza de urmărire: 

 

- Număr maxim de dosare nou intrate admis pe complet într-o ședință: 15

    

- Complexitate cumulată  a dosarelor nou intrate admisă pe complet  

- într-o ședință : 150 

- complexitatea anuală a dosarelor aflate în faza de acte premergătoare (fără 

prim termen)  : - 

- judecă cazuri – dosare de urmărire penală 

- Stadiu procesul de competența completului 

 Contestație (NCPP) 

 



Obiecte ale cauzelor judecate de complet 

 

 
dosare de urmărire penală  

Stadiu procesual de competenţa 
completului:  

- Contestaţie(NCPP)    

Obiecte:  - Penal >> înlocuirea măsurii preventive (art. 139 C.p.p.) 
- Penal >> luarea măsurii arestului la domiciliu (art.218 NCPP) 

- Penal >> prelungire arestare la domiciliu (art.222 NCPP) 
- Penal >> înlocuirea măsurii preventive(art. 140 ind.3 şi art. 141 
CPP) 
- Penal >> luarea măsurii arestării preventive (art.223 NCPP) 
- Penal >> luarea măsurii arestării preventive propusă de 
DNA/DIICOT (art.223 NCPP) 
- Penal >> înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) 
- Penal >> revocare măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT 
(art.242 NCPP) 
- Penal >> înlocuire măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT 
(art.242 NCPP) 

- Penal >> prelungire arestare preventivă propusă de DNA/DIICOT 
(art.234 NCPP) 
- Penal >> prelungire arestare preventivă (art.234 NCPP) 
- Penal >> luarea măsurii internării medicale (art. 114 C.p. şi art. 
162 C.p.p.) 
- Penal >> înlocuire arestare la domiciliu (art.221 alin. 11 NCPP) 
- Penal >> permisiunea părăsirii domiciliului (art.221 alin. 6 NCPP) 
- Penal >> prelungire internare nevoluntara (art.184 alin.25 NCPP) 
- Penal >> revocare control judiciar (art.213 alin. 6 NCPP) 
- Penal >> înlocuire control judiciar (art.215 alin.7 NCPP) 
- Penal >> înlocuire control judiciar pe cauţiune (art.217 alin. 9 
NCPP)    

 

Completul CP - urgență contestații faza de Cameră preliminară și judecată 

- Număr maxim de dosare nou intrate admis pe complet într-o ședință: 15

    

- Complexitate cumulată  a dosarelor nou intrate admisă pe complet  

- într-o ședință : 150 

- complexitatea anuală a dosarelor aflate în faza de acte premergătoare (fără 

prim termen)  : - 

- judecă cazuri – dosare cu minori, arestați 

- Stadiu procesul de competența completului 

 Contestație (NCPP) 

 

Obiecte ale cauzelor judecate de complet 

Obiecte:  - Penal >> verificare măsuri preventive (art.205 NCPP) 
- Penal >> verificare măsuri preventive (art.206 NCPP) 
- Penal >> verificare măsuri preventive (art.207 NCPP) 
- Penal >> verificare măsuri preventive (art.208 NCPP) 
- Penal >> modificare obligaţii control judiciar (art. 215 NCPP) 

- Penal >> înlocuirea măsurii preventive (art. 139 C.p.p.) 
- Penal >> verificare măsura preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.207 NCPP) 
- Penal >> înlocuirea măsurii preventive(art. 140 ind.3 şi art. 141 CPP) 
- Penal >> revocare măsură preventivă (art.242 NCPP) 
- Penal >> înlocuire măsură preventivă (art.242 NCPP) 
- Penal >> revocare măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP) 
- Penal >> înlocuire măsură preventivă propusă de DNA/DIICOT (art.242 NCPP) 
- Penal >> ridicare măsură tratament medical (art.245 NCPP) 
- Penal >> înlocuire arestare la domiciliu (art.221 alin. 11 NCPP) 
- Penal >> permisiunea părăsirii domiciliului (art.221 alin. 6 NCPP) 
- Penal >> ridicarea măsurii obligatorii provizorii la tratament medical (art.246 alin. 9 NCPP) 
- Penal >> ridicare internare provizorie (art.248 alin. 11 NCPP) 

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



- Penal >> revocare internare nevoluntara (art.184 alin. 26 NCPP) 
- Penal >> revocare control judiciar (art.213 alin. 6 NCPP) 
- Penal >> înlocuire control judiciar (art.215 alin.7 NCPP) 
- Penal >> înlocuire control judiciar pe cauţiune (art.217 alin. 9 NCPP)    

  

 

Art. 3 - Permanența în materie penală (în afară de permanența JDL) se asigură prin 

rotație de toți judecătorii. În cazul în care se ivește un caz de incompatibilitate pentru ambii 

judecători din planificarea de urgență, permanența pentru al doilea judecător va fi asigurată de 

judecătorul de permanență din săptămâna imediat următoare. 

Art. 4 –  Permanența judecătorului de drepturi și libertăți (completul  JDL) pentru 

cauzele de fond se va asigura doar de către doamnele judecător Izabela Nicoleta Ilie, Anda 

Magdalena Chiscop și Alina Nicoleta Pădurariu, judecător care judecă doar în materie civilă, 

astfel cum a fost stabilit prin Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 2 din data de 29.01.2015   

Art. 5  - Stabilește planificarea și  componența completelor CP - urgență contestații 

faza de urmărire și  CP – urgență contestații - faza de judecată începând cu data de astăzi 

23.07.2018 și până la data de 01.10.2018 și în continuare cu cel puțin 30 de zile în avans după 

cum urmează: 

 23.07.2018 – 29.07.2018  – CP contestații faza de urmărire/contestații faza de judecată; 

    - judecător Ciprian Gavrilă 

    - judecător Ramona Delida Szikszay 

-       C6 fond urgență penal (JDL) – judecător Ramona Delida Szikszay 

                        -          C4 fond urgență penal (JDL)-   judecător Ciprian Gavrilă 

   

30.07.2018 – 05.07.2018  – CP contestații faza de urmărire/contestații faza de judecată; 

    - judecător Ciprian Gavrilă 

    - judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

                        -          C4 fond urgență penal (JDL)-   judecător Ciprian Gavrilă 

-      C5  fond urgență penal (JDL) – judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

 

 

06.08.2018 – 16.08.2018 – CP contestații faza de urmărire/contestații faza de judecată; 

    - judecător Andrei Iacuba  

    - judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

  

         

-      C5  fond urgență penal (JDL) – judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

-          C3 fond urgență penal (JDL)-   judecător Andrei Iacuba 

 

17.08.2018 – 02.09.2018- CP contestații faza de urmărire/contestații faza de judecată; 

    - judecător Anda Magdalena Chiscop  

    - judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

-      C5  fond urgență penal (JDL) – judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

-          C2 fond urgență penal (JDL)-   judecător Anda Magdalena Chiscop 

 

 

03.09.2018 – 09.09.2018 -  CP contestații faza de urmărire/contestații faza de judecată; 

    - judecător Ramona Delida Szikszay  

    - judecător Izabela Nicoleta Ilie 

-      C6  fond urgență penal (JDL) – judecător Ramona Delida Szikszay 

-          C1 fond urgență penal (JDL)-   judecător Izabela Nicoleta Ilie 



 Judecător permanență Alina Nicoleta Pădurariu  

Permanență JDL – Izabela Nicoleta Ilie   

 

10.09.2018 – 16.09.2018  - CP contestații faza de urmărire/contestații faza de judecată; 

    - judecător Ciprian Gavrilă  

    - judecător Izabela Nicoleta Ilie 

-      C1  fond urgență penal (JDL) – judecător Izabela Nicoleta Ilie 

-          C4 fond urgență penal (JDL)-   judecător  Ciprian Gavrilă 

 Judecător de permanență Ramona Delida Szikszay 

   Permanență JDL Anda Magdalena Chiscop 

 

17.09.2018 – 23.09.2018- CP contestații faza de urmărire/contestații faza de judecată; 

    - judecător  Gavrilă Ciprian  

    - judecător Ramona Delida Szikszay 

-      C4  fond urgență penal (JDL) – judecător Ciprian Gavrilă 

-          C6 fond urgență penal (JDL)-   judecător Ramona Delida Szikszay 

 Judecător de permanență Anda Magdalena Chisicop 

   Permanență JDL -  Alina Nicoleta Pădurariu 

24.09.2018 – 30.09.2018 CP contestații faza de urmărire/contestații faza de judecată; 

    - judecător Anda Magdalena Chiscop  

    - judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

    

-     C2  fond urgență penal (JDL) – judecător Anda Magdalena Chiscop 

-         C5 fond urgență penal (JDL)-   judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

 Judecător de permanență Ciprian Gavrilă 

            Permanență JDL –  Izabela Nicoleta Ilie 

 

Art. 6 – Se blochează completul C2.direct penal începând cu data de astăzi  

iar, începând cu data de 17.08.2018 completul C.2 direct penal – titular complet judecător 

Andrei Iacuba se lichidează, având în vedere că începând cu data de 17.08.2018 titularul 

completului a fost detașat la Școala Națională de Grefieri 

Art. 7 – Dosarele înregistrate pe completul C,2 direct penal  aflate pe rol la data de 

17.08.2018 vor fi distribuite  ciclic la completele C1 direct penal – titular complet judecător 

Gavrilă Ciprian și C3 direct penal – titular complet judecător Ramona Delida Szikszay, 

Art. 8 – Se modifică componența completelor C1 contestații fond și C 2 contestații 

fond după cum urmează: 

 

 C1 contestații fond -  titulari complet  - judecător Gavrilă Ciprian 

                                                                         - judecător Izabela Nicoleta Ilie 

 

 C2 contestații fond – titulari complet   - judecător Izabela Nicoleta Ilie 

-      - judecător Alina Nicoleta Pădurariu 

 

 

Art. 9 - Pentru aplicarea  prevederilor din Legea 207/20182018 pentru modificarea și 

completarea Legii 304/2004 privind organizarea judiciară, Colegiul de Conducere al 

Tribunalului pentru Minori și Familie Brașov, adoptă următoarele modificări, în  

configurarea și componența completelor în materie civilă  

- Se înființează  2 noi complete de apel civil, pentru cauzele înregistrate  



la prima instanță începând cu data de 23.07.2018 și se stabilește componența acestora după 

cum urmează : 

.   

A. C1* apel civil  

Titulari complet :  -     judecător Izabela Nicoleta Ilie 

-  judecător Gavrilă Ciprian 

-  judecător Alina Nicoleta Pădurariu  

 

 

B. C2* apel civil  

Titulari complet   -    judecător Ramona Delida Szsikszay 

judecător Anda Magdalena Chiscop 

judecător Izabela Nicoleta Ilie 

  

Art. 10 – Aprobă parametrii de configurare a completelor  C1* apel civil și C2*apel 

civil în aplicația ECRIS  după cum urmează: 

 

- Număr maxim de dosare nou intrate admis pe complet într-o ședință: 25

    

- Complexitate cumulată  a dosarelor nou intrate admisă pe complet  

- într-o ședință : 100 

- Stadiu procesul de competența completului 

 Apel 

 Revizuire - Apel 

 Contestație în anulare - Apel 

              Obiecte ale cauzelor judecate de completele 

Obiecte:  - Civil >> acţiune oblică 

- Civil >> cerere reexaminare ajutor public judiciar 
- Civil >> obligaţie de a face 
- Civil >> partaj judiciar 
- Civil >> pretenţii 
- Civil >> uzufruct 
- Minori şi familie >> abandon 
- Minori şi familie >> abţinerea întregii instanţe 
- Minori şi familie >> actiune în constatare 
- Minori şi familie >> alte cereri privind executarea silită 
- Minori şi familie >> atribuire beneficiu contract de inchiriere 
- Minori şi familie >> asigurare dovezi 
- Minori şi familie >> autorizarea accesului la informatiile autoritatiilor publice 

- Minori şi familie >> cerere necontencioasa 
- Minori şi familie >> Certificarea titlurilor executorii europene 
- Minori şi familie >> autorizarea executării obligaţiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / art.903 
NCPC) 
- Minori şi familie >> Completare/lămurire dispozitiv 
- Minori şi familie >> Comisie rogatorie internaţională 
- Minori şi familie >> cerere necontencioasă - art.537 NCPC 
- Minori şi familie >> cerere de ajutor public judiciar 
- Minori şi familie >> cerere reexaminare ajutor public judiciar 
- Minori şi familie >> contestare recunoastere paternitate 
- Minori şi familie >> contestaţie tergiversare cauză 

- Minori şi familie >> cauţiune 
- Minori şi familie >> conflict de competenţă 
- Minori şi familie >> căsătorie minor 
- Minori şi familie >> consiliu de familie 
- Minori şi familie >> alocatie copii 
- Minori şi familie >> contestatie la executare 
- Minori şi familie >> curatelă 
- Minori şi familie >> decădere din drepturi părinteşti 



- Minori şi familie >> cereri în materia arbitrajului 
- Minori şi familie >> divorţ prin acord 
- Minori şi familie >> divorţ 
- Minori şi familie >> emancipare minor 

- Minori şi familie >> dezvaluirea identitatii parintilor firesti 
- Minori şi familie >> eliberare certificat privind ocrotirea minorului 
- Minori şi familie >> evacuare 
- Minori şi familie >> excepţie de neconstituţionalitate 
- Minori şi familie >> incompatibilitate 
- Minori şi familie >> internarea medicală nevoluntară 
- Minori şi familie >> înapoiere minor 
- Minori şi familie >> inadmisibilitate cerere introducere în cauza a altor persoane 
- Minori şi familie >> evacuare art. 1033 CPC ş.u. 
- Minori şi familie >> exercitarea autorităţii părinteşti 
- Minori şi familie >> încuviinţare nume minor 
- Minori şi familie >> încuviinţarea schimbării felului învăţăturii 

- Minori şi familie >> îndreptare eroare materială 
- Minori şi familie >> înregistrare tardiva a nasterii 
- Minori şi familie >> întoarcere executare 
- Minori şi familie >> nulitate act 
- Minori şi familie >> nulitate căsătorie 
- Minori şi familie >> nulitate/anulare act 
- Minori şi familie >> litigii între soţi în timpul căsătoriei 
- Minori şi familie >> modificare măsuri privind copilul 
- Minori şi familie >> consfiinţire acord mediere 
- Minori şi familie >> ordin de protecţie 
- Minori şi familie >> ordonanţă preşedinţială 
- Minori şi familie >> filiaţie 

- Minori şi familie >> ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 
- Minori şi familie >> obligarea minorului la consiliere psihologică 
- Minori şi familie >> partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial 
- Minori şi familie >> pensie întreţinere 
- Minori şi familie >> plângere împotriva deciziilor consiliului de familie 
- Minori şi familie >> plângere contestaţie tergiversare 
- Minori şi familie >> pretentii 
- Minori şi familie >> pretenţii ca urmare a divorţului 
- Minori şi familie >> poprire asiguratorie 
- Minori şi familie >> punere sub interdicţie 
- Minori şi familie >> pretenţii logodnă 

- Minori şi familie >> răpire internaţională de copii 
- Minori şi familie >> recunoaştere paternitate 
- Minori şi familie >> repunere în drepturile părinteşti 
- Minori şi familie >> Recuzarea întregii instanţe 
- Minori şi familie >> reexaminare anulare cerere 
- Minori şi familie >> reexaminare amendă judiciară 
- Minori şi familie >> recuzare 
- Minori şi familie >> reexaminare taxe de timbru 
- Minori şi familie >> sechestru asigurator 
- Minori şi familie >> sechestru judiciar 
- Minori şi familie >> stare civila 
- Minori şi familie >> separaţia de bunuri 

- Minori şi familie >> strămutare 
- Minori şi familie >> suspendare - art.143 NCPC/art. 40 alin. 2 CPC 
- Minori şi familie >> suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 
300,319^1,325 CPC 
- Minori şi familie >> suspendarea provizorie a executarii 
- Minori şi familie >> situaţie juridică minor 
- Minori şi familie >> stabilire domiciliu minor 
- Minori şi familie >> stabilire paternitate 
- Minori şi familie >> stabilire program vizitare minor 
- Minori şi familie >> supraveghere specializată 
- Minori şi familie >> stabilire maternitate 

- Minori şi familie >> tăgadă paternitate 
- Minori şi familie >> termen de graţie/eşalonare plată obligaţie 
- Minori şi familie >> tutelă 
- Minori şi familie >> tutelă - autorizări date tutorelui 
- Minori şi familie >> suspendare executare    



 

 Art. 11  - Începând cu data de astăzi se blochează completul C1 apel civil până la 

soluționarea tuturor cauzelor înregistrate pe rol, ca urmare a detașării domnului judecător 

Andrei Iacuba la Școala Națională de Grefieri. 

 Art. 12 -  Începând cu data de 17 august 2018,  componența completului C1 apel civil  

se modificată după cum urmează: judecător Izabela Nicoleta Ilie și judecător Anda Magdalena 

Chiscop în locul domnului judecător Andrei Iacuba. 

 Art. 13  Pe completele C1* apel civil și C2* apel civil se repartizează cererile de apel 

înregistrate la judecătorii începând cu data de 23.07.2018, după blocarea completelor C2 apel 

civil și C3 apel civil. 

 Art. 14  Completul C1* apel civil și C2* apel civil va fi planificat în săptămâna II a 

fiecărei luni în ziua de Joi, Completul C1* apel civil va fi fixat la ora 09,00, iar completul 

C2*apel civil la ora 11,00. 

Art. 15  - Pe completele C2 apel civil și C 3 apel civil  se repartizează apelurile 

înregistrate la judecătorii până la data de 23.07.2018, după blocarea completelor C1* apel 

civil și C2* apel civil. 

Art. 16  Începând cu data de 17.08.2018  se modifică componența completului C1 

recurs civil după cum urmează: 

 

 C1 recurs civil  - judecător Izabela Nicoleta Ilie 

                        - judecător Gavrilă Ciprian 

  - judecător Ramona Delida Szikszay 

  

 Art. 16  - Prezenta hotărâre se comunică prin grija primului grefier specialistului IT 

pentru a opera în aplicația ECRIS măsurile dispuse, judecătorilor și personalului auxiliar al 

instanței spre a lua la cunoștință. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI PENTRU MINORI ŞI FAMILIE 

B R A Ş O V 

      Judecător Andrei Iacuba  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


