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 Astazi, data de mai sus, a fost convocat Colegiul de Conducere , in 

conformitate cu art. 25 din Regulamentul de ordine interioară al instantelor  

judecătoresti, cu modificarile si completăr ile  ulterioare, al Consiliului Superior  

al Magistraturii.  

 Convocarea a fost făcută de preşedintele instantei, judecător Donea 

Mioara, pe ordinea de zi a şedintei f iind stabilirea compunerii completelor de 

judecată, în conformitate cu dispozitiile art. 22 alin.2 lit.”C” din R.O.I.  avizarea 

planif icarii completelor de permanentă pe semestrul I al anului 2011, efectuată 
de preşedintele instantei, in conformitate cu dispozitiile art.98 alin.4 şi 5 din 

R.O.I. 

 La sedinţă au participat : preşedintele instantei, judecător Donea Mioara s i 

doamnele judecător Cristescu Mihaela Camelia şi Bogdan Marieana, în calitate 

de membre în colegiul de conducere.  

 Referitor la stabilirea  componenţei completelor de judecată, se are în 

vedere asigurarea continuităţii acestora, faptul că în prima şi a treia zi de marţi a 

fiecărei luni sunt planificate şedinţele cu arestaţi în care intră completele C.5 AR 

şi C.1 AR. 

 S-a stabilit că este oportună mentinerea componentei completelor din anu l  

precedent, pentru asigurarea continuităţii solutionăr ii cauzelor.  

 In anexa 1 se va înscrie planificarea completelor de judecata in cursul 

anului 2013, conform art.95 alin.5 din R.O.I. 

 Cu unanimitate de voturi s-a stabilit compunerea completelor de judecata 

in cadrul Judecătoriei R Sarat pe anul 2013. Referitor la planificarea de 

permanenta  preşedintele instantei a supus  discutarii si acordului Colegiului de 

Conducere  planif icarea de permanenta intocmita in conformitate cu dispozitiile 

art.98 alin.5 din R.O.I., pe primul semestru al anului, urmand ca in conditiile  

intervenirii  unor imprejurari care impun modificarea acestei planificari,  acestea 

să fie supuse acordului Colegiului de Conducere.  

 La stabilirea completelor de permanentă s-a ţinut cont de completul de 

judecata din care face parte judecătorul pentru a se asigura timpul necesar 

studierii dosarelor. 

 S-a constatat acordul Colegiului de Conducere cu privire la planif icarea 

de permanenta care este înscrisa in Anexa 2 a prezentei hotarari. 

 Colegiul de Conducere apreciază că se impune  ca în continuare  

repartizarea aleatorie să se facă s imilar  către toate completele, cu excepţia 

completului 6 in componenta căruia intră preşedintele instantei, care va avea 

normă anuală diminuată cu 50 la sută, respectiv două şedinte de judecata lunar.  



De asemenea, se decide ca toti judecătorii instantei să indeplinească şi alte 

atributii  decat activitatea de judecata şi să asigure prin rotaţie permanenta in 

zilele nelucrătoare sau in afara orelor de  program.  

 Se va urmări repartizarea echilibrata a sarcinilor non judiciare, urmand ca 

pe parcursul anului, în urma analizăr ii periodice conform programului  ce va fi 

stabilit, a indicelui de încărcare pe judecător, sau in situatia exceptionala a 

repartizarii unui dosar de foarte mare complexitate, să se dispună măsuri de 

diminuare a normei  prin hotarare a Colegiului de Conducere.  

 

    HOTARAREA NR.1  

 

               Colegiul de Conducere, cu unanimitate de voturi, hotaraste :  

 

 Art.1 Stabileste componenta completelor, după cum urmează :  
 C.1    - Cristescu Mihaela  

 C.1. AR – Cristescu Mihaela  

 C.2 . – Făşie Ştefana  

 C.2. AR – Făşie Ştefana  

 C.4. – Bogdan Marieana  

 C.4. AR – Bogdan Marieana  

 C.5 – Prodea Aura  

 C.5 AR Prodea Aura  

 C.6.- Donea Mioara 

 C.7.-  Văsii Gianina Elena   

 C.7.AR – Văsii Gianina Elena   

 C.8. – Complet arestari şi  perchezitii   

 

 Repartizarea aleatorie a cauzelor se va face din perspectiva numărulu i 

maxim de puncte de  încărcare  şi a numărului maxim de dosare nou intrate (20 

/şedinţă)  in mod similar pentru toti judecătorii instantei.  

Toţi judecătorii instantei vor indeplini şi alte atributii decat cele vizand  

activitatea  de judecata şi vor asigura prin rotatie permanenţa, inclusiv în zilele 

nelucrătoare sau în afara orelor de program.  

Art.2. Stabileşte compunerea completelor de judecată în cadrul 

Judecătoriei conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotarare.  

Art.3. Constată acordul Colegiului de Conducere cu privire la Planif icarea 

de permanentă pe primul semestru al anului 2013, conform Anexei 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotarare. 

 

PREŞEDINTE,   MEMBRI COLEGIUL DE CONDUCERE,  

 


