
R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904 
 

EXTRASUL HOTĂRÂRII Nr. 1 
DIN DATA DE 05.01.2017 

 
Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
05.01.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Burlacu Robert Cristian, d-nul judecător 
Dari Bogdan d-nul judecător Dinescu Adrian Gabriel și d-nul Cobîscan 
Alexandru, aceasta fiind condusă de d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu. 

  
(…) 

 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  

 
 
1.Se hotărăște, în unanimitate, în ceea ce privește completurile 

rămase fără titulari: 
 
 
- Completul C19 civil(fost titular Bratu Monica): 

• ședința de judecată din data de 23.01.2017 va fi prezidată 
de către judecătorul planificat de permanență nr.2 din ziua 
ședinței, respectiv d-na judecător Păiuși Carmen Mădălina. 

 
- Completul 27 civil (fost titular Ciobanu Mihaela): 

• ședința de judecată din data de 12.01.2017 va fi prezidată de 
către permanența nr. 1 a completului, respectiv d-na 
judecător Oprea Ioana Cristina. 

• ședința de judecată din data de 26.01.2017 va fi prezidată de 
către permanența nr. 2 , respectiv d-nul judecător Cobîscan 
Alexandru. 

 
- Completul 28 civil (fost titular Costache Andrea): 

• ședința de judecată din data de 12.01.2017 va fi prezidată de 
către permanența nr. 1 a completului, respectiv d-na 
judecător Dincă Octavia Marcela. 



• ședința de judecată din data de 26.01.2017 va fi prezidată de 
către permanența nr. 2 din ziua de 27.01.2016 , respectiv d-
na judecător Pătrașcu Paula, având în vedere că permanența 
nr. 2 din data de 26.01.2017 va intra deja la înlocuire pe 
completul C27 civil. 

- Completul 36 civil  (fost titular Bârsășteanu Raluca): 
• ședința de judecată din data de 11.01.2017 va fi prezidată de 

către permanența nr. 2 din ziua ședinței, respectiv d-na 
judecător Garabet Loredana, având în vedere faptul că acest 
complet nu are permanență (oglindă). 

• ședința de judecată din data de 25.01.2017 va fi prezidată de 
către permanența nr. 2 din ziua ședinței, respectiv d-na 
judecător Onofrei Oana. 

 
- Completul C2 Fam (fost titular Popescu Florina Alina): 

• ședința de judecată din data de 11.01.2017 va fi prezidată 
de către d-na judecător Ulmeanu Petruța. 

• ședința de judecată din data de 25.01.2017 va fi prezidată 
de către d-na judecător Anton Carla Daniela. 

 
- Completul 4 Fam (fost titular Ifrim Valentina): 

• ședința de judecată din data de 17.01.2017 va fi prezidată 
de către d-na judecător Mădulărescu Emilia. 

• ședința de judecată din data de 31.01.2017 va fi prezidată 
de către d-na judecător Savu Ana. 
 
Se vor întocmi procese-verbale de înlocuire. 

 
2.Se hotărăște, cu majoritate,  aprobarea cererii formulată de către 

d-na judecător Anton Carla-Daniela prin care solicită transferul de pe 
completul C16 civil pe completul C2 Fam care judecă în materia minori și 
familie cu precizarea că d-na judecător urmează să preia procedura 
prealabilă aferentă acestui complet începând de astăzi, 05.01.2017. 

De asemenea, d-na judecător Anton Carla-Daniela va prezida și 
cele două ședințe ale completului C16 civil în cursul lunii ianuarie și o 
singură ședință de judecată a completului C2 Familie, având în vedere 
că în data de 09.01.2017, d-na judecător va intra la înlocuire pe 
completul 19 civil, astfel cum s-a stabilit prin Hot. nr. 71/2016 a 
Colegiului de Conducere. 

 
3.Se hotărăște, în unanimitate,  aprobarea cererii formulată de 

către d-nele judecător Perianu Raluca și Păiuși Carmen Mădălina prin 
care solicită desemnarea sălii de judecată 210 și configurarea în 
sistemul informatic ECRIS a acestei săli de judecată ca fiind sala unde 
își desfășoară ședința de judecată completurile C42 (în săptămâna pară) 
și C41 (în săptămâna impară), urmând ca d-nul Stoian Cătălin să 
efectueze modificările respective. 



R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904 
 

EXTRASUL HOTĂRÂRII Nr. 10 
DIN DATA DE 10.03.2017 

 
Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
10.03.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Dinescu Adrian Gabriel, d-nul judecător 
Dari Bogdan, d-nul judecător Cobîscan Alexandru, aceasta fiind condusă 
de d-na Președinte Emilia Mădulărescu. 

Se precizează că d-nul judecător Burlacu Robert Cristian se află în 
concediu de odihnă. 

  
(…) 
 

 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  
 

1. Se hotărăște, în unanimitate, începând cu data de 
01.04.2017, mutarea completului C12 S1(fost C16 titular judecător 
Popa Irina) – timpul 1 din ziua de vineri, sala 323  în aceeași zi, aceeași 
sala, timpul 2, ora 13.00. 

De asemenea,  completul C24 S1 (fost C35 titular Nedea 
Cristina) – timpul 1 se va muta de pe timpul 1 pe timpul 2 în ziua de 
vineri, sala 323, ora 13.00. 

2. (…) 
3. Se hotărăște, în unanimitate, începând cu data de 

01.04.2017,  aprobarea cererilor formulate de către d-na judecător Moise 
Luiza Ecaterina și d-nul judecător Vasile Iustin Teodor (permanența nr. 1 
reciprocă), după cum urmează: 

• mutarea  completului C28 S2 din ziua de vineri în ziua de joi, 
timpul 2, ora 13.00, sala 201. 

• mutarea  completului C25 S2 din ziua de vineri în ziua de joi, 
timpul 2, ora 13.00, sala 201. 

4. Se hotărăște, în unanimitate, aprobarea cererii formulată de 
către d-nul judecător Cozilec Alexandru (titular C13 civil  - C10 S1), în 
sensul că  va fi înlocuit din ședințele de judecată din datele de 
17.03.2017 și 31.03.2017 cu d-na judecător Oprea Brîndușa, care deja 



efectuează procedura prealabilă aferentă și va prelua acest complet. 
 

 
 



R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904 
 

EXTRASUL HOTĂRÂRII Nr. 2 
DIN DATA DE 13.01.2017 

 
Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
13.01.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Burlacu Robert Cristian, d-nul judecător 
Dari Bogdan d-nul judecător Dinescu Adrian Gabriel și d-nul Cobîscan 
Alexandru, aceasta fiind condusă de d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu. 

  
(…) 
 

 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  

 
1.Se hotărăște, în unanimitate, desemnarea d-nei judecător Sandu 

Ioana(permanența nr. 2 potrivit planificării întocmită de către președintele 
secției civile, d-na judecător Tudose Mihaela) pentru a participa la 
ședința completului colegial C1 civil din data de 16.01.2017 alături de d-
na judecător Ghica Alexandra Nicoleta, în vederea soluționării dosarului 
nr. 35683/299/2016 având ca obiect anulare somație de plată. 

Se va întocmi proces-verbal de înlocuire. 
2. Se hotărăște, în unanimitate, desemnarea d-nei judecător 

Bușulescu Andreea(permanența nr. 2 potrivit planificării întocmită de 
către președintele secției civile, d-na judecător Tudose Mihaela) pentru a 
participa la ședința completului colegial C16 civil din data de 20.01.2017 
alături de d-na judecător Anton Carla-Daniela, în vederea soluționării 
dosarului nr. 37828/299/2016 având ca obiect anulare somație de plată. 

Se va întocmi proces-verbal de înlocuire. 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904 
 

EXTRASUL HOTĂRÂRII Nr. 3 
DIN DATA DE 17.01.2017 

 
Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
17.01.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Burlacu Robert Cristian, d-nul judecător 
Dari Bogdan d-nul judecător Dinescu Adrian Gabriel și d-nul Cobîscan 
Alexandru, aceasta fiind condusă de d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu. 

  
(…) 

 
 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  

 
1.Se hotărăște, cu majoritate, desemnarea d-nei judecător Sandu 

Ioana(permanența nr. 2 din ziua de 16.01.2017 – data înregistrării 
dosarului, potrivit planificării întocmită de către președintele secției civile, 
d-na judecător Tudose Mihaela) în vederea soluționării dosarului nr. 
1194/299/2017 având ca obiect suspendare provizorie. 

Se va întocmi proces-verbal de înlocuire. 
2. Se hotărăște, în unanimitate, desemnarea d-nei judecător Nedea 

Cristina(permanența nr. 2 potrivit planificării întocmită de către 
președintele secției civile, d-na judecător Tudose Mihaela) pentru a 
participa la ședința completului colegial C10 civil din data de 19.01.2017 
alături de d-na judecător Dincă Octavia, în vederea soluționării celor 
două dosare având ca obiect anulare somație de plată. 

Se va întocmi proces-verbal de înlocuire. 
 
 
 

 



R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904 
 
 

EXTRASUL HOTĂRÂRII Nr. 4 
DIN DATA DE 19.01.2017 

 
Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
19.01.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Burlacu Robert Cristian, d-nul judecător 
Dinescu Adrian Gabriel și d-nul judecător Cobîscan Alexandru, lipsind d-
nul judecător Dari Bogdan (concediu de odihnă), aceasta fiind condusă 
de d-na Președinte Emilia Mădulărescu. 

  
(…) 
 

 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  

 
1. (…). 
2. Se hotărăște, în unanimitate, aprobarea cererii formulată de 

către d-na judecător Garabet Loredana cu privire la schimbarea sălii de 
ședință aferentă completului C38 care funcționează pe timpul 2, din sala 
323 în sala 210. 

 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904 
 
 

EXTRASUL HOTĂRÂRII Nr. 5 
DIN DATA DE 27.01.2017 

 
Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
27.01.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Burlacu Robert Cristian, d-nul judecător 
Dinescu Adrian Gabriel, d-nul judecător Dari Bogdan, lipsind d-nul 
judecător Cobîscan Alexandru, aceasta fiind condusă de d-na Președinte 
Emilia Mădulărescu. 

  
(…) 
 

 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  

 
1. Se hotărăște, cu majoritate, aprobarea cererii formulată de 

către d-na judecător Focșa Lavinia cu privire la schimbarea sălii de 
ședință aferentă completului C46 care funcționează pe timpul 2, din sala 
323 în sala 315. 

2. Se hotărăște, cu majoritate, desemnarea d-nului judecător 
Ivanciuc Sorin(permanența nr. 2 din ziua de 30.01.2017, având în vedere 
că oglinda completului C1, respectiv C19 – jud. Bratu Monica Nicoleta nu 
mai funcționează în cadrul instanței, promovând la T.B.) să participe la 
ședința completului colegial C1 din data de 30.01.2017 alături de d-na 
judecător Ghica Alexandra Nicoleta în vederea soluționării dosarului 
nr.43613/299/2016 având ca obiect anulare somație de plată. 

 
 
 
 
 
 

 



R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904 
 

EXTRASUL HOTĂRÂRII Nr. 6 
DIN DATA DE 31.01.2017 

 
Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
31.01.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Burlacu Robert Cristian, d-nul judecător 
Dinescu Adrian Gabriel, d-nul judecător Dari Bogdan, d-nul judecător 
Cobîscan Alexandru, aceasta fiind condusă de d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu. 

 
(…) 
 

 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  

 
1. Se hotărăște, în unanimitate, repartizarea celor 20 de 

judecători noi  sosiți în cadrul instanței începând cu data de 31.01.2017, 
după cum urmează: 

• Secția Penală: 
- D-nul judecător Stoicescu Mihnea Valentin va fi repartizat în 

cadrul Secției Penale, urmând ca începând de astăzi, 
31.01.2017 să preia completul C1 Penal fond, inclusiv 
completurile atașate acestuia –Executare si alte cereri, Cameră 
Preliminară; 

- D-nele judecător Timofte Irina și Guiu Edwina-Georgiana vor 
prezida complete nou constituite, respectiv C10 penal fond, 
inclusiv completele atașate acestuia – d-na Timofte Irina, iar 
C11 penal fond, inclusiv completele atașate acestuia – d-na 
Guiu Edwina-Georgiana; 

- D-na judecător Dumitru Corina  va prezida  completurile de 
drepturi şi libertăţi  din cadrul secţiei penale începând cu data de 
06.02.2017 până la intrarea în concediul de maternitate. 
 
• Secția Civilă: 

-  Completul C13 civil – d-nul judecător Cozilec Alexandru-
Daniel – Secţia I; 



- Completul C16 civil – d-na judecător Popa Irina – Secţia I; 
- Completul C19 civil – d-na judecător Ivan Enescu Anda Irina 

– Secţia I; 
- Completul C23 civil – d-nul judecător Gavrilă Sebastian – 

Secţia I; 
- Completul C27 civil – d-na judecător Matei Oana Maria – 

Secţia I; 
- Completul C28 civil – d-na judecător Chiriță Oana – Secţia I; 
- Completul 36 civil bis – d-na judecător Enache Roxana 

Mihaela – Secţia a II a. 
 

- D-na judecător Carastoian Irina va prezida  completele de 
încheieri înregistrate pe vechiul cod de procedură civilă 
(secţia a II a Civilă) şi va îndeplini alte atribuţii date de 
Preşedintele instanţei. 
 
 Completuri nou constituite Secţia I: 

 
 Completul  C25 S1 – d-nul judecător Alexe Marian Cristian; 
 
 Completul C26 S1 – d-na judecător Popescu Mirela Alexandra; 
 
 Completul C27 S1 – d-na judecător Ţirică Laura Ştefana; 
 
 Completul C28 S1 – d-na judecător Unghianu Mihaela Georgiana. 
 

 Completuri noi constituite Secţia a II a: 
 

Completul C24 S2 – d-na judecător Stîngă Claudia; 
 
Completul C25 S2 – d-nul judecător  Vasile Iustin Teodor; 
 
Completul C26 S2 – d-na judecător Bădulescu Mihaela Roxana 
Ioana; 
 
Completul C27 S2 – d-na judecător Iordache Norica Nicoleta. 
 
2. (…). 
3. Se hotărăşte, în unanimitate, aprobarea delegării d-nei 

judecător Tudose Mihaela în funcția de Președinte Secția I  Civilă și a d-
nului judecător Burlacu Robert Cristian în funcţia de Preşedinte al Secţiei 
a II a Civilă. 

4. Se hotărăşte, în unanimitate, aprobarea cererii formulată de 
către d-na judecător Onofrei Oana în sensul schimbării sălii în care îşi 
desfăşoară activitatea, din sala 304 în sala 315. 

5. (…). 
De asemenea, completele de încuviinţări înregistrate pe 



vechiul cod de procedura civilă vor funcţiona pe secţia a II a civilă. 
6. (…). 
 

 



R O M Â N I A 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREŞTI 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

Operator de date cu caracter personal nr. 4904 
 

EXTRASUL HOTĂRÂRII Nr. 7 
DIN DATA DE 02.02.2017 

 
Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
02.02.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Burlacu Robert Cristian, d-nul judecător 
Dinescu Adrian Gabriel, d-nul judecător Dari Bogdan, d-nul judecător 
Cobîscan Alexandru, aceasta fiind condusă de d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu. 

 
(…) 

 
 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  
 

1. (…) 
 
Secția I civilă - În ceea ce privește planificarea ședințelor de 

judecată, se aprobă propunerea președintelui secției I civilă cu privire la 
crearea unei alte permanențe 1 pentru d-nul judecător Dicu Petre 
Cristian, respectiv d-na judecător Sandu Ioana, după cum urmează: 

• C26 civil S1(complet nou constituit) – judecător 
Popescu Mirela va fi permanența nr. 1 (oglinda) a  
completului C16 S1 (C22 civil) – judecător Sandu Ioana, 
va fi planificat în ședința de judecată o dată la două 
săptămâni, prima ședință la data de 14.02.2017(marți) – 
timpul 2 – sala 210; 

• C25 civil S1(complet nou constituit) – judecător Alexe 
Marian Cristian va fi permanența nr. 1 (oglinda) a 
completului C4 S1 (C4 civil) – judecător Dicu Petre 
Cristian, va fi planificat în ședința de judecată o dată la 
două săptămâni, prima ședință la data de 
07.02.2017(marți) – timpul 2 – sala 315; 

• C28 civil S1(complet nou constituit) – judecător 
Unghianu Mihaela Georgiana va fi permanența nr. 1 
(oglinda) a completului C27 civil S1(complet nou 



constituit) – judecător Țirică Laura Ștefana, va fi 
planificat în ședința de judecată o dată la două săptămâni, 
prima ședință la data de 08.02.2017(miercuri) – timpul 2 – 
sala 315; 

• C27 civil S1(complet nou constituit) – judecător Țirică 
Laura Ștefana va fi permanența nr. 1 (oglinda) a  
completului C28 civil S1 (complet nou constituit)– 
judecător Unghianu Mihaela Georgiana, va fi planificat în 
ședința de judecată o dată la două săptămâni, prima 
ședință la data de 15.02.2017(miercuri) – timpul 2 – sala 
315; 

 
Secția a II a civilă: 
 

• C26 civil S2(complet nou constituit) – judecător 
Bădulescu Mihaela Roxana Ioana va fi permanența 
nr. 1 (oglinda) a completului C12 S2 (C36civil bis)– 
judecător  Enache Roxana Mihaela, va fi planificat în 
ședința de judecată o dată la două săptămâni, prima 
ședință la data de 15.02.2017(miercuri) – timpul 2 – 
sala 201; 

• C12 S2 (C36 civil bis – fost titular jud. Bârsășteanu 
Raluca) – judecător Enache Roxana Mihaela va fi 
permanența nr. 1 (oglinda) a completului C26 civil 
S2(complet nou constituit) – judecător Bădulescu 
Mihaela Roxana Ioana, planificat în ședința de 
judecată o dată la două săptămâni, prima ședință la 
data de 08.02.2017(miercuri) – timpul 1 – sala 201; 

• C24 civil S2(complet nou constituit) – judecător 
Stîngă Claudia va fi permanența nr. 1 (oglinda) a 
completului C27 S2– judecător  Iordache Norica 
Nicoleta, va fi planificat în ședința de judecată o dată la 
două săptămâni, prima ședință la data de 
03.02.2017(vineri) – timpul 2 – sala 201; 

• C27 civil S2(complet nou constituit) – judecător 
Iordache Norica Nicoleta va fi permanența nr. 1 
(oglinda) a completului C24 S2– judecător  Stîngă 
Claudia, va fi planificat în ședința de judecată o dată la 
două săptămâni, prima ședință la data de 
10.02.2017(vineri) – timpul 2 – sala 201; 

• C25 civil S2(complet nou constituit) – judecător 
Vasile Iustin Teodor  va fi planificat în ședința de 
judecată o dată la două săptămâni, prima ședință la 
data de 03.02.2017(vineri) – timpul 2 – sala 323; acest 
complet nu are permanența nr. 1(oglinda) 

 
2. (…). 



 
3. (…) 

 
  

4. (…) 
5. Se hotărăște, în unanimitate, aprobarea renumerotării 

completelor care judecă în materia persoane juridice, după cum 
urmează: 

- C 7 PJ – judecător Draica Laura Maria va deveni C1 P.J. 
- C11 PJ – judecător Hubert Ioana va deveni C2 P.J. 
- C12 PJ – judecător Pop Monica va deveni C3 P.J. 
- C17 PJ – judecător Onofrei Oana va deveni C4 P.J. 
- C18 PJ – judecător Enache Roxana Mihaela va deveni C5 
P.J. 
- C33 PJ – judecător Resteanu Eduardo va deveni C6 P.J. 
 

6.Se hotărăște, în unanimitate, redenumirea completurilor de 
stagiari după cum urmează: 

- C1 stagiari va deveni C3 stagiari S2 
- C2 stagiari va deveni C4 stagiari S2 
- C3 stagiari va deveni C1 stagiari S2 
- C4 stagiari va deveni C2 stagiari S2. 

 
(…) 
7. Se hotărăște, în unanimitate, ca începând cu luna februarie 

2017, completele speciale președinte din zilele de marți și joi vor 
funcționa după cum urmează: 

- Complet special președinte – marți – judecător Burlacu Robert 
Cristian 

- Complet special președinte – joi – judecător Emilia Mădulărescu. 
 
 
8. (…) 
 
În ceea ce o privește pe d-na judecător Dumitru Corina repartizată 

în cadrul secției penale care începând cu data de 06.02.2017 va exercita 
funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale 
persoanei, membrii colegiului aprobă constituirea completului C12 penal 
drepturi și libertăți pe care îl va prezida d-na judecător Dumitru Corina. 
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Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 
al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
16.02.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Burlacu Robert Cristian, d-nul judecător 
Dinescu Adrian Gabriel, d-nul judecător Dari Bogdan, d-nul judecător 
Cobîscan Alexandru, Preşedintele secţiei I civilă, d-na judecător Tudose 
Mihaela,  aceasta fiind condusă de d-na Președinte Emilia Mădulărescu. 
 

(…) 
 

 Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  
  

1. Se hotărăște, în unanimitate repartizarea d-nei judecător 
Moise Luiza Ecaterina în cadrul Secției a II a Civilă și constituirea 
completului nou C28 S2, urmând a avea atașate aceleași obiecte și 
aceeași complexitate ca și celelalte complete civile, precum și complet 
de încuviințări; completul va funcționa pe timpul 2, iar permanența nr. 
1(oglinda) va fi completul C25 S2. 

2. Se hotărăște, în unanimitate, aprobarea cererii formulată de 
către d-nul judecător Dinescu Adrian Gabriel cu privire la schimbarea din 
poziția de permanență (oglindă) a completului C13 civil (C10 S1), 
urmând a se modifica planificarea de permanență întocmită de către 
Președintele Secției I Civilă, în sensul că d-nul judecător Dinescu Adrian 
Gabriel va fi permanența nr. 1 a  completului  C27 S1 – titular Țirică 
Laura Ștefana, urmând ca C10 S1 să fie permanența 1  a completului 
C28 S1 – titular Unghianu Mihaela Georgiana. 

3. (…). 
4. (…). 
5. Se hotărăște, în unanimitate, aprobarea cererii formulată de 

către d-na judecător Focșa Lavinia în sensul modificării orei stabilite 
pentru începerea ședințelor completului C22 S2, atât ședință publică cât 
și cameră de consiliu, de la ora 13.30 la ora 12.30. 



6. Se hotărăște, în unanimitate, aprobarea cererii formulată de 
către d-na judecător Onofrei Oana Andreea în sensul modificării orei 
stabilite pentru începerea ședințelor completului C5 S2, atât ședință 
publică cât și cameră de consiliu, de la ora 14.00 la ora 13.00. 

7. (…) 
8. (…) 
9.      (…) 

 10.    (…). 
11.    (…) 
12.    (…) 
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Având în vedere disp. art. 23 din Regulamentul de ordine interioară 

al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 
02.03.2017. 

La şedinţa de lucru au participat d-na Președinte Emilia 
Mădulărescu, d-nul judecător Dinescu Adrian Gabriel, d-nul judecător 
Dari Bogdan, d-nul judecător Cobîscan Alexandru, aceasta fiind condusă 
de d-na Președinte Emilia Mădulărescu. 

Se precizează că d-nul judecător Burlacu Robert Cristian se află în 
concediu de odihnă. 

  
(…)  
 
Colegiul de Conducere,  
HOTĂRĂŞTE:  
 
1. (…). 
2. (…). 
3. Se avizează, în unanimitate, delegarea domnului judecător 

Dari Bogdan în funcţia de preşedinte al Secţiei Penale a Judecătoriei 
sectorului 1 Bucureşti, pe o perioadă de 6 luni. 

4. (…). 
5. (…) 

 
 

Președinte Emilia Mădulărescu 
 

Judecător Cobîscan Alexandru    
 

Judecător Dari Bogdan  
 
Judecător Dinescu Adrian Gabriel  
 
Judecător Burlacu Robert Cristian – C.O. 
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