
EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 26.03.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi, 

26.03.2021, are următoarea ordine de zi: 

„............” 

1.13. Discutarea  solicitării formulate de către Conducerea Secției I Penale de a se aproba 

modificarea planificării judecătorilor în şedinţele de judecată (fond, apel, recurs, contestaţie) 

pentru lunile aprilie - iunie 2021, astfel cum s-a solicitat în adresa transmisă 

1.14. Discutarea  solicitării formulate de către Conducerea Secției I Penale de a se aproba 

planificările judecătorilor în şedinţele de judecată (fond, apel, recurs, contestaţie) şi de 

permanenţă (pe completurile de urgenţă şi incidente conform art. 110 Regulamentul de 

Ordine Interioară a Instanţelor Judecătoreşti) pentru lunile aprilie - iunie 2021 şi planificările 

judecătorilor la Biroul Executări Penale, la Biroul de Aplicare a Apostilei şi în materia 

cooperării judiciare internaţionale în materie penală, astfel cum s-a solicitat în adresa 

transmisă. 

 

……………………………….. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de 

către Conducerea Secției a I-a Penală și dispune următoarele:  

- se aprobă modificarea planificării judecătorilor în şedinţele de judecată (fond, apel, 

recurs, contestaţie) pentru lunile aprilie - iunie 2021; 

- se aprobă modificarea planificărilor de permanență a judecătorilor în ședințe de 

judecată pentru luna martie 2021; 

- se aprobă planificările judecătorilor în şedinţele de judecată (fond, apel, recurs, 

contestaţie) şi de permanenţă (pe completurile de urgenţă şi incidente conform art. 110 

Regulamentul de Ordine Interioară a Instanţelor Judecătoreşti) pentru lunile aprilie - iunie 

2021; 

- se aprobă planificările judecătorilor la Biroul Executări Penale, la Biroul de 

Aplicare a Apostilei şi în materia cooperării judiciare internaţionale în materie penală. 

Se comunică secției pentru implementare şi Departamentului IT pentru monitorizarea 

implementării. 

............................................................ 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 26.03.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi, 

26.03.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

„.........” 

2.4.  Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a III-a Civilă de a se aproba 

schimbare a zilei de şedinţă a completului Fond 7 (compus din Fond 7, F CC 7, F U 7, Fond 

Funciar Fond 7 şi Fond Funciar Fond 7 CC), din ziua de miercuri, săptămâna a IV-a în ziua 

de miercuri, săptămâna a II-a, începând cu luna iunie 2021, ora 08:30, sala 206, astfel cum 

s-a solicitat prin adresa transmisă 

2.5.  Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a III-a Civilă de a se aproba 

schimbare a zilei de şedinţă a completului Fond 15 (compus din Fond 15, F CC 15, F U 15, 

Fond Funciar Fond 15 şi Fond Funciar Fond 15 CC), din ziua de vineri, săptămâna a IV-a în 

ziua de joi, săptămâna a IV-a, începând cu luna iunie 2021, ora 08:30, sala 201, astfel cum 

s-a solicitat prin adresa transmisă 

„...........” 

……………………………….. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de 

către Secției a III-a Civile și dispune următoarele:  

-  se aprobă planificările de permanenţă a judecătorilor pe trimestrul II al anului 

2021, respectiv aprilie – iunie 2021; 

- se aprobă planificările pentru efectuarea procedurii prealabile pe trimestrul II al 

anului 2021, respectiv aprilie – iunie 2021; 

- se aprobă planificările de permanenţă a judecătorilor şi grefierilor întocmită la 

nivelul instanţei pentru perioada aprilie - iunie 2021, în vederea asigurării şi în continuare 

a permanenţei ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.136/2020 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. 

Se comunică secției pentru implementare şi Departamentului IT pentru monitorizarea 

implementării. 
 

............................................................ 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 26.03.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi, 

26.03.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

„..................” 

2.6.  Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a III-a Civilă de a se aproba 

planificările de permanenţă a judecătorilor pe trimestrul II al anului 2021, respectiv aprilie – 

iunie 2021, a planificărilor pentru efectuarea procedurii prealabile pe trimestrul II al anului 

2021, respectiv aprilie – iunie 2021 şi a planificărilor de permanenţă a judecătorilor şi 

grefierilor întocmită la nivelul instanţei pentru perioada aprilie - iunie 2021, astfel cum s-a 

solicitat prin adresa transmisă 

 

……………………………….. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de 

către Secției a III-a Civile și dispune următoarele:  

-  se aprobă planificările de permanenţă a judecătorilor pe trimestrul II al anului 

2021, respectiv aprilie – iunie 2021; 

- se aprobă planificările pentru efectuarea procedurii prealabile pe trimestrul II al 

anului 2021, respectiv aprilie – iunie 2021; 

- se aprobă planificările de permanenţă a judecătorilor şi grefierilor întocmită la 

nivelul instanţei pentru perioada aprilie - iunie 2021, în vederea asigurării şi în continuare 

a permanenţei ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.136/2020 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic. 

Se comunică secției pentru implementare şi Departamentului IT pentru monitorizarea 

implementării.   

 

............................................................ 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 26.03.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi, 

26.03.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

4.1.  Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a V-a Civilă de a se aproba 

procedura de lucru şi planificarea judecătorilor şi grefierilor pentru asigurarea permanenţei 

pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 136/2020  privind instituirea unor măsuri 

în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, aferentă lunilor 

aprilie 2021, mai 2021 şi iunie 2021, astfel cum s-a solicitat prin adresa transmisă 

„..........” 

……………………………….. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de 

către Secției a V-a Civile și dispune următoarele:  

-  se aprobă procedura de lucru şi planificarea judecătorilor şi grefierilor pentru 

asigurarea permanenţei pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 136/2020  

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic 

şi biologic, aferentă lunilor aprilie 2021, mai 2021 şi iunie 2021. 

Se comunică secției şi Departamentului IT pentru implementare. 

 

 

............................................................ 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 26.03.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi, 

26.03.2021, are următoarea ordine de zi: 

„..............” 

4.2.  Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a V-a Civilă de a se aproba 

rectificare a erorii materiale din cuprinsul planificării judecătorilor în şedinţele de judecată 

pentru luna aprilie 2021, aprobată prin Hotărârea Colegiului de Conducere al Tribunalului 

Bucureşti nr. 6/25.02.2021, astfel cum s-a arătat prin adresa transmisă 

4.3.  Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a V-a Civilă de a se aproba 

planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată şi de permanenţă pentru şedinţele de 

judecată, pentru perioada 01.04.2021–30.06.2021 (Trimestrul II 2021), astfel cum s-a 

solicitat prin adresa transmisă 

……………………………….. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de 

către Secției a V-a Civile și dispune următoarele:  

-  se aprobă rectificarea erorii materiale din cuprinsul planificării judecătorilor în 

şedinţele de judecată pentru luna aprilie 2021, aprobată prin Hotărârea Colegiului de 

Conducere al Tribunalului Bucureşti nr. 6/25.02.2021, întrucât din eroare, numele 

judecătorului aflat pe locul II în completul de judecată FF/AR18/Apel 18-Lg.207/MF din 

data de 14.04.2021 a fost menţionat ca fiind „Vişoiu”, în loc de „Blejan”, astfel cum era 

corect; 

-  se aprobă planificarea judecătorilor în şedinţele de judecată şi de permanenţă 

pentru şedinţele de judecată, pentru perioada 01.04.2021–30.06.2021 (Trimestrul II 2021), 

astfel cum s-a solicitat. 

Se comunică secției şi Departamentului IT pentru implementare. 

 

............................................................ 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 26.03.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi, 

26.03.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

5.1.  Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a VI-a Civilă de a se aproba 

planificarea de permanență pe şedinţă a judecătorilor aferentă semestrului II/2021 şi 

planificarea judecătorilor pentru procedura prealabilă aferentă trimestrului II/2021, astfel 

cum s-a menţionat în adresa transmisă 

……………………………….. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de 

către Secției a VI-a Civile și dispune următoarele:  

-  se aprobă planificarea de permanență pe şedinţă a judecătorilor aferentă 

semestrului II/2021, astfel cum s-a solicitat; 

- se aprobă planificarea judecătorilor pentru procedura prealabilă aferentă 

trimestrului II/2021, astfel cum s-a solicitat. 

Se comunică secției şi Departamentului IT pentru implementare. 

 

............................................................ 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 26.03.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi, 

26.03.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

 

6.1.  Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a VII-a Civilă de a se aproba 

modificarea planificării de permanenţă pentru şedinţele completului 9 (stadiu procesual 

fond) şi completului 17 (stadiu procesual fond)  planificate în 10.08.2021 şi, respectiv, 

11.08.2021, astfel cum s-a solicitat în adresa transmisă 

……………………………….. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de 

către Secției a VII-a Civile și dispune următoarele:  

-  se aprobă modificarea planificării de permanenţă pentru şedinţele completului 9 

(stadiu procesual fond) şi completului 17 (stadiu procesual fond)  planificate în 10.08.2021 

şi, respectiv, 11.08.2021, astfel cum s-a solicitat.  

Se comunică secției şi Departamentului IT pentru implementare. 

 

............................................................ 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 9 DIN 26.03.2021 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi, 

26.03.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

„...........” 

7.3. Discutarea solicitării formulate de către Conducerea Secției a VIII-a Conflicte de Muncă 

şi Asigurări Sociale de a se aproba modificarea planificărilor de permanenţă cu judecătorii 

pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021, modificarea planificărilor  de permanenţă pentru 

procedura prealabilă  cu judecătorii pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021, astfel cum s-a 

menţionat în adresa transmisă 

……………………………….. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

……………………………….. 

 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea formulată de către 

Secției a VIII-a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale și dispune următoarele:  

-  se aprobă modificarea planificărilor de permanenţă cu judecătorii pentru perioada 

01.04.2021-30.06.2021, astfel cum s-a solicitat; 

- se aprobă modificarea planificărilor  de permanenţă pentru procedura prealabilă  

cu judecătorii pentru perioada 01.04.2021-30.06.2021, astfel cum s-a solicitat. 

Se comunică secției şi Departamentului IT pentru implementare. 

 

............................................................ 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
 
 


