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Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 3/11.01.2013 

 Art. II. Membrii Colegiului de conducere au hotărât, cu trei voturi pentru (judecător 

Elena Veronica Andreea IURA, Marian Virgil MOISE şi Lucian MIHALI-VIORESCU) şi 

două împotrivă (judecător Diana Elena GAVRILĂ şi Cristina Raluca RADU), trecerea 

cauzelor având ca obiect ”plângere contravenţională” din competenţa Secţiei penale în 

competenţa Secţiei civile, având în vedere faptul că din luna februarie 2013 în cadrul Secţiei 

civile urmează a funcţiona încă 6 judecători, precum şi specializarea judecătorilor fiecărei 

secţii; cauzele având acest obiect nu vor mai fi repartizate pe completele Secţiei penale 

începând cu 01.03.2013. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 4/15.01.2013 

 

Art. I. Înlocuirea doamnei judecător Diana Elena GAVRILĂ, planificată să asigure 

permanenţa pentru data de 16.01.2013 cu doamna judecător Cristina Raluca RADU, având în 

vedere faptul că doamna judecător Diana Elena GAVRILĂ se află în concediu medical în 

săptămâna 14.01.2013 – 18.01.2013, urmând ca aceasta să fie programată în planificarea de 

permanenţă a Secţiei civile întocmită conform art. 98 alin. 5 din ROI, în ziua de 30.01.2013. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 7/06.02.2013 

Art. I. Repartizarea pe Secţia civilă şi titularizarea, prin tragere la sorţi, a 

domnului judecător Nicolae Alexandru Ceslea pe completul nr. 15 (C4 – vineri), completul 

nr. 15U şi Cameră de consiliu 15, începând cu data de 06.02.2013; prima şedinţă a domnului 

judecător va fi pe data de 08.02.2013. 

Art. II. Repartizarea pe Secţia penală şi titularizarea, prin tragere la sorţi, a 

doamnei judecător Florentina Ivăncioiu pe completul nr. 2 (C 1 Penal – miercuri), începând 

cu data de 06.02.2013; prima şedinţă a doamnei judecător va fi pe data de 11.02.2013. 

Art. III. În urma analizării cererii formulate de doamna judecător Militaru Evda 

Serena privind înlocuirea sa pentru data de 11.02.2013 în planificarea de permanenţă 

întocmită conform art. 98 alin. 5 din R.O.I., Colegiul de conducere hotărăşte  modificarea 

planificării de permanenţă pentru data de 11.02.2013, în sensul înlocuirii doamnei judecător 

Militaru Evda Serena cu doamna judecător Bărbulescu Ramona Maria. 
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Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 12/04.03.2013 

Art. I. În urma analizării cererilor formulate de doamnele judecător Nistor Florela 

şi Larion Iuliana-Mădălina referitoare la solicitarea de a nu mai participa la şedinţele de 

judecată începând cu data de 01.03.2013, respectiv data de 10.03.2013, ca urmare a efectuării 

concediului legal de odihnă şi a celui de sarcină şi lăuzie, Colegiul de conducere avizează 

favorabil aceste cereri, având în vedere art. 24 din O.U.G. nr. 96/2003 şi acordul judecătorilor 

consultaţi în şedinţa Adunării Generale desfăşurată în data de 04.03.2013, anterior şedinţei 

Colegiului de conducere. 

Art. II. Repartizarea pe Secţia civilă şi titularizarea, prin tragere la sorţi, a 

doamnei judecător Vlase Nadina pe completul nr. 18 (C2 – luni), completul nr. 18U şi 

Cameră de consiliu 18, începând cu data de 04.03.2013; prima şedinţă a doamnei judecător va 

fi pe data de 11.03.2013. 

Art. III. Repartizarea pe Secţia civilă şi titularizarea, prin tragere la sorţi, a 

doamnei judecător Popescu Ioana Andreea pe completul nr. 27 (C4 – joi), completul nr. 27U 

şi Cameră de consiliu 27, începând cu data de 04.03.2013; prima şedinţă a doamnei judecător 

va fi pe data de 14.03.2013. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 13/15.03.2013 

Art. I. Membrii Colegiului de conducere au hotărât, în unanimitate, înfiinţarea în 

materie civilă a Completului 4 (C2 – Joi) care va fi configurat cu toate obiectele ce se 

regăsesc în completele obişnuite, incluzând obiectele care se regăsesc pe completele de 

urgenţă ale unui complet civil nespecializat, precum şi înfiinţarea completului Cameră de 

Consiliu nr. 4 care va fi configurat cu toate obiectele unei Camere de consiliu obişnuite.   

Art. II. Titularizarea doamnei judecător Stoica Monica Mirabela, prin tragere la 

sorţi, pe Completul nr. 4 (C2 – Joi) şi pe completul Camera de Consiliu nr. 4. 

Art. III. Membrii Colegiului de conducere au hotărât înfiinţarea următoarelor 

complete de Cameră de Consiliu: 

      Cameră de Consiliu nr. 31 – prezidat de doamna judecător Bărbulescu Ramona 

Maria; 

      Cameră de Consiliu nr. 32 – prezidat de doamna judecător Bîrlog Mădălina; 
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      Cameră de Consiliu nr. 33 – prezidat de doamna judecător Larion Iuliana 

Mădălina; 

      Cameră de Consiliu nr. 34 – prezidat de doamna judecător Nistor Florela; 

Cele patru complete vor fi configurate cu obiectul încuviinţare executare silită, iar 

termenele de judecată vor fi acordate, pentru fiecare complet, într-o singură zi a săptămânii, 

respectiv pentru completele Camera de Consiliu nr. 31 şi nr. 32 în ziua de joi şi pentru 

completele Camera de Consiliu nr. 33 şi 34 în ziua de vineri, urmând a fi deschise şedinţe de 

judecată în aceste zile. 

Doamnele judecător Bărbulescu Ramona Maria, Bîrlog Mădălina, Larion Iuliana 

Mădălina şi Nistor Florela vor îndeplini, săptămânal, în ordine alfabetică, şi următoarele 

atribuţii: 

        judecător de serviciu, cu alternanţă zilnică; 

        judecător desemnat la Compartimentul P.J., cu alternanţă săptămânală; 

        judecător desemnat la Compartimentul Asociaţii de proprietari, cu alternanţă 

săptămânală, dar nu suprapus cu P.J.; 

        judecător desemnat cu soluţionarea cererilor de învestire cu formulă executorie 

a altor înscrisuri decât hotărâri judecătoreşti, acelaşi judecător cu cel desemnat la 

Compartimentul Asociaţii de proprietari.  

Art. IV. Având în vedere înfiinţarea celor patru complete care soluţionează numai 

cauze având ca obiect încuviinţare executare silită, celelalte complete de Cameră de Consiliu 

nu vor mai soluţiona cereri având acest obiect. Având în vedere timpul necesar pentru ca 

aceste măsuri să fie aduse la îndeplinire din punct de vedere tehnic de către Compartimentul 

Registratură, modalitatea aceasta de repartizare a dosarelor având ca obiect încuviinţare 

executare silită se va aplica începând cu dosarele înregistrate din data de 19.03.2013. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 13/15.03.2013 

Art. VI. Avizează favorabil propunerile formulate de domnul judecător Lucian 

Mihali - Viorescu, preşedintele Secţiei civile, cu privire la dosarele având ca obiect cerere în 

anulare ordonanţă de plată. 
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Aceste cauze se vor repartiza completelor existente in prezent, ataşându-se în aplicaţia 

ECRIS obiectul cerere în anulare ordonanţă de plată  fiecărui complet activ de forma CU sau 

CU2, precum şi completului nr. 4, cu excepţia completelor specializate în materia „minori şi 

familie”.  

Având în vedere că NCPC prevede că aceste dosare se judecă în complet format din 

doi judecători, completele se vor întregi conform planificării din Anexă, urmând a fi prezidate 

de titular. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 17/05.04.2013 

Art. I. În urma analizării cererii formulate de doamna judecător Guluţanu Alina 

Nadia, referitoare la solicitarea de a nu mai participa la şedinţele de judecată începând cu data 

de 15.04.2013, având în vedere starea de graviditate avansată, Colegiul de conducere avizează 

favorabil această cerere, având în vedere art. 24 din O.U.G. nr. 96/2003 şi faptul că doamna 

judecător va fi însărcinată la acea dată în luna a VI-a. 

Faţă de acest aviz favorabil, membrii colegiului au hotărât menţinerea Completului 

nr. 4 Penal, care a fost până în prezent prezidat de doamna judecător Guluţanu Alina Nadia şi 

titularizarea pe acest complet a doamnei judecător Bărbulescu Ramona Maria, care nu este în 

prezent titularizată pe vreun complet de judecată sau a doamnei judecător Mîndru Luminiţa 

Mirela, transferată la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti începând cu data de 01.05.2013. 

Membrii colegiului au hotărât, cu majoritate de voturi, repartizarea pe Secţia 

penală şi titularizarea doamnei judecător Mîndru Luminiţa Mirela pe completul nr. 4 (C 1 

Penal – marţi), începând cu data de 01.05.2013; prima şedinţă a doamnei judecător va fi pe 

data de 14.05.2013. 

În perioada 15.04.2013 – 30.04.2013, completul nr. 4 (C 1 Penal – marţi) va fi 

prezidat de judecătorul planificat să asigure permanenţa conform art. 98 alin. 5 din R.O.I. 

Menţine repartizarea pe Secţia civilă a doamnei judecător Bărbulescu Ramona 

Maria. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 18/12.04.2013 

Art. I. Avizează favorabil propunerile de modificare a planificării de permanenţă întocmită 

conform art. 98 alin. 5 din R.O.I a Secţiei civile din anexă, formulate de domnul judecător 

Lucian Mihali-Viorescu, preşedintele Secţiei civile, în sensul că în cazul completelor care au 
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fost prezidate de doamnele judecător Mădălina Iuliana Larion şi Florela Nistor să fie 

planificate actualele titulare de complet, doamnele judecător Popescu Ioana Andreea şi Vlase 

Nadina. 

Art. III. În urma analizării cererii formulate de doamna judecător Evda Serena 

Militaru privind înlocuirea sa pentru data de 22.04.2013 în planificarea de permanenţă 

întocmită conform art. 98 alin. 5 din R.O.I., Colegiul de conducere hotărăşte, cu patru voturi 

pentru (judecător Diana Elena Gavrilă, judecător Lucian Mihali-Viorescu, judecător Marian 

Virgil Moise şi Cristina Raluca Radu) şi unul împotrivă (judecător Elena Veronica Andreea 

Iura), modificarea planificării de permanenţă pentru data de 22.04.2013, în sensul desemnării 

doamnei judecător Ramona Maria Bărbulescu, ca urmare a acordului acesteia, ca permanenţă 

1 şi a doamnei judecător Evda Serena Militaru ca permanenţă 2. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 19/25.04.2013 

Art. I. Membrii colegiului au hotărât, în majoritate, crearea Completului 3 Special, 

prezidat de vicepreşedintele instanţei, doamna judecător Ana-Maria PUIU şi a Completului 4 

Special, prezidat de preşedintele instanţei, doamna judecător Elena Veronica Andreea IURA. 

Titularizează pe Completul 2 Special pe domnul judecător Lucian MIHALI-VIORESCU, 

preşedintele Secţiei civile. Aceste complete vor soluţiona cererile având ca obiect suspendarea 

provizorie a executării silite formulate în temeiul art. 403 alin. 4 C.pr.civ. precum şi cererile 

de reexaminare a taxei de timbru şi reexaminare ajutor public judiciar formulate în aceste 

dosare. 

Art. II. Membrii colegiului au hotărât, în unanimitate, crearea Completului 

Preşedinte 1, prezidat de doamna judecător Elena Veronica Andreea IURA, preşedintele 

instanţei şi a Completului Preşedinte 2 care va fi prezidat de judecătorul planificat la 

permanenţă - măsuri preventive. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 28/07.06.2013 

Art. I. Titularizarea domnului judecător Boerescu Ciprian, care a fost transferat la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti începând cu 15.06.2013, pe completul nr. 4 Penal – C1 – 

marţi, complet prezidat până în prezent de doamna judecător Mîndru Luminiţa Mirela care şi-

a exprimat opţiunea să funcţioneze în cadrul Secţiei civile. 

Art. II. Titularizarea doamnei judecător Mîndru Mirela Luminiţa, prin tragere la 

sorţi, începând cu data de 15.06.2013, pe completul nr. 22 – C2 – vineri rămas fără titular ca 

urmare a transferului doamnei judecător Grozescu Aurelia Mihaela la Tribunalul Bucureşti. 
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Titularizarea doamnei judecător Bărbulescu Ramona Maria, prin tragere la sorţi, 

începând cu data de 01.07.2013, pe completul nr. 23 – C3 –luni, rămas fără titular ca urmare a 

promovării doamnei judecător Iacob Elena Teodora la Tribunalul Bucureşti. 

Art. III. Înlocuirea doamnei judecător Bîrlog Andreea Mădălina în planificarea de 

permanenţă întocmită potrivit art. 98 alin. 5 din R.O.I, în data de 11.06.2013, cu doamna 

judecător Bărbulescu Ramona Maria, având în vedere că doamna judecător Bîrlog Andreea 

Mădălina a prezidat şedinţa de judecată din data de 07.06.2013. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 29/13.06.2013 

Art. VI. Titularizarea domnului judecător Boerescu Ciprian, care a fost transferat la 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti începând cu 15.06.2013, pe completul 4 – măsuri 

preventive, având în vedere că doamna judecător Guluţanu Alina Nadia care a prezidat acest 

complet urmează să intre în concediu de odihnă şi apoi concediu prenatal. 

Blocarea completului  7 – măsuri preventive începând cu data de 17.06.2013 motivat de faptul 

că doamna judecător Mândru Luminiţa Mirela care a prezidat acest complet, a fost repartizată 

la Secţia civilă începând cu data de 15.06.2013 şi în prezent există un număr egal de 

judecători cu numărul de complete în cadrul Secţiei penale. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 30/27.06.2013 

Art. IV. Membrii colegiului au hotărât înfiinţarea completelor civile nr. 31, nr. 32 

şi nr. 33, specializate în soluţionarea cauzelor privind minori şi familie, corespunzător 

competenţei judecătorilor stagiari, a camerelor de consiliu aferente acestora şi titularizarea 

domnilor judecători Bărăscu Maria Virginia, Capotă Cristina Crina şi Ciocan Radu Andrei, în 

ordine alfabetică, pe aceste complete. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 31/09.07.2013 

Art. II. Membrii colegiului hotărăsc, cu unanimitatea celor prezenţi, blocarea 

completelor Cameră de consiliu 31, Cameră de consiliu 32 şi Cameră de consiliu 33 şi 

înfiinţarea concomitentă a alte trei complete care vor funcţiona în vacanţa judecătorească, 

respectiv: Cameră de consiliu 35, Cameră de Consiliu 36 şi Cameră de consiliu 37. 
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Art. III. În acest sens, modifică Hotărârea nr. 30/27.06.2013 a Colegiului de 

conducere şi titularizează judecătorii stagiari, repartizaţi la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, 

pe completele Cameră de consiliu nou înfiinţate, astfel: 

-         Cameră de consiliu 35 – judecător Bărăscu Maria Virginia 

-         Cameră de consiliu 36 – judecător Capotă Cristina Crina 

            -         Cameră de consiliu 37 – judecător Ciocan Radu Andrei 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 38/04.10.2013 

Art. I. În urma analizării cererii formulate de doamna judecător Diana Elena 

Gavrilă, referitoare la solicitarea de a nu mai participa la şedinţele de judecată începând cu 

data de 09.10.2013, având în vedere starea de graviditate avansată, luând act şi de punctul de 

vedere exprimat de domnul judecător Lucian Mihali – Viorescu în referatul ataşat ordinii de 

zi, Colegiul de conducere avizează favorabil această cerere, în majoritate (doamna judecător 

Diana Elena Gavrilă s-a abţimut), potrivit art. 24 din O.U.G. nr. 96/2003 şi faţă de faptul că 

doamna judecător va fi însărcinată la acea dată în luna a VII-a. 

Faţă de acest aviz favorabil, membrii colegiului au hotărât, în majoritate, 

menţinerea Completului nr. 3 Civil, prezidat până în prezent de doamna judecător Diana 

Elena Gavrilă. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 40/15.10.2013 

Art. I. Repartizarea pe Secţia civilă a domnilor judecător Chelcea Constantin, 

Florea Ecaterina şi Ivan Mihaela Dorina, potrivit dispoziţiilor art. 22 alin. 1 şi alin. 2 lit. b din 

R.O.I.  

Având în vedere că în prezent la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti sunt 4 

complete rămase fără titular şi doar trei judecători au fost repartizaţi la această instanţă, 

membrii colegiului au hotărât, în unanimitate, prezidarea  şedinţelor completului nr. 9 (C3-

joi), completului nr. 9U şi Cameră de consiliu  9  de judecătorul planificat la serviciul de 

permanenţă întocmit conform art. 98 alin.5 din ROIIJ.  
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Titularizarea, prin tragere la sorţi, a domnului judecător Chelcea Constantin pe 

completul nr. 6 (C3 – luni), completul nr. 6U şi Cameră de consiliu 6, începând cu data de 

16.10.2013; prima şedinţă a domnului judecător va fi pe data de 21.10.2013. 

Titularizarea, prin tragere la sorţi, a doamnei judecător Florea Ecaterina pe 

completul nr. 2 (C2 – marţi), completul nr. 2U şi Cameră de consiliu 2, începând cu data de 

16.10.2013; prima şedinţă a doamnei judecător va fi pe data de 22.10.2013. 

Titularizarea, prin tragere la sorţi, a doamnei judecător Ivan Mihaela Dorina pe 

completul nr. 3 (C2 – miercuri), completul nr. 3U şi Cameră de consiliu 3, începând cu data 

de 16.10.2013; prima şedinţă a doamnei judecător va fi pe data de 23.10.2013. 

Faţă de faptul că, aceste complete pe care au fost titularizaţi domnii judecători au 

fost blocate, membrii colegiului au hotărât, în unanimitate, deblocarea completelor nr. 6 (C3 – 

luni), nr. 6U, Cameră de consiliu 6, nr. 2 (C2 – marţi), nr. 2U, Cameră de consiliu 2, nr. 3 (C2 

– miercuri), completul nr. 3U şi Cameră de consiliu 3, începând cu data de 17.10.2013. 

Art. IV. Având în vedere situaţia specială a doamnei judecător Diana Elena 

Gavrilă în sensul că urmează să beneficieze de concediu pre şi post natal, membrii colegiului 

au hotărât ca începând cu data de 21.10.2013, doamna judecător să îndeplinească atribuţiile 

judecătorului delegat la Compartimentul Persoane Juridice şi Asociaţii de Proprietari. 
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