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Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 10/11.02.2014 

Art. I. Având în vedere că titularii completelor nr. 9 şi 26 nu mai funcţionează în cadrul 

instanţei, precum şi faptul că titularul completului nr. 19 va fi transferat în cadrul Tribunalului 

Bucureşti începând cu data de 01.03.2014, iar până la acea dată se află în concediu medical, 

hotărăşte desfiinţarea completelor nr. 9, 9U2, Cameră de Consiliu 9, 9C.A., 19, 19U2, Cameră 

de Consiliu 19, 19C.A., 26, 26U2, Cameră de Consiliu 26, 26C.A., începând cu data de 

11.02.2014. 

Art. II. Dosarele aflate pe rolul completelor desfiinţate vor fi repartizate ciclic către 

toate celelalte complete civile, avându-se în vedere şi specializarea acestora, de preşedintele 

Secţiei civile, judecător Lucian Mihali-Viorescu, în temeiul art. 96, al art. 99 alin. 11 şi al art. 

26 alin. 1 lit. k din ROI. 

Art. IV. Începând cu data desfiinţării, aceste complete nu vor mai fi avute în vedere în 

situaţiile în care anumite cereri se soluţionează de completul imediat următor. Astfel, 

completul imediat următor pentru completul nr. 8 va fi completul nr. 10, completul imediat 

următor pentru completul nr. 18 va fi completul nr. 20 şi completul imediat următor pentru 

completul nr. 25 va fi completul nr. 27. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 14/27.02.2014 

Art. II. Membrii Colegiului de Conducere, în majoritate, hotărăsc repartizarea doamnei 

judecător Lilica Viuleţ, începând cu data de 01.04.2014, în cadrul Secţiei civile şi titularizarea 

pe Completul nr. 13 al Secţiei civile. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 15/07.03.2014 

Art. I. Colegiul de Conducere hotărăşte, în unanimitate, având în vedere faptul că 

doamna judecător Alina-Nadia Guluţanu urmează să reînceapă activitatea după efectuarea 

concediul de îngrijire copil de până la un an, începând cu data de 14.03.2014, înfiinţarea unui 

nou complet în cadrul Secţiei penale, pe care să fie titularizată doamna judecător Alina-Nadia 

Guluţanu, respectiv Complet 8 penal fond, Complet 8 penal cameră preliminară, Complet 8 

penal drepturi şi libertăţi. 
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Art. II. Analizând propunerile formulate de preşedintele instanţei, membrii Colegiului 

de Conducere, în unanimitate, conform art. 98 alin. 3
1
 din ROIIJ, hotărăsc înfiinţarea a patru 

noi completuri, începând cu data de 10.03.2014, două în cadrul Secţiei civile şi două în cadrul 

Secţiei penale, care să soluţioneze cauzele în care toţi judecătorii unei secţii au devenit 

incompatibili să judece, după cum urmează: 

       Secţia civilă: 

         Complet Penal Special Incompatibilităţi 1 

- titular – judecător Luminiţa Mirela Mîndru 

- repartizare – ciclică 

- data înfiinţării – 10.03.2014 

          Complet Penal Special Incompatibilităţi 2 

- titular – judecător Irina Gabriela Popescu 

- repartizare - ciclică 

- data înfiinţării – 10.03.2014 

       Secţia penală: 

         Complet Civil Special Incompatibilităţi 1 

- titular – judecător Ciprian Boerescu 

- repartizare - ciclică 

- data înfiinţării – 10.03.2014 

          Complet Civil Special Incompatibilităţi 2 

                - titular – judecător Elena Veronica Andreea Iura 

- repartizare - ciclică 

                            - data înfiinţării – 10.03.2014 
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Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 19/08.04.2014 

Art. III. Membrii Colegiului de Conducere, în unanimitate, avizează favorabil 

modificarea componenţei completurilor colegiale, cu includerea doamnei judecător Lilica 

Viuleţ, conform propunerii domnului judecător Lucian Mihali-Viorescu, preşedintele Secţiei 

civile. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 22/25.04.2014 

Art. I. Analizând argumentele expuse, având în vedere faptul că incidentul s-a ivit pe 

data de 16.04.2014, că încheierile au fost redactate la data de 23.04.2014, precum şi urgenţa 

soluţionării cauzelor, membrii Colegiului de Conducere, în unanimitate, hotărăsc repartizarea 

dosarelor având ca obiect acordare personalitate juridică, nesoluţionate la termenul din data 

de 16.04.2014, la următorul termen, respectiv 30.04.2014, cu menţinerea regulilor stabilite 

anterior. Grefierul delegat la Compartimentul persoane juridice va comunica petenţilor, prin 

notă telefonică, noul termen de judecată acordat. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 24/08.05.2014 

Art. II. Membrii Colegiului de Conducere, în unanimitate, au hotărât completarea 

Hotărârii nr. 7/06.02.2013 a Colegiului de conducere în sensul titularizării doamnei judecător 

Ivăncioiu Florentina pe completul  Contravenţii 2, precum şi completarea Hotărârii nr. 

28/07.06.2013 a Colegiului de conducere în sensul titularizării domnului judecător Boerescu 

Ciprian  pe completul  Contravenţii 4.  

 Art. III. Membrii Colegiului de Conducere, în unanimitate, au hotărât crearea în Secţia 

penală a completelor Contravenţii 7 şi Contravenţii 8, precum şi titularizarea doamnelor 

judecător Guluţanu Nadia Alina pe completul Contravenţii 7 şi a doamnei judecător Rizescu 

Florina pe completul Contravenţii 8.  

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 29/04.06.2014 

Art. III. Membrii Colegiului de Conducere aprobă în unanimitate înlocuirea doamnei 

judecător Vârșescu Mariana Constanța cu domnul judecător Boerescu Ciprian în planificarea 

completurilor de drepturi și libertăți în perioada 13- 15.06.2014. 
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Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 30/19.06.2014 

Art. IV. Membrii Colegiului de Conducere au hotărât, în unanimitate, repartizarea 

doamnelor judecător 

Duma Roxana, Pena Anca şi Viorel Georgeana în cadrul Secţiei civile începând cu data 

de 01.07.2014.  

Prorogă discutarea titularizării doamnelor judecător  pe completele de judecată după 

tragerea la sorţi, în acest sens se convoacă Colegiul de conducere pentru data de 23.06.2014, 

ora 14,00, cu informarea celor trei doamne judecător. 

 Art. V. Membrii Colegiului de Conducere au hotărât, în unanimitate, admiterea 

cererilor formulate de doamnele judecător Petrescu Liliana Valentina şi Mîndru Mirela 

Luminiţa privind despecializarea, începând cu data de 01.09.2014 (dată hotărâtă în 

majoritate), a Completelor nr. 8 şi nr. 22 prezidate de acestea  din materia minori şi familie, 

având în vedere durata şedinţelor de judecată şi motivele personale invocate de doamnele 

judecător în cereri. 

Membrii Colegiului de Conducere au hotărât, în majoritate, specializarea Completelor 

nr. 1 şi nr. 23 în materia minori şi familie, începând cu data de 01.09.2014, raportat la data 

înregistrării cererii, neavând relevanţă data recomandată. 

 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 31/23.06.2014 

Art. I. Membrii Colegiului de Conducere au hotărât, în unanimitate, titularizarea, prin 

tragere la sorţi, pe completele  Secţiei civile ce vor rămâne fără titular, a doamnelor judecător 

Duma Roxana, Pena Anca şi Viorel Georgeana, astfel: 

-          doamna  judecător Duma Roxana va prezida completul nr. 1 (C2 – luni), 

completul nr. 1U şi Cameră de consiliu 1, începând cu data de 01.07.2014;  

-          doamna  judecător Pena Anca va prezida completul nr. 6 (C3 – luni), completul 

nr. 6U şi Cameră de consiliu 6, începând cu data de 01.07.2014;  
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-          doamna  judecător Viorel Georgeana va prezida completul nr. 23 (C3 – luni), 

completul nr. 23U şi Cameră de consiliu 23, începând cu data de 01.07.2014;  

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 34/14.07.2014 

Art. IV. Membrii Colegiului de Conducere, în majoritate, hotărăsc titularizarea 

doamnei judecător Hobincu Alexandra pe Completul civil 31 şi Cameră de Consiliu 31 şi 

deblocarea acestor completuri, începând cu data de 21.07.2014. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 36/29.07.2014 

Art. VIII. Membrii Colegiului de Conducere au hotărât, în unanimitate, completarea 

Hotărârii nr. 34/2014 a Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti în 

sensul titularizării doamnei judecător Hobincu Alexandra şi pe completul Cameră de consiliu 

35, prezidat anterior de doamna judecător Bărăscu Maria Virginia. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 40/05.09.2014 

Art. I.   Membrii colegiului, în unanimitate, hotărăsc titularizarea doamnei judecător 

Nistor Florela, începând cu data de 05.09.2014- pe Completul 33, Camera de Consiliu 33 şi 

Camera de Consiliu 37 (prima şedinţă 11.09.2014), titularizarea doamnei judecător Creţescu 

Elena, începând cu data de 15.09.2014- pe Completul 32, Camera de Consiliu 32 şi Camera 

de Consiliu 36 (prima şedinţă 26.09.2014), precum şi ataşarea obiectelor specifice 

completelor de drept comun (complexităţile aferente acestora), menţinerea blocării 

completurilor până la data de 16.09.2014, de asemenea, înfiinţarea Completului Amânare de 

pronunţare Nistor, Completului Amânare de pronunţare Creţescu, Completului Amânare de 

pronunţare Hobincu; precum şi înfiinţarea completelor colegiale (complexitate, parametrii 

aferenţi acestora), începând cu data de 15.09.2014, astfel: Completul CA 32 (Preşedinte 

Creţescu Elena, locul II judecător Nistor Florela) şi Completul CA 33 (Preşedinte Nistor 

Florela, locul II judecător Creţescu Elena). 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 43/30.09.2014 

Art. I.  Membrii colegiului, în unanimitate, hotărăsc titularizarea doamnei judecător 

Uncheşelu Marcela Alina, începând cu data de 15.10.2014 pe Completul 2 Penal Cameră 

Preliminară şi Completul 2 Penal Fond şi deblocarea acestor completuri începând cu aceeaşi 

dată. 
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Colegiul de Conducere hotărăşte, în unanimitate, având în vedere faptul că doamnei 

judecător Ivăncioiu Florentina i-a fost menţinută titularizarea pe Completul 2 Penal Drepturi 

şi Libertăţi,  înfiinţarea unui nou complet în cadrul Secţiei penale, pe care să fie titularizată 

doamna judecător Uncheşelu Marcela Alina, astfel: 

  Complet 9 penal drepturi şi libertăţi - conform obiectelor ataşate celorlalte 

completuri din cadrul Secţiei penale; 

        data înfiinţării – 15.10.2014. 

  De asemenea, avizează favorabil modificarea planificării de permanenţă întocmită 

potrivit art. 98 alin.5 ROIIJ, prin înlocuirea doamnei judecător Ivăncioiu Florentina cu 

doamna judecător Uncheşelu Marcela Alina. 

 Membrii colegiului, în majoritate, hotărăsc repartizarea doamnei judecător Hotca Crina 

Cristina pe Secţia civilă. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 44/03.10.2014 

Art. II. Membrii colegiului, în unanimitate, hotărăsc titularizarea doamnei judecător 

Hotca Crina Cristina, începând cu data de 15.10.2014 (prima şedinţă 20.10.2014, sala 123)- 

pe Completul 9, Completul 9U2 şi Completul Cameră de Consiliu 9, precum şi ataşarea 

obiectelor specifice completelor specializate de fond funciar (complexităţile aferente 

acestora), deblocarea completurilor începând cu data de 15.10.2014, de asemenea, înfiinţarea 

Completului Amânare de pronunţare Hotca. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 50/31.10.2014 

Art. VI. Membrii colegiului, în unanimitate, hotărăsc înfiinţarea completurilor Cameră 

de Consiliu 38, Cameră de Consiliu 39 şi Cameră de Consiliu 40, începând cu data de 

03.11.2014. 

De asemenea, Colegiul de conducere, în unanimitate, hotărăşte titularizarea domnilor 

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

completurile nou înfiinţate, astfel: Cameră de Consiliu 38 – Bărăscu Virginia Maria, Cameră 

de Consiliu 39- Capotă Crina Cristina şi Cameră de Consiliu 40- Ciocan Radu Andrei; 

precum şi ataşarea obiectelor încuviinţare executare silită şi învestire cu formulă 

executorie(fără limită de complexitate), respectiv dezataşarea acestora de la toate celelalte 

completuri de Cameră de Consiliu din cadrul Secţiei civile.  
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Membrii colegiului, în unanimitate, hotărăsc stabilirea unei şedinţe de judecată a 

completurilor Cameră de Consiliu 38, Cameră de Consiliu 39 şi Cameră de Consiliu 40- în 

ziua de miercuri,  începând cu data de 05.11.2014. 

Extras al Hotărârii Colegiului de Conducere al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti 

nr. 57/11.12.2014 

Art. VII.  Membrii colegiului, în unanimitate, în urma tragerii la sorţi, hotărăsc 

titularizarea doamnei judecător Coman Georgiana, începând cu data de 05.01.2015- pe 

Completul 21, Camera de Consiliu 21 şi Camera de Consiliu 21 (prima şedinţă 08.01.2015), 

titularizarea doamnei judecător Gavrilă Elena Diana, începând cu data de 05.01.2015- pe 

Completul 19, Camera de Consiliu 19 şi Camera de Consiliu 19 (şedinţe ianuarie 14.01.2015 

şi 28.01.2015, respectiv prima şedinţă în luna februarie începând cu 09.02.2015), precum şi 

ataşarea obiectelor specifice completelor de drept comun (complexităţile aferente acestora), 

înfiinţarea Completului Amânare de pronunţare Coman, Completului Amânare de pronunţare 

Gavrilă Completului; precum şi înfiinţarea completelor colegiale (complexitate, parametrii 

aferenţi acestora), începând cu data de 05.01.2015, astfel: Completul CA 19 (Preşedinte 

Gavrilă Elena Diana, locul II judecător Coman Georgiana) şi Completul CA 21 (Preşedinte 

Coman Georgiana, locul II judecător Gavrilă Diana Elena). 
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