
Hotărâri Colegiu 2014  

 

Hotărârea nr. 1 adoptată în data de 15.01.2014 în şedinţa Colegiului de Conducere al 
Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti  

Art. 1 Repartizarea noilor judecători numiţi în cadrul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, 
începând cu data publicării decretelor de numire în funcţie în Monitorul Oficial astfel: domnul 
judecător Andrei Iugan în cadrul Secţiei Penale, doamna jduecător Alexandra Pană în cadrul 
secţiei civile.  

Art. 2 Înfiinţarea următoarelor completuri în cadrul secţiei Penale:  

C 1 penal - aplicarea legii penale mai favorabile, prezidat de doamna judecător Oana Stela 
Roşeanu care va funcţiona pe data de 01.02.2014 şi începând cu data de 03.02.2014, 
săptămânal, lunea.  

C 2 penal - aplicarea legii penale mai favorabile, prezidat de doamna judecător Ecaterina 
Apostoliceanu,  care va funcţiona pe data de 01.02.2014 şi începând cu data de 04.02.2014, 
săptămânal, marţea. 

C 3 penal - aplicarea legii penale mai favorabile, prezidat de doamna judecător Mihaela 
Camelia Andrei,  care va funcţiona pe data de 01.02.2014 şi începând cu data de 04.02.2014, 
săptămânal, marţea. 

C 4 penal - aplicarea legii penale mai favorabile, prezidat de doamna judecător Mirela 
Păstoreanu,  care va funcţiona pe data de 01.02.2014 şi începând cu data de 05.02.2014, 
săptămânal, miercurea. 

C 5 penal - aplicarea legii penale mai favorabile, prezidat de doamna judecător Dana Ionela 
Grosu,  care va funcţiona pe data de 01.02.2014 şi începând cu data de 05.02.2014, 
săptămânal, miercurea. 

C 6 penal - aplicarea legii penale mai favorabile, prezidat de domnul  judecător Andrei  Iugan,  
care va funcţiona pe data de 01.02.2014 şi începând cu data de 06.02.2014, săptămânal, joia. 

C 7 penal - aplicarea legii penale mai favorabile, prezidat de domnul  judecător Ionuţ 
Dragomir,  care va funcţiona pe data de 01.02.2014 şi începând cu data de 06.02.2014, 
săptămânal, joia. 

Art. 3 Aprobarea planificării de permanenţă în ceea ce priveşte completurile de la art. 2, 
astfel:  

C 1 penal aplicarea legii penale mai favorabile: săptămânile pare (spre ex. săpt.  03.02.rezerva 
1, judecător Apostoliceanu Ecaterina, rezerva 2 judecător Mihaela Camelia Andrei, 
săptămânile impare(spre exemplu săpt. 10. 02- rezerva 1 judecător Mihaela Camelia Andrei, 
rezerva 2  judecător Dana Ionela Grosu. 



C 2 penal - aplicarea legii penale mai favorabile: rezerva 1 judecător Mihaela Camelia Andrei, 
rezerva 2 judecător Dana Ionela Grosu. 

C3 penal - aplicarea legii penale mai favorabile: rezerva 1 judecător Ecaterina Apostoliceanu, 
rezerva 2 judecător Ana Mirela Păstoreanu 

C 4 penal - aplicarea legii penale mai favorabile: rezerva 1 judecător Dana Ionela Grosu , 
rezerva 2 judecător Oana Stela Roşeanu 

C 5 penal - aplicarea legii penale mai favorabile: rezerva 1 judecător Ana Mirela Păstoreanu, 
rezerva 2 judecător  Oana Stela Roşeanu 

C6  penal - aplicarea legii penale mai favorabile: rezerva 1 judecător  Ionuţ Dragomir , 
rezerva 2 judecător  Mihaela Camelia Andrei 

C 7 penal - aplicarea legii penale mai favorabile: rezerva 1 judecător Andrei  Iugan , rezerva 2 
judecător Oana Stela Roşeanu 

Rezerva 2 va prezida şedinţa în măsura în care atât titularul de complet cât şi rezerva 1 se află 
în imposibilitatea prezidării acestuia.  

Hotărâre nr. 2 - din data de 21.01.2014 

Art. 1 Stabileşte ca în ziua de 21.01.2014 titularul Completului C 1 penal măsuri preventive să 
fie dl. judecător Ionuţ Dragomir.  

Hotărârea nr. 3 – din data de 24.01.2014  

Art. 1  

Admiterea solicitării doamnei judecător Mădălina Mihalaşcu de schimbare a zilei de şedinţă a 
completurilor civile obişnuite din lunea în miercurea şi a completului administrativ din 
miercurea în joia, începând cu data de 01.03.2013 şi pe cale de consecinţă planificarea 
începând cu acea dată a completurilor prezidate de doamna  judecător .  

Art. 2  Admiterea propunerilor doamnei vicepreşedinte Iulia Ursan de modificare a 
planificării de permanenţă  în privinţa componenţei completurilor civile menţionate mai jos, 
începând cu data publicării de numire în funcţie în cadrul judecătoriei sectorului 5 Bucureşti a 
doamnei  judecător Alexandra Pană astfel:  

C 7 civil - miercuri ora 9,00- prezidat săptămânal de dna judecător Daniela Stoica+Completul 
8 civil urgenţe+completul nr. 8 executări silite+completul 7 camera de consiliu+C 7 
adm(vineri) – va avea ca rezerve principale: dna. jud. Alexandra Pană în săptămânile 
2,4,6,8,10,12,14, 16,18, 20, 22,24, 26, (08.01., 22.01. 05.02, …) dl. jud. Alexandru Sătescu în 
săptămânile : 3,7,11,15,19, 23 (15.01, 12.02, …) şi dl. jud. Aurelian Murgoci în săptămânile 
5,9,13,17,21,25(29.01, 26.02, …)şi ca rezerve subsidiare: dna. jud. Valentina Sorescu în 
săptămânile: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26(08.01, 22.01, 05.02,…) dna jud. Mariela 
Pandelescu în săptămânile : 3,7,11,15,19,23(15.01.,12.02….) şi dl jud. Alexandru Stătescu în 
săptămânile :5,9,13,17,21,25(29.01.26.02, …). 



C17 civil miercuri ora 9,00 prezidat săptămânal de d-na jud Mădălina Mihalaşcu +completul 
20 civil urgenţe+completul 20 executări silite+c17 camera de consiliu +C17 adm (joi) – va 
avea rezerve principale : dl. jud. Alexandru Stătescu în săptămânile: 2, 4, 6 ,8 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 26(06.01.20.01. 03.02…)dna. jud. Alexandra Pană în săptămânile: 
3,7,11,15,19,23(13.01.10.02…) şi dna jud. Cîrstea Adela în săptămânile: 5,9,13,17, 21, 
25(27.01., 24.02,…) şi ca rezerve subsidiare : dna jud.  Cîrstea  Adela în săptămânile: 
2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26(06.01., 20.01,03.02…) dl. jud. Alexandru Stătescu în 
săptămânile :3,7,11,15,19,23,(13.01,10,02,…) şi domnul judecător Ionuţ Niculescu în 
săptămânile: 5,9,13,17,21,25(27.01,24.02,…)  

Completul nr. 8 civil - joi prezidat săptămânal de doamna judecător Radu Elena+Completul 9 
civil urgenţe, +C9 executări silite+C8 camera de consiliu+C8 adm(luni)- va avea ca rezervă 
principală pe dna. jud. Alexandra Pană în săptămânile 16.02.,13.02,20.02.,27.02, 

Art. 3 Admiterea propunerii doamnei vicepreşedinte Iulia Ursan de modificare a planificării 
judecătorului de serviciu începând cu data publicării decretului de numire în funcţia de 
judecător la Judecătoria sectorului 5 Bucureşti  a doamnei judecător Alexandra Pană astfel:  

10.02.luni- judecător Ursan Iulia va fi înlocuită cu jud. Alexandra  Pană,  

07.03.Vineri- judecător Ursan Iulia va fi înlocuită cu jud.  Alexandra Pană,  

03.04. joi - judecător Ursan Iulia va fi înlocuită cu jud. Alexandra Pană,  

02.05 vineri - judecător Iulia Ursan va fi înlocuită cu jud. Alexandra Pană, 

29.05. joi – judecător Iulia Ursan va fi înlocuită cu jud Alexandra Pană 

26.06. joi - judecător Iulia Ursan va fi înlocuită cu jud Alexandra Pană 

Art. 4 Admiterea propunerilor doamnei vicepreşedinte Iulia Ursan de modificare a planificării 
completelor specializate în materie civilă de acordare a personalităţii juridice a asociaţiilor de 
proprietari începând cu data publicării decretului de numire în funcţia de judecător la 
judecătoria Sectorului 5 Bucureşti a doamnei judecător Alexandra Pnaă astfel: 

17.04.2014- judecător Iulia Ursan va fi înlocuită cu jud Alexandra Pană 

22.05.2014 – judecător Dumitrescu Cristina va fi înlocuită cu jud. Alexandra Pană. 

Art. 7 Admiterea solicitărilor doamnei judecător Valentina Sorescu de a prelua un complet 
specializat în materia minorilor şi a familiei, precum şi  a doamnei judecător Adela Cîrstea de 
a prelua un complet civil nespecializat, începând cu data de 03.03.2014.  

Hotărârea nr. 4 din 27.01.2014  

Art. 1 Aprobă propunerea doamnei judecător Oana Stela Roşeanu , Preşedintele Secţiei 
Penale de desemnare ca judecători de drepturi şi libertăţi a domnilor judecători Oana Stela 
Roşeanu, Ecaterina Apostoliceanu, Mihaela Camelia Andrei, Mirela Păstoreanu, Dana Ionela 



Grosu, Andrei Iugan, Ionuţ Dragomir, care vor îndeplini atribuţiile judecătorului de drepturi şi 
libertăţi prevăzute de art 53C.p.p.  

Hotărârea nr. 6  din 31.01.2014  

Art. 2  

Aprobă începând cu data de 10.02.2014 constituirea unui nou complet civil C 1 şi a 
completelor asociate acestuia cu zi de funcţionare luni, prezidat de d-na jud. Alexandra Pană 
astfel: C1 civil, C1 civil urgenţe, C1 executări silite, C1 camera de consiliu, C1 civil Adm - zi 
de funcţionare marţi.  

Art. 3 Aprobă planificarea de permanentă în privinţa sus,menţionatelor completuri înfiinţate la 
propunerea vicepreşedintelui instanţei, doamna judecător Iulia Ursan astfel: 

Completul 1 civil – prezidat săptămânal de dna. jud Alexandra Pană+C1 civil urgenţe+C1 
executări silite, +C1 camera de consiliu + C 1 adm (marţi) va avea rezerve principale : dl. jud. 
Alexandru Stătescu în săptămânile:8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 (17.02.,03.03…) dna. jud. 
Daniela Stoica în săptămânile: 7,11,15,19,23,(10.02, 10.03..) şi dna jud Adela Cîrstea în 
săptămânile 9,13,17,21,25(24.02,24.03..------9 şi ca rezerve subsidiare dna jud Cîrstea Alela 
în săptămânile 8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 (17.02, 03.03,…) dl jud. Alexandru Stătescu în 
săptămânile 7,11,15,19,23,(10.02,10.03, …) şi dl jud. Ionuţ Niculescu în săptămânile: 
9,13,17,21,25, (24.02,24.03, …) 

Art. 4 Aprobă modificarea planificării de permanenţă a completelor C 6 şi  C4 din cadrul 
secţiei civile a instanţei din data de 14.02.2014 şi 25.02.2014, în ceea ce priveşte rezerva 
principală, astfel:  

- În data de 14.02.2014 completul 6 civil – vineri, ora 9,00 ( specializat în materia 
cauzelor de fond funciar) prezidat odată  la două săptămâni de doamne judecător 
Mariela Pandelescu+completul 7 civil urgenţe+c7 executări silite+C6 camera consiliu 
+C6 adm (luni) va avea rezervă principală pe doamna Jud. Alexandra Pană în loc dl 
jud Mihnea Tănase 

- În data de 25.02.2014 completul 4 civil – marţi, prezidat săptămânal de dna judecător 
Finta Fabiola+C5 cuvil urgenţe+completul nr. 5 executări silite+completul 4 camera 
de consiliu+c4 adm (miercuri) va avea rezervă principală pe dna jud Alexandra Pană 
în loc de dna jud Valentina Sorescu 

Art. 5 Aprobă la propunerea vicepreşedintelui instanţei în ceea ce priveşte modificarea 
planificării judecătorului de serviciu:  

-07.02. vineri- judecător Laura Toma va fi înlocuit cu dna jud. Ana Maria Puiu 

- 06.03. joi- judecător Toma Laura va fi înlocuită cu jud. Iulia Ursan  

-02.04. miercuri- jud Toma Laura va fi înlocuită cu jud Ana Maria Puiu 

-30.04. miercuri – judecător Toma Laura va fi înlocuită cu jud Ana Maria Puiu 



- 28.05 miercuri- judecător Laura Toma va fi înlocuită cu jud Ana Maria Puiu  

25.06. miercuri - judecător Laura Toma va fi înlocuită cu jud. Ana Maria Puiu 

Art. 6 Aprobă propunerea vicepreşedintelui instanţei în ceea ce priveşte modificarea 
completelor specializate în materie civilă de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor 
de proprietari astfel: 

10.04.2014- judecător Toma Laura va fi înlocuită cu jud Puiu Ana Maria. 

Hotărârea nr. 9 din 11.02.2014  

Art. 3 Înfiinţează C 1 executări penale prezidat de doamna judecător O.Roşeanu, C2  
executări penale prezidat de doamna judecător E. Apostoliceanu,  C3 executări penale 
prezidat de doamna judecător M. Andrei, C 4 executări penale prezidat de doamna 
judecător M. Păstoreanu, C 5 executări penale prezidat de doamna judecător D. Grosu, C6 
executări penale prezidat de domnul judecător A. Iugan, C7 executări penale prezidat de 
domnul judecător I .Dragomir. Dispune ca între aceste completuri, repartizarea să fie 
făcută manual aleatoriu ciclic, potrivit evidenţei ţinute de grefierul şef al secţiei penale în 
funcţie de planificarea aprobată de colegiu.  

Hotărârea nr. 12 din 21.02.2014  

Art. 1 Aprobă modificarea planificării judecătorului de drepturi şi libertăţi din data de 
26.0.22014 respectiv 28.02.2014 astfel:  

- doamna judecător >Grosu Dana Ionela în data de 26.02.2014 în loc de 28.02.2014 
având ca rezervă pe domnul judecător Iugan Andrei Viorel, 

- domnul judecător Iugan Andrei Viorel în data de 28.02.2014 în loc de 26.02.2014 
având ca rezervă pe doamna judecător Păstoreanu Mirela 

Hotărârea nr. 15 din 13.03.2014  

Art. 1 Înfiinţarea C6 camera de consiliu penal prezidat de domnul judecător Andrei 
Iugan(rezervă domnul judecător Dragomir Ionuţ) şi a C 7 camera de consiliu penal, prezidat 
de domnul judecător Ionuţ Dragomir (rezervă domnul judecător Iugan Andrei) cu zi de 
funcţionare joia.  

Hotărârea nr. 16 din 18.03.2014  

Art. 1 Aprobă modificarea planificării de permanenţă a completurilor C 4 penal şi C 5 penal 
din cadrul secşţiei penale a instanţei din data de 16.04.2014 şi 26.03.2014, în ceea ce priveşte 
rezerva principală, astfel:  

- în data de 16.04.2014 completul 5 penal - miercuri specializat în soluţionarea cauzelor 
penale privitoare la minori- prezidat de doamna jduecător Dana Ionela Grosu +C 5 
penal camera de consiliu – va avea rezervă principală (rezerva 1) pe dl. jud. Andrei 
Iugan în loc de dna. jud Ana Mirela Păstoreanu  



- în data de 26.03.2014 completul nr. 4 penal – miercuri, ora 9,00 prezidat săptămânal 
de dna judecător Ana Mirela Păstoreanu + completul nr. 4 penal camera de consiliu va 
avea ca rezervă principală (rezerva 1) pe dl. jud. Andrei Iugan în loc de doamna 
judecător Dana Ionela Grosu 

Hotărârea nr. 19 din 18.04.2014  

Art. 1 Stabileşte perioada vacanţei judecătoreşti în intervalul 30 iunie 2014- 31.08.2014.  

Art. 2 Stabileşte ca în timpul vacanţei judecătoreşti să fie judecate cauzele pentru care legea 
prevede soluţionarea de urgenţă şi cu celeritate şi cele în care s-a încheiat un acord de 
mediere, indiferent de obiectul judecăţii.  

Art. 3 Stabileşte componenţa completurilor constituite în cadrul secţiei civile a instanţei, în 
şedinţă publică în perioada 30.06.2014-29.08.214 astfel: 

Săptămâna  1. vară  - 30.06-04.07.2014 

           01.07.2014 – marţi 

-completul nr. 3 –ora 9.00 – prezidat de dna judecător Cristina Dumitrescu;   

-completul nr.4 civil urgenţe - ora 9.00 – prezidat de dna judecător Cristina 
Dumitrescu;   

-completul nr.4 executări silite – ora 9.00- prezidat de dna judecător Cristina 
Dumitrescu;   

-completul nr.3 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de doamna judecător Cristina 
Dumitrescu.  

 -completul nr. 4 – ora 9.00 – prezidat de dna judecător Fabiola Finta;   

 -completul nr.5 civil urgenţe - ora 9.00 – prezidat de dna judecător Finta Fabiola;   

-completul nr.5 executări silite – ora 9.00- prezidat de dna judecător Finta;   

-completul nr. 4 Camera de Consiliu –ora 9.00, prezidat de dna judecător Finta Fabiola. 

-completul nr.5 – ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Claudiu Limona;   

-completul nr.6 civil urgenţe - ora 9.00 –prezidat de dl judecător Claudiu Limona;   

-completul nr.6 executări silite – ora 9.00- prezidat de dl. judecător Claudiu Limona;   

-completul nr.5 Camera de Consiliu –ora 9.00, prezidat de dl. judecător Claudiu 
Limona. 

03.07.2014 – joi 

 



-completul nr. 9 civil – ora 9.00, prezidat de dl judecator Mihnea Tănase–
Preşedintele instanţei;   

-completul nr.10 civil urgenţe- ora 09.00 – prezidat de dl judecator Mihnea Tănase, 
Preşedintele instanţei;   

-completul nr.10 executări silite - ora 09.00 – prezidat de dl judecator Mihnea Tănase, 
Preşedintele instanţei;   

-completul nr.9 Camera de Consiliu, ora 9.00, prezidat de dl judecator Mihnea Tănase, 
Preşedintele instanţei.  

-completul nr.15 – ora 9.00– prezidat de dna judecător Adela Cîrstea;   

-completul nr.18 civil urgenţe - ora 9.00 – prezidat de dna judecător Adela Cîrstea;   

-completul nr.18 executări silite, ora 09.00 – prezidat de dna judecător Adela Cîrstea;   

-completul 15 Camera de Consiliu – ora 09.00 – prezidat de dna judecător Adela 
Cîrstea. 

Săptămâna  2. vară  - 07.07-11.07.2014 

08.07.2014 – marţi 

-completul nr. 3 –ora 9.00 – prezidat de dna judecător Cristina Dumitrescu;   

-completul nr.4 civil urgenţe - ora 9.00 – prezidat de dna judecător Cristina 
Dumitrescu;   

-completul nr.4 executări silite – ora 9.00- prezidat de dna judecător Cristina 
Dumitrescu;   

-completul nr.3 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de doamna judecător Cristina 
Dumitrescu.  

-completul nr.6 – ora 9.00 (specializat în materia cauzelor de fond funciar)– 
prezidat de dna judecător Mariela Pandelescu;   

-completul nr.7 civil urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Mariela Pandelescu;   

-completul nr.7 executări silite, ora 09.00 – prezidat de dna judecător Mariela 
Pandelescu;   

-completul 6 Camera de Consiliu –  ora 09.00 – prezidat de dna judecător Mariela 
Pandelescu. 

10.07.2014 – joi 

 



-completul nr.14 –ora 09.00 – prezidat de dl. judecător Ionuţ Niculescu;   

-completul nr.16 urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Ionuţ Niculescu;   

-completul nr.16 executări silite ––ora 9.00  prezidat de dl. judecător Ionuţ Niculescu;   

-completul nr.14 Camera de Consiliu - ora 9.00  prezidat de dl. judecător Ionuţ 
Niculescu. 

-completul nr.3 minori – ora 09.00 (complet specializat în materia cauzelor cu 

minori şi de familie) – prezidat de dna. judecător Valentina Sorescu;   

-completul nr.17 urgenţe -  ora 9.00 – prezidat de dna. judecător Valentina Sorescu;   

-completul nr.17 executări silite- ora 9.00 –– prezidat de dna. judecător Valentina 
Sorescu;   

-completul nr.3 minori Camera de Consiliu - ora 9.00 – prezidat de dna. judecător 
Valentina Sorescu. 

-completul nr.7 –ora 09.00 – prezidat de dna judecător Daniela Stoica;   

-completul nr.8 civil urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Daniela Stoica;   

-completul nr.8 executări silite – prezidat de dna judecător Daniela Stoica;   

-completul 7 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de dna judecător Daniela Stoica. 

Săptămâna  3. vară  - 14.07-18.07.2014 

15.07.2014 – marţi 

-completul nr. 4 – ora 9.00 – prezidat de dna judecător Fabiola Finta;   

 -completul nr.5 civil urgenţe - ora 9.00 – prezidat de dna judecător Finta Fabiola;   

-completul nr.5 executări silite – ora 9.00- prezidat de dna judecător Finta;   

-completul nr. 4 Camera de Consiliu –ora 9.00, prezidat de dna judecător Finta Fabiola. 

-completul nr.5 – ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Claudiu Limona;   

-completul nr.6 civil urgenţe - ora 9.00 –prezidat de dl judecător Claudiu Limona;   

-completul nr.6 executări silite – ora 9.00- prezidat de dl. judecător Claudiu Limona;   

-completul nr.5 Camera de Consiliu –ora 9.00, prezidat de dl. judecător Claudiu 
Limona. 

 -completul nr.16 civil– ora 9.00, prezidat de dna. judecător Ana Maria Puiu;   

-completul nr.19 civil urgenţe - ora 9.00 – prezidat de dna. judecător Ana Maria Puiu;   



-completul nr.19 executări silite - ora 9.00 – prezidat de dna. judecător Ana Maria 
Puiu;   

- completul nr.16 Camera de Consiliu – ora 9.0 - prezidat de dna. judecător Ana Maria 
Puiu. 

17.07.2014 – joi 

-completul nr. 9 civil – ora 9.00, prezidat de dl judecator Mihnea Tănase–
Preşedintele instanţei;   

-completul nr.10 civil urgenţe- ora 09.00 – prezidat de dl judecator Mihnea Tănase, 
Preşedintele instanţei;   

-completul nr.10 executări silite - ora 09.00 – prezidat de dl judecator Mihnea Tănase, 
Preşedintele instanţei;   

-completul nr.9 Camera de Consiliu, ora 9.00, prezidat de dl judecator Mihnea Tănase, 
Preşedintele instanţei.  

-completul nr. 17 civil– ora 9.00 – prezidat de d-na. judecător Mădălina 
Mihalaşcu;   

-completul nr.  20 civil urgenţe - ora 9.00, prezidat de d-na judecător Mădălina 
Mihalaşcu;  

-completul nr. 20 executări silite – ora 9.00- prezidat de d-na judecător Mădălina 
Mihalaşcu;  

-completul nr. 17 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de d-na judecător Mădălina 
Mihalaşcu.   

Săptămâna  4. vară  - 21.07-25.07.2014 

22.07.2014 – marţi 

-completul nr. 1 civil– ora 9.00 – prezidat de d-na. Judecător Alexandra Raluca 
Pană;   

-completul nr. 1 civil urgenţe - ora 9.00, prezidat de d-na judecător Alexandra Raluca 
Pană;  

-completul nr. 1 executări silite – ora 9.00- prezidat de d-na judecător Alexandra 
Raluca Pană;  

-completul nr. 1 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de d-na judecător Alexandra 
Raluca Pană.  

 



-completul nr.15 – ora 9.00– prezidat de dna judecător Adela Cîrstea;   

-completul nr.18 civil urgenţe - ora 9.00 – prezidat de dna judecător Adela Cîrstea;   

-completul nr.18 executări silite, ora 09.00 – prezidat de dna judecător Adela Cîrstea;   

-completul 15 Camera de Consiliu – ora 09.00 – prezidat de dna judecător Adela 
Cîrstea. 

- completul nr. 1 stagiar – ora 9.00 - prezidat de dna judecător Diana Todosi- 

-completul nr.1 stagiar executări silite, ora 09.00 – prezidat de dna judecător Diana 
Todosi;   

-completul 1 stagiar Camera de Consiliu – ora 09.00 – prezidat de dna judecător Diana 
Todosi. 

24.07.2014 - joi  

-completul nr.3 minori – ora 09.00 (complet specializat în materia cauzelor cu 

minori şi de familie) – prezidat de dna. judecător Valentina Sorescu;   

-completul nr.17 urgenţe -  ora 9.00 – prezidat de dna. judecător Valentina Sorescu;   

-completul nr.17 executări silite- ora 9.00 –– prezidat de dna. judecător Valentina 
Sorescu;   

-completul nr.3 minori Camera de Consiliu - ora 9.00 – prezidat de dna. judecător 
Valentina Sorescu. 

 -completul nr.7 –ora 09.00 – prezidat de dna judecător Daniela Stoica;   

-completul nr.8 civil urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Daniela Stoica;   

-completul nr.8 executări silite – prezidat de dna judecător Daniela Stoica;   

-completul 7 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de dna judecător Daniela Stoica. 

 Săptămâna  5. vară  - 28.07-01.08.2014 

29.07.2014 - marţi 

-completul nr. 17 civil– ora 9.00 – prezidat de d-na. judecător Mădălina 
Mihalaşcu;   

-completul nr.  20 civil urgenţe - ora 9.00, prezidat de d-na judecător Mădălina 
Mihalaşcu;  

-completul nr. 20 executări silite – ora 9.00- prezidat de d-na judecător Mădălina 
Mihalaşcu;  



-completul nr. 17 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de d-na judecător Mădălina 
Mihalaşcu.   

31.07.2014 – joi 

-completul nr. 1 civil– ora 9.00 – prezidat de d-na. Judecător Alexandra Raluca 
Pană;   

-completul nr. 1 civil urgenţe - ora 9.00, prezidat de d-na judecător Alexandra Raluca 
Pană;  

-completul nr. 1 executări silite – ora 9.00- prezidat de d-na judecător Alexandra 
Raluca Pană;  

-completul nr. 1 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de d-na judecător Alexandra 
Raluca Pană.  

- completul nr. 2 stagiar – ora 9.00 - prezidat de dna judecător Dariana Pleşanu 

-completul nr.2 stagiar executări silite, ora 09.00 – prezidat de dna judecător Dariana 
Pleşanu;   

-completul 2 stagiar Camera de Consiliu – ora 09.00 – prezidat de dna judecător 
Dariana Pleşanu. 

Săptămâna  6. vară  - 04.08-08.08.2014 

05.08.2014 - marţi 

-completul nr.13 –ora 09.00 – prezidat de dna judecător Iulia Ursan;   

-completul nr.15 urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Iulia Ursan;   

-completul nr.15 executări silite ––ora 9.00  prezidat de dna judecător Iulia Ursan;   

-completul 13 Camera de Consiliu - ora 9.00  prezidat de dna judecător Iulia Ursan. 

07.08.2014 - joi  

-completul nr.11 –  ora 09.00 – prezidat de dna judecător Roxana Cozma;   

-completul nr.13 urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Roxana Cozma;   

-completul nr.13 executări silite ––  ora 9.00  prezidat de dna judecător Roxana 
Cozma;   

-completul 11 Camera de Consiliu - ora 9.00  prezidat de dna judecător Roxana 
Cozma. 

 



-completul nr. 12 civil–ora 9.00 – prezidat de dl.  judecător Aurelian-Marian 
Murgoci-Luca;  

-completul nr.  14 civil urgenţe- ora 9.00 –prezidat de dl. judecător Aurelian Murgoci-
Luca;  

-completul nr. 14 executări silite – ora 9.00- prezidat de dl. judecător Aurelian 
Murgoci-Luca;   

-completul nr. 12 Camera de Consiliu –  ora 9.00, prezidat de dl  judecător  Aurelian 
Murgoci-Luca. 

Săptămâna  7. vară  - 11.08-15.08.2014 

12.08.2014 – marţi 

-completul nr. 2 – ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Daniel Ciprian Agachi 
(complet specializat în materia cauzelor de fond funciar);   

-completul nr.2 civil urgenţe-  ora 9.00, prezidat de dl judecător Daniel Ciprian 
Agachi;  

-completul nr.2 executări silite – ora 9.00- prezidat de dl. judecător Daniel Ciprian 
Agachi ;   

-completul nr.2 Camera de Consiliu – ora 9.00, prezidat de dl. judecător Daniel 
Ciprian Agachi. 

-completul nr.8 civil – ora 09.00 – prezidat de dna judecător Elena Radu;   

-completul nr.9 civil urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Elena Radu;   

-completul nr.9 executări silite – ora 9.00, prezidat de dna judecător Elena Radu;   

- completul 8 Camera de Consiliu - prezidat de dna judecător Radu Elena. 

14.08.2014 - joi  

 -completul nr.1 minori –ora 9.00 – prezidat de dna judecător Laura Moise 
(complet specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie);   

-completul nr.3 minori urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Laura Moise;   

-completul nr.3 executări silite –ora 9.00- prezidat de dna judecător Laura Moise;   

-completul nr.1 minori Camera de Consiliu ora 9.00 - prezidat de dna judecător Laura 
Moise. 

-completul nr.18 –ora 9.00– prezidat de dl. judecător Alexandru Stătescu;   

-completul nr.21 civil urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Alexandru Stătescu;   



-completul nr.21 executări silite, ora 09.00 – prezidat de dl. judecător Alexandru 
Stătescu;   

-completul 18 Camera de Consiliu –  ora 09.00 – prezidat de dl judecător Alexandru 
Stătescu. 

Săptămâna  8. vară  - 18.08-22.08.2014 

19.08.2014 - marţi 

-completul nr.13 –ora 09.00 – prezidat de dna judecător Iulia Ursan;   

-completul nr.15 urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Iulia Ursan;   

-completul nr.15 executări silite ––ora 9.00  prezidat de dna judecător Iulia Ursan;   

-completul 13 Camera de Consiliu - ora 9.00  prezidat de dna judecător Iulia Ursan. 

-completul nr.16 civil– ora 9.00, prezidat de dna. judecător Ana Maria Puiu;   

-completul nr.19 civil urgenţe - ora 9.00 – prezidat de dna. judecător Ana Maria Puiu;   

-completul nr.19 executări silite - ora 9.00 – prezidat de dna. judecător Ana Maria 
Puiu;   

- completul nr.16 Camera de Consiliu – ora 9.0 - prezidat de dna. judecător Ana Maria 
Puiu. 

 21.08.2014 - joi 

-completul nr.6 – ora 9.00 (specializat în materia cauzelor de fond funciar)– 
prezidat de dna judecător Mariela Pandelescu;   

-completul nr.7 civil urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Mariela Pandelescu;   

-completul nr.7 executări silite, ora 09.00 – prezidat de dna judecător Mariela 
Pandelescu;   

-completul 6 Camera de Consiliu –  ora 09.00 – prezidat de dna judecător Mariela 
Pandelescu. 

-completul nr. 12 civil–ora 9.00 – prezidat de dl.  judecător Aurelian-Marian 
Murgoci-Luca;  

-completul nr.  14 civil urgenţe- ora 9.00 –prezidat de dl. judecător Aurelian Murgoci-
Luca;  

-completul nr. 14 executări silite – ora 9.00- prezidat de dl. judecător Aurelian 
Murgoci-Luca;   



-completul nr. 12 Camera de Consiliu –  ora 9.00, prezidat de dl  judecător  Aurelian 
Murgoci-Luca. 

-completul nr.14 –ora 09.00 – prezidat de dl. judecător Ionuţ Niculescu;   

-completul nr.16 urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Ionuţ Niculescu;   

-completul nr.16 executări silite ––ora 9.00  prezidat de dl. judecător Ionuţ Niculescu;   

-completul nr.14 Camera de Consiliu - ora 9.00  prezidat de dl. judecător Ionuţ 
Niculescu. 

 Săptămâna  9. vară  - 25.08-29.08.2014 

            26.08.2014 – marţi 

-completul nr. 2 – ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Daniel Ciprian Agachi 
(complet specializat în materia cauzelor de fond funciar);   

-completul nr.2 civil urgenţe-  ora 9.00, prezidat de dl judecător Daniel Ciprian 
Agachi;  

-completul nr.2 executări silite – ora 9.00- prezidat de dl. judecător Daniel Ciprian 
Agachi ;   

-completul nr.2 Camera de Consiliu – ora 13.30, prezidat de dl. judecător Daniel 
Ciprian Agachi. 

-completul nr.11 –  ora 09.00 – prezidat de dna judecător Roxana Cozma;   

-completul nr.13 urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Roxana Cozma;   

-completul nr.13 executări silite ––  ora 9.00  prezidat de dna judecător Roxana 
Cozma;   

-completul 11 Camera de Consiliu - ora 9.00  prezidat de dna judecător Roxana 
Cozma. 

 -completul nr.18 –ora 9.00– prezidat de dl. judecător Alexandru Stătescu;   

-completul nr.21 civil urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Alexandru Stătescu;   

-completul nr.21 executări silite, ora 09.00 – prezidat de dl. judecător Alexandru 
Stătescu;   

-completul 18 Camera de Consiliu –  ora 09.00 – prezidat de dl judecător Alexandru 
Stătescu. 

          28.08.2014 – joi 



-completul nr.1 minori –ora 9.00 – prezidat de dna judecător Laura Moise 
(complet specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie);   

-completul nr.3 minori urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Laura Moise;   

-completul nr.3 executări silite –ora 9.00- prezidat de dna judecător Laura Moise;   

-completul nr.1 minori Camera de Consiliu - prezidat de dna judecător Laura Moise. 

-completul nr.8 civil – ora 09.00 – prezidat de dna judecător Elena Radu;   

-completul nr.9 civil urgenţe- ora 9.00 – prezidat de dna judecător Elena Radu;   

-completul nr.9 executări silite – ora 9.00, prezidat de dna judecător Elena Radu;   

- completul 8 Camera de Consiliu - prezidat de dna judecător Radu Elena. 

       Art. 4.  Stabileşte planificarea de permanenţă în privinţa componenţei completurilor 
constituite în cadrul secţiei civile a instanţei, în perioada 30.06-29.08.2014 astfel:   

Săptămâna  1. vară  - 30.06-04.07.2014 

           01.07.2014 – marţi 

-completul nr. 3 –ora 9.00 – prezidat de dna judecător Cristina Dumitrescu + 
completul nr.4 civil urgenţe + completul nr.4 executări silite +   completul nr.3 Camera de 
Consiliu va avea ca rezervă principală dna. Jud. Laura Moise şi rezervă subsidiară dna. 
jud. Mariela Pandelescu.  

 -completul nr. 4 – ora 9.00 – prezidat de dna judecător Fabiola Finta + completul 
nr.5 civil urgenţe + completul nr.5 executări silite + completul nr. 4 Camera de Consiliu va 
avea ca rezervă principală dna. jud. Daniela Stoica şi rezervă subsidiară dl. jud. Ionuţ 
Niculescu. 

-completul nr.5 – ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Claudiu Limona + completul 
nr.6 civil urgenţe + completul nr.6 executări silite + completul nr.5 Camera de Consiliu va 
avea ca rezervă principală Dl. jud. Alexandru Stătescu şi rezervă subsidiară dna. jud. 
Mădălina Mihalaşcu. 

03.07.2014 – joi 

-completul nr. 9 civil – ora 9.00, prezidat de dl judecator Mihnea Tănase–
Preşedintele instanţei + completul nr.10 civil urgenţe + completul nr.10 executări silite + 
completul nr.9 Camera de Consiliu, va avea ca rezervă principală dna. jud. Ana Maria Puiu 
şi rezervă subsidiară dna. jud. Cristina Dumitrescu. 

-completul nr.15 – ora 9.00– prezidat de dna judecător Adela Cîrstea + completul 
nr.18 civil urgenţe + completul nr.18 executări silite + completul 15 Camera de Consiliu va 
avea ca rezervă principală dl. jud. Ionuţ Niculescu şi rezervă subsidiară dl. jud. Alexandru 
Stătescu. 



Săptămâna  2. vară  - 07.07-11.07.2014 

08.07.2014 – marţi 

-completul nr. 3 –ora 9.00 – prezidat de dna judecător Cristina Dumitrescu+ 
completul nr.4 civil urgenţe +completul nr.4 executări silite + completul nr.3 Camera de 
Consiliu va avea ca rezervă principală dl. jud. Mihnea Tănase şi rezervă subsidiară dl. jud. 
Claudiu Limona. 

-completul nr.6 – ora 9.00 (specializat în materia cauzelor de fond funciar)– 
prezidat de dna judecător Mariela Pandelescu+completul nr.7 civil urgenţe + completul 
nr.7 executări silite + completul 6 Camera de Consiliu va avea ca rezervă principală dna. 
jud. Adela Cîrstea şi rezervă subsidiară dna. jud. Fabiola Finta. 

10.07.2014 – joi 

-completul nr.14 –ora 09.00 – prezidat de dl. judecător Ionuţ Niculescu + 
completul nr.16 urgenţe + completul nr.16 executări silite + completul nr.14 Camera de 
Consiliu va avea ca rezervă principală dna. jud. Ana Maria Puiu şi rezervă secundară dna. 
jud. Mădălina Mihalaşcu. 

-completul nr.3 minori – ora 09.00 (complet specializat în materia cauzelor cu 

minori şi de familie) – prezidat de dna. judecător Valentina Sorescu + completul nr.17 
urgenţe + completul nr.17 executări silite + completul nr.3 minori Camera de Consiliu va avea 
ca rezervă principală dna. jud. Adela Cîrstea şi rezervă subsidiară dl. jud. Ionuţ Niculescu. 

-completul nr.7 –ora 09.00 – prezidat de dna judecător Daniela Stoica + completul 
nr.8 civil urgenţe + completul nr.8 executări silite + completul 7 Camera de Consiliu va avea 
ca rezervă principală dna. jud. Fabiola Finta şi rezervă subsidiară dna. jud. Mădălina 
Mihalaşcu. 

Săptămâna  3. vară  - 14.07-18.07.2014 

15.07.2014 – marţi 

-completul nr. 4 – ora 9.00 – prezidat de dna judecător Fabiola Finta + completul 
nr.5 civil urgenţe + completul nr.5 executări silite + completul nr. 4 Camera de Consiliu va 
avea ca rezervă principală dna. jud. Valentina Sorescu şi rezervă subsidiară dna. jud. 
Daniela Stoica. 

-completul nr.5 – ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Claudiu Limona + completul 
nr.6 civil urgenţe + completul nr.6 executări silite + completul nr.5 Camera de Consiliu va 
avea ca rezervă principală dna. jud. Adela Cîrstea şi rezervă subsidiară dna. jud. Valentina 
Sorescu. 

 -completul nr.16 civil– ora 9.00, prezidat de dna. judecător Ana Maria Puiu + 
completul nr.19 civil urgenţe + completul nr.19 executări silite + completul nr.16 Camera de 



Consiliu va avea ca rezervă principală dna. jud. Daniela Stoica şi rezervă subsidiară dl. 
jud. Mihnea Tănase. 

17.07.2014 – joi 

-completul nr. 9 civil – ora 9.00, prezidat de dl judecator Mihnea Tănase–
Preşedintele instanţei + completul nr.10 civil urgenţe +completul nr.10 executări silite + 
completul nr.9 Camera de Consiliu va avea ca rezervă principală dna. jud. Valentina 
Sorescu şi rezervă subsidiară dna. jud. Adela Cîrstea. 

-completul nr. 17 civil– ora 9.00 – prezidat de d-na. judecător Mădălina 
Mihalaşcu + completul nr.  20 civil urgenţe + completul nr. 20 executări silite + completul nr. 
17 Camera de Consiliu va avea ca rezervă principală dna. jud. Daniela Stoica şi rezervă 
subsidiară dna. jud. Alexandra Pană. 

Săptămâna  4. vară  - 21.07-25.07.2014 

22.07.2014 – marţi 

-completul nr. 1 civil– ora 9.00 – prezidat de d-na. Judecător Alexandra Raluca 
Pană + completul nr. 1 civil urgenţe + completul nr. 1 executări silite + completul nr. 1 
Camera de Consiliu va avea rezervă principală dl. jud. Mihnea Tănase şi rezervă 
subsidiară  dna. jud. Mădălina Mihalaşcu. 

-completul nr.15 – ora 9.00– prezidat de dna judecător Adela Cîrstea + completul 
nr.18 civil urgenţe + completul nr.18 executări silite + completul 15 Camera de Consiliu va 
avea  rezervă principală dna. jud. Valentina Sorescu şi rezervă subsidiară dna. jud. Fabiola 
Finta. 

- completul nr. 1 stagiar – ora 9.00 - prezidat de dna judecător Diana Todosi, 
completul nr.1 stagiar executări silite,  completul 1 stagiar Camera de Consiliu prezidat de 
dna judecător Diana Todosi vor avea ca rezervă principală pe doamna judecător Dariana 
Pleşanu. 

-completul nr.3 minori – ora 09.00 (complet specializat în materia cauzelor cu 

minori şi de familie) – prezidat de dna. judecător Valentina Sorescu + completul nr.17 
urgenţe + completul nr.17 executări silite + completul nr.3 minori + Camera de Consiliu va 
avea  rezervă principală dna. jud. Adela Cîrstea şi rezervă subsidiară dna. jud. Fabiola 
Finta.  

-completul nr.7 –ora 09.00 – prezidat de dna judecător Daniela Stoica + completul 
nr.8 civil urgenţe + completul nr.8 executări silite + completul 7 Camera de Consiliu va avea  
rezervă principală dna. jud. Mădălina Mihalaşcu şi rezervă subsidiară Mihnea Tănase. 

 Săptămâna  5. vară  - 28.07-01.08.2014 

29.07.2014 - marţi 

 



-completul nr. 17 civil– ora 9.00 – prezidat de d-na. judecător Mădălina 
Mihalaşcu + completul nr.  20 civil urgenţe + completul nr. 20 executări silite + completul nr. 
17 Camera de Consiliu va avea rezervă principală dna jud. Ana Maria Puiu şi rezervă 
subsidiară Daniela Stoica. 

 31.07.2014 – joi 

-completul nr. 1 civil– ora 9.00 – prezidat de d-na. Judecător Alexandra Raluca 
Pană + completul nr. 1 civil urgenţe + completul nr. 1 executări silite + completul nr. 1 
Camera de Consiliu va avea rezervă principală dna. jud. Valentina Sorescu şi rezervă 
subsidiară dna. jud. Ana Maria Puiu. 

- completul nr. 2 stagiar – ora 9.00 - prezidat de dna judecător Dariana Pleşanu , 
completul nr.2  stagiar executări silite, completul 2 stagiar Camera de Consiliu vor avea ca 
rezervă principală pe doamna judecător Diana Todosi. 

Săptămâna  6. vară  - 04.08-08.08.2014 

05.08.2014 - marţi 

-completul nr.13 –ora 09.00 – prezidat de dna judecător Iulia Ursan + completul 
nr.15 urgenţe + completul nr.15 executări silite + completul 13 Camera de Consiliu va avea 
rezervă principală dl. jud. Daniel Agachi şi rezervă subsidiară dna. jud. Alexandra Pană. 

07.08.2014 - joi  

-completul nr.11 –  ora 09.00 – prezidat de dna judecător Roxana Cozma + 
completul nr.13 urgenţe + completul nr.13 executări silite + completul 11 Camera de Consiliu 
va avea rezervă principală dna. jud. Elena Radu şi rezervă subsidiară dna. jud. Alexandra 
Pană. 

-completul nr. 12 civil–ora 9.00 – prezidat de dl.  judecător Aurelian-Marian 
Murgoci-Luca + completul nr.  14 civil urgenţe + completul nr. 14 executări silite + 
completul nr. 12 Camera de Consiliu va avea rezervă principală dl. jud. Daniel Agachi şi 
rezervă subsidiară dna. jud. Iulia Ursan. 

Săptămâna  7. vară  - 11.08-15.08.2014 

12.08.2014 – marţi 

-completul nr. 2 – ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Daniel Ciprian Agachi 
(complet specializat în materia cauzelor de fond funciar) + completul nr.2 civil urgenţe + 
completul nr.2 executări silite + completul nr.2 Camera de Consiliu va avea rezervă 
principală dna. jud. Iulia Ursan şi rezervă subsidiară dl. jud. Aurelian Murgoci. 

-completul nr.8 civil – ora 09.00 – prezidat de dna judecător Elena Radu + 
completul nr.9 civil urgenţe  + completul nr.9 executări silite + completul 8 Camera de 
Consiliu va avea rezervă principală dna. jud. Roxana Cozma şi rezervă subsidiară dna. jud. 
Iulia Ursan. 



14.08.2014 - joi  

 -completul nr.1 minori –ora 9.00 – prezidat de dna judecător Laura Moise 
(complet specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie) + completul nr.3 minori 
urgenţe + completul nr.3 executări silite + completul nr.1 minori Camera de Consiliu va avea 
rezervă principală dna. jud. Roxana Cozma şi rezervă subsidiară dl. jud. Aurelian Murgoci. 

-completul nr.18 –ora 9.00– prezidat de dl. judecător Alexandru Stătescu + 
completul nr.21 civil urgenţe + completul nr.21 executări silite + completul 18 Camera de 
Consiliu va avea rezervă principală dl. jud. Aurelian Murgoci şi rezervă subsidiară dna. 
jud. Iulia Ursan. 

Săptămâna  8. vară  - 18.08-22.08.2014 

19.08.2014 - marţi 

-completul nr.13 –ora 09.00 – prezidat de dna judecător Iulia Ursan + completul 
nr.15 urgenţe + completul nr.15 executări silite + completul 13 Camera de Consiliu va avea 
rezervă principală dna. jud. Roxana Cozma şi rezervă subsidiară dna. jud. Elena Radu. 

-completul nr.16 civil– ora 9.00, prezidat de dna. judecător Ana Maria Puiu + 
completul nr.19 civil urgenţe + completul nr.19 executări + completul nr.16 Camera de 
Consiliu va avea rezervă principală dl. jud. Alexandru Stătescu şi rezervă subsidiară dna. 
jud. Elena Radu. 

 21.08.2014 - joi 

-completul nr.6 – ora 9.00 (specializat în materia cauzelor de fond funciar)– 
prezidat de dna judecător Mariela Pandelescu + completul nr.7 civil urgenţe + completul 
nr.7 executări silite + completul 6 Camera de Consiliu va avea rezervă principală dna. jud. 
Iulia Ursan şi rezervă subsidiară dl. jud. Daniel Agachi. 

-completul nr. 12 civil–ora 9.00 – prezidat de dl.  judecător Aurelian-Marian 
Murgoci-Luca + completul nr.  14 civil urgenţe + completul nr. 14 executări silite + 
completul nr. 12 Camera de Consiliu va avea rezervă principală dl. jud. Alexandru Stătescu 
şi rezervă subsidiară dna. jud. Roxana Cozma. 

-completul nr.14 –ora 09.00 – prezidat de dl. judecător Ionuţ Niculescu + 
completul nr.16 urgenţe + completul nr.16 executări silite + completul nr.14 Camera de 
Consiliu va avea rezervă principală dna. jud. Laura Moise şi rezervă subsidiară dna. jud. 
Elena Radu. 

 Săptămâna  9. vară  - 25.08-29.08.2014 

            26.08.2014 – marţi 

-completul nr. 2 – ora 9.00 – prezidat de dl. judecător Daniel Ciprian Agachi 
(complet specializat în materia cauzelor de fond funciar)+ completul nr.2 civil urgenţe + 



completul nr.2 executări silite + completul nr.2 Camera de Consiliu va avea rezervă 
principală dl. jud. Aurelian Murgoci şi rezervă subsidiară dna. jud. Iulia Ursan. 

-completul nr.11 –  ora 09.00 – prezidat de dna judecător Roxana Cozma + 
completul nr.13 urgenţe + completul nr.13 executări silite + completul 11 Camera de Consiliu 
va avea rezervă principală dna. jud. Iulia Ursan şi rezervă subsidiară dl. jud. Ionuţ 
Niculescu. 

 -completul nr.18 –ora 9.00– prezidat de dl. judecător Alexandru Stătescu + completul 
nr.21 civil urgenţe + completul nr.21 executări silite + completul 18 Camera de Consiliu va 
avea rezervă principală dl. jud. Ionuţ Niculescu şi rezervă subsidiară dna. jud. Laura 
Moise. 

          28.08.2014 – joi 

-completul nr.1 minori –ora 9.00 – prezidat de dna judecător Laura Moise 
(complet specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie)+ completul nr.3 minori 
urgenţe + completul nr.3 executări silite + completul nr.1 minori Camera de Consiliu va avea 
rezervă principală dna. jud. Iulia Ursan şi rezervă subsidiară dl. jud. Alexandru Stătescu. 

-completul nr.8 civil – ora 09.00 – prezidat de dna judecător Elena Radu + 
completul nr.9 civil urgenţe + completul nr.9 executări silite + completul 8 Camera de 
Consiliu va avea rezervă principală dl. jud. Ionuţ Niculescu şi rezervă subsidiară dna. jud. 
Mariela Pandelescu. 

Art.5 Aprobă planificarea judecătorului de serviciu în cadrul secţiei civile a instanţei, 
în perioada 30.06-29.08.2014 astfel:   

01.07.2014 (marţi) – judecător Alexandru Stătescu 

03.07.2014 (joi) – judecător Cristina Dumitrescu 

08.07.2014 (marţi) – judecător Adela Cîrstea 

10.07.2014 (joi) – judecător Claudiu Limona 

15.07.2014 (marţi) – judecător Adela Cîrstea 

17.07.2014 (joi) – judecător Alexandra Pană 

22.07.2014 (marţi) – judecător Valentina Sorescu 

24.07.2014 (joi) – judecător Mădălina Mihalaşcu 

29.07.2014 (marţi) – judecător Fabiola Finta 

31.07.2014 (joi) – judecător Daniela Stoica 

05.08.2014 (marţi) – judecător Alexandra Pană 



07.08.2014 (joi) – judecător Daniel Agachi 

12.08.2014 (marţi) – judecător Roxana Cozma 

14.08.2014 (joi) – judecător Aurelian Murgoci 

19.08.2014 (marţi) – judecător Laura Moise 

21.08.2014 (joi) – judecător Elena Radu 

26.08.2014 (marţi) – judecător Mariela Pandelescu 

28.08.2014 (joi)- judecător Aurelian Murgoci 

Art. 6 Aprobă planificarea de permanenţă pentru judecătorul de serviciu din cadrul 

secţiei civile a instanţei, în perioada 30.06-29.08.2014 astfel:   

01.07.2014 (marţi) – judecător Cristina Dumitrescu 

03.07.2014 (joi) – judecător Alexandru Stătescu 

08.07.2014 (marţi) – judecător Claudiu Limona 

10.07.2014 (joi) – judecător Mariela Pandelescu 

15.07.2014 (marţi) – judecător Claudiu Limona 

17.07.2014 (joi) – judecător Adela Cîrstea 

22.07.2014 (marţi) – judecător Alexandra Pană 

24.07.2014 (joi) – judecător Valentina Sorescu 

29.07.2014 (marţi) – judecător Daniela Stoica 

31.07.2014 (joi) – judecător Valentina Sorescu 

05.08.2014 (marţi) – judecător Alexandru Murgoci 

07.08.2014 (joi) – judecător Elena Radu 

12.08.2014 (marţi) – judecător Alexandru Stătescu 

14.08.2014 (joi) – judecător Roxana Cozma 

19.08.2014 (marţi) – judecător Mariela Pandelescu 

21.08.2014 (joi) – judecător Laura Moise 

26.08.2014 (marţi) – judecător Ionuţ Niculescu 

28.08.2014 (joi)- judecător Daniel Agachi 



 

Art.7 Aprobă planificarea completelor specializate in materie civilă de acordare a 
personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari si altor entităţi - se realizează in ziua de joi a 
fiecărei săptămâni in perioada 30.06 – 29.08.2014, astfel: 

 03.07.2014 – judecător Laura Moise 

 10.07.2014 – judecător Ana Maria Puiu 

 17.07.2014 – judecător Daniela Stoica 

 24.07.2014 – judecător Alexandra Pană 

 07.08.2014 – judecător Elena Radu 

 14.08.2014 – judecător Roxana Cozma 

 21.08.2014 – judecător Alexandru Stătescu 

 28.08.2014 – judecător Ionuţ Niculescu 

Art.8  Aprobă planificarea de permanenţă a completelor specializate in materie civilă 
de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari si altor entităţi pentru perioada 
30.06 – 29.08.2014, astfel: 

03.07.2014 – judecător Mădălina Mihalaşcu 

 10.07.2014 – judecător Fabiola Finta 

 17.07.2014 – judecător Adela Cîrstea 

 24.07.2014 – judecător Valentina Sorescu 

 07.08.2014 – judecător Daniel Agachi 

 14.08.2014 – judecător Aurelian Murgoci 

 21.08.2014 – judecător Laura Moise 

 28.08.2014 – judecător Roxana Cozma 

Art.9 Stabileşte ca pe perioada vacanţei judecătoreşti, în caz de amânare, cauzele să 
primească termen în continuare pe acelaşi complet cu excepţia ordonanţelor preşedinţiale , a 
cererilor de evacuare din imobilele folosite fără drept precum şi a ordinelor de protecţie. În 
cazul acestora din urmă,  în ipoteza în care titularul completului nu mai are programată vreo 
altă şedinţă pe durata vacanţei judecătoreşti, în acest interval, se vor acorda termenele astfel: 
în cazul ordonanţelor preşedinţiale şi a cererilor de evacuare din imobilele folosite fără drept, 
un termen de 2 săptămâni pe şedinţa completului cu număr mai mic din ziua respectivă; în 
cazul ordinelor de protecţie în prima şedinţa a unui complet specializat în materia minorilor şi 



a familiei. În caz de nesoluţionare a acestor din urmă dosare pe parcursul vacanţei 
judecătoreşti, în afara acesteia, cauzele vor fi retrimise completului iniţial învestit. 

 Art.10 Stabileşte ca pe durata vacanţei judecătoreşti, completele administrative să 
funcţioneze potrivit planificării din cursul anului, cu menţiunea că aceste complete au fost 
constituite exclusiv în vederea desfăşurării fazei scrise prevăzute de dispoziţiile Noului Cod 
de procedură civilă. 

Art.11 Stabileşte ca în cazul imposibilităţii obiective de luare a măsurilor aferente 

fazei scrise în cadrul completului administrativ de către titularul completului, permanenţa 
completului administrativ să fie asigurată de către judecătorul de serviciu de marţea 
(pentru completele administrative planificate în zilele de vineri din săptămâna anterioară, luni 
şi marţi din săptămâna curentă), respectiv de joia (pentru completele planificate miercuri şi joi 
în săptămâna curentă).  

Cu titlu excepţional, în cazul imposibilităţii obiective de luare a măsurilor aferente 

fazei scrise în cadrul completului administrativ ataşat completului specializat în materia 
minorilor şi familiei de către titularul completului, permanenţa completului administrativ 
va fi asigurată de către celălalt judecător specializat (judecător Moise pentru judecător 
Sorescu, respectiv judecător Sorescu pentru judecător Moise).  

Art.12 Stabileşte ca în cazul cererilor înregistrate pe parcursul vacanţei judecătoreşti şi 
repartizate manual în materie civilă (de exemplu: cereri de suspendare provizorie a executării 
silite, cereri de suspendare a executării silite, cereri de îndreptare de eroare materială, măsuri 
asiguratorii dacă pe rol este o judecată asupra fondului, cereri de preschimbare a termenului 
de judecată) unui judecător aflat în concediu de odihnă, permanenţa să fie asigurată de 
judecătorul de serviciu (judecătorul de serviciu planificat în ziua de marţi va prelua cererile 
înregistrate zilele de vineri, luni şi marţi, iar judecătorul de serviciu programat în ziua de joi, 
cererile înregistrate în zilele de miercuri şi joi), care în cazul cererilor formulate în dosare cu 
obiecte de soluţionat pe parcursul vacanţei judecătoreşti (art.2 din prezenta cauză) le va 
acorda termen şi judeca , iar în cazul celorlalte cereri va fixa termen pentru prima şedinţă a 
titularului de complet care urmează să soluţioneze cererea, termenele astfel acordate urmând 
să fie introduse de către grefierul desemnat la compartimentul Registratură. 

Art.13 Stabileşte ca în privinţa completelor specializate în materia minorilor şi a 
familiei şi fondului funciar, să nu fie programată perioadă de inactivare în sistemul ECRIS pe 
perioada concediului de odihnă al titularului de complet. 

Hotărârea nr. 20 din 25.04.2014 

Art. 4 Aprobarea propunerii Preşedintelui Secţiei Penale, privitoare la modificarea 
planificării de permanenţă a C3 penal şi C2 penal din datele de 13 mai şi 20 mai 2014, în 
sensul ca rezervă principală a acestor două completuri să figureze domnul Ionuţ Dragomir. 

Art. 5 Aprobarea Deciziei Preşedintelui instanţei de modificare a planificării 
judecătorului de serviciu din data de 02.05.2014, în sensul înlocuirii doamnei judecător A. 
pană cu doamna judecător A. Puiu.  



Hotărârea nr. 21 din data de 06.05.2014  

Art 1 Înlocuirea doamnei judecător Dana Grosu de pe planificarea de judecător de 
drepturi şi libertăţi din data de 06.05.2014 potrivit planificării de permanenţă cu domnul 
judecător Andrei Iugan.  

Hotărârea nr. 24 din 112.05.2014  

Art. 1 Prezidarea completului C 3 penal aplicarea legii penale mai favorabile din data 
de 13.05.2014 de către domnul judecător Ionuţ Dragomir.  

Hotărârea nr. 25 din 22.05.2014 

Art. 1 Începând cu data de 04.09.2014 înfiinţează C6 penal ce urmează a fi prezidat săptămânal 
începând cu orele 9.00 de către domnul judecător Andrei Iugan (activarea pentru repartizare 
aleatorie va fi realizată începând cu data de 04.09.2014). 

Art.  3 Stabileşte ca rezerva principală a completului 6 penal să fie doamna judecător O.Roşeanu, 
iar rezervele subsidiare doamnele Grosu şi Păstoreanu în funcţie de prezidarea sau nu a unei 
şedinţe de judecată în săptămâna respectivă. 

Art.  4  Stabileşte ca perioada vacanţei judecătoreşti 30.06-31.08.2014 activitatea de judecata in 
materie penala să continue prin solutionarea urmatorelor cauze penale urgente :  

-cauze cu inculpati arestaţi preventiv/la domiciliu in cauza ,arestaţi  preventiv/ arestati la 
domiciliu în alte cauze; 

-cauze  avand ca obiect cereri de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei; 

-cauze  avand ca  obiect  contestatie  la executare, aplicarea legii penale mai favorabile, 
intervenirea unei legi penale noi ; 

-cereri de revizuire cu condamnaţi în stare de deţinere; 

-cereri  de contopire  sau  contestatii in anulare  cu parti aflate  in stare de  detentie; 

-cereri de reabilitare cu petenti aflati in stare de detentie ; 

-cereri de  aplicare/ridicare/incetare /inlocuire a  masurilor  de  siguranta a obligarii la tratament 
medical/internare medicala; 

-cereri de  efectuare a comisiei  rogatorii , de transfer de proceduri si de recunoastere a 
hotaririlor straine; 

- toate cauzele de de competenta judecatorului de drepturi si libertati; 

-cereri de indreptare  eroare  materiala; 

-cereri de preschimbare de termen;  



-cauze  avand ca obiect luarea, inlocuirea , incetarea  de drept  sau revocarea masurilor 
preventive, modificarea controlului judoiciar/ a controlului pe cautiune  formulate in cauzele  penale 
aflate in procedura de camera preliminara sau in cursul judecatii; 

- contestaţii împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere sau privării de libertate – 
Lg.nr.254/2013; 

-cereri de redeschidere a procesului penal in cazul judecatii in lipsa a persoanei condamnate -  
art. 466 NC.p.p si urmatoarele cu parti aflate in stare de detentie; 

-cereri de arestare  preventiva  in vederea  extradarii ,conf.  Lg. 302/2004; 

-toate cauzele de competenta judecatorului delegat la Biroul Executari Penale. 

-cereri de prelungire a dreptului de circulatie pe drumurile publice conform art. 111 al. 6 din 
OUG 195/2002 formulate in cauzele aflate in procedura de camera preliminara/in cursul judecatii si 
care au primit termen de judecata ulterior datei de 29.08.2014 sau se afla inca in procedura de 
camera preliminara 

-cereri de liberare conditionata. 

-plângeri împotriva rezoluţiei procurorului (art. 314 Cod de proc.penală); 

-orice alte cauze în privinţa cărora lege stabileşte judecarea de urgenţă; 

Art. 5 Ccompleturile de cameră preliminară şi de judecată , de cameră de consiliu, precum şi 
de aplicarea legii penale mai favorabile ce vor solutiona cauzele penale cu caracter urgent mai sus 
enumerate, in perioada vacantei judecatoresti in sedinta publica martea şi joia sunt următoarele : 

Marţi 1 iulie-C2 penal , C2 cameră de consiliu şi C2 aplicarea legii penale mai favorabile- titular 
Ecaterina Apostoliceanu (rezervă Mihaela Andrei) 

Joi 3 iulie –C3 penal, C3 cameră de consiliu şi  C3 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
Mihaela Andrei (rezervă Andrei Iugan) 

Marţi 8 iulie-C4 penal,  C4 cameră de consiliu şi C4 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
Mirela Păstoreanu (rezervă Ecaterina Apostoliceanu) 

Joi 10 iulie-C5 penal, C5 cameră de consiliu şi C5 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
Dana Grosu (rezervă Andrei Iugan) 

Marţi 15 iulie-C2 penal , C2 cameră de consiliu şi C2 aplicarea legii penale mai favorabile tituar 
Ecaterina Apostoliceanu (rezervă Mirela Păstoreanu) 

Joi 17 iulie-C4 penal , C4 cameră de consiliu şi C4 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
Mirela Păstoreanu (rezervă Dana Grosu) 

Marţi 22 iulie-C3 penal , C3 cameră de consiliu şi C3 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
Mihaela Andrei (rezervă Ecaterina Apostoliceanu) 



Joi 24 iulie-C4 penal , C4 cameră de consiliu şi C4 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
Mirela Păstoreanu (rezervă Mihaela Andrei) 

Marţi 29 iulie-C3 penal , C3 cameră de consiliu şi C3 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
Mihaela Andrei (rezervă Andrei Iugan) 

Joi 31 iulie-C5 penal , C5 cameră de consiliu , C5 aplicarea legii penale mai favorabile şi C6 penal 
aplicarea legii penale mai favorabile, titular Andrei Iugan (rezervă Mirela Păstoreanu) 

Marţi 5 august-C1 penal , C1 cameră de consiliu şi C1 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
Oana Roşeanu (rezervă Ionuţ Dragomir) 

Joi 7 august-C2 penal , C2 cameră de consiliu , C2 aplicarea legii penale mai favorabile şi C7 
aplicarea legii penale mai favorabile titular I. Dragomir (rezervă Andrei Iugan) 

Marţi 12 august-C3 penal , C3 cameră de consiliu , C3 aplicarea legii penale mai favorabile şi C6 
aplicarea legii penale mai favorabile, titular A.Iugan (rezervă Ionuţ Dragomir) 

Joi 14 august –C4 penal , C4 cameră de consiliu , C4 aplicarea legii penale mai favorabile şi C7 
aplicarea legii penale mai favorabile, titular I..Dragomir (rezervă Oana Roşeanu) 

Marţi 19 august-C5 penal,  C5 cameră de consiliu ,  C5 aplicarea legii penale mai favorabile şi C6 
aplicarea legii penale mai favorabile, titular A.Iugan (rezervă I.Dragmir) 

Joi 21 august-C1 penal şi  C1 cameră de consiliu ,  C1 aplicarea legii penale mai favorabile şi C1 
aplicarea legii penale mai favorabile titular O.Roşeanu (rezervă A.Iugan) 

Marţi 26 august-C2 penal şi  C2 cameră de consiliu , C2 aplicarea legii penale mai favorabile şi C7 
aplicarea legii penale mai favorabile, titular I Dragomir (rezervă D. Grosu) 

Joi 28 august –C5 penal , C5 cameră de consiliu şi C5 aplicarea legii penale mai favorabile titular 
D.Grosu (rezervă O.Roşesanu) 

Stabileşte să nu sufere modificări complexităţile maxime ale completurilor de cameră de 
consiliu şi de aplicarea legii penale mai favorabile. 

Art.7 Stabileşte să fie repartizate potrivit următorului algoritm cauzele penale înregistrate pe 
rolul instanţei anterior datei de 30.06.2014 şi aflate în fază de judecată, care primesc termen 
de amânare în vacanţa judecătorească:  

a) cauzele aflate pe rolul C2, C3, C4, C5 (penal, cameră de consiliu, aplicarea legii penale mai 
favorabile) vor primi termen pe completul cu acelaşi indicativ  

b) cauzele aflate pe rolul C1 (penal, cameră de consiliu, aplicarea legii penale mai favorabile) 
vor fi repartizate în ordinea listei de şedinţă, ciclic între C2 penal-C5 penal / C2 penal 
cameră de consiliu-C5 penal cameră de consiliu/C2 aplicarea legii penale mai favorabile-
C5 penal aplicarea legii penale mai favorabile. 

c) cauzele aflate pe rolul C6 aplicarea legii penale mai favorabile vor fi repartizate în ordinea 
listei de şedinţă, ciclic între C2 - C5 aplicarea legii penale mai favorabile (primul dosar la 
C2 aplicarea legii penale mai favorabile, al doilea dosar la C3 aplicarea legii penale mai 
favorabile ş.a.m.d)  



d) cauzele aflate pe rolul C7 aplicarea legii penale mai favorabile vor fi repartizate în ordinea 
listei de şedinţă, ciclic între C2 - C5 aplicarea legii penale mai favorabile (primul dosar la 
C2 aplicarea legii penale mai favorabile, al doilea dosar la C3 aplicarea legii penale mai 
favorabile ş.a.m.d) 

Art.8 Cauzele aflate pe rolul completurilor de judecată planificate pe parcursul vacanţei 
judecătoreşti şi care primesc un nou termen de amânare în vacanţa judecătorească vor fi 
repartizate pe completurile cu acelaşi indicativ, cu următoarele excepţii, menite să asigure 
respectarea principiului continuităţii, văzând şi cele dispuse la art.7 literele b –d :  

a) cauzele aflate pe rolul C2-C5 penal, cameră de consiliu , aplicarea legii penale mai 

favorabile în săptămânile care la momentul înregistrării au fost repartizate pe C1 penal, C1 
cameră de consiliu, C1 aplicarea legii penale mai favorabile, vor fi trimise pe C1 penal, C1 

cameră de consiliu, C1 aplicarea legii penale mai favorabile din cadrul vacanţei 
judecătoreşti. 

b) cauzele aflate pe rolul C2-C5 aplicarea legii penale mai favorabile în săptămânile care la 
momentul înregistrării au fost repartizate pe C6 aplicarea legii penale mai favorabile, vor fi 

repartizate pe C6 aplicarea legii penale mai favorabile din cadrul vacanţei judecătoreşti. 
c) cauzele aflate pe rolul C2-C5 aplicarea legii penale mai favorabile în săptămânile care la 

momentul înregistrării au fost repartizate pe C7 aplicarea legii penale mai favorabile, vor fi 
repartizate pe C7 aplicarea legii penale mai favorabile din cadrul vacanţei judecătoreşti. 

Art.9 Cauzele penale care vor primi un nou termen de amânare după vacanţa judecătorească 
vor fi repartizate pe completurile cu acelaşi indicativ, cu următoarele excepţii:  

a) cauzele din materia minorilor şi familiei aflate pe C2,C3 sau C4 penal vor fi transmise pe 
completul de provenienţă (cel pe care au fost repartizate anterior vacanţei judecătoreşti); 

cauzele din materia minorilor şi familiei aflate pe C2,C3 sau C4 penal care au fost 
repartizate la prim termen pe aceste completuri pe parcursul vacanţei judecătoreşti vor fi 

trimise la C1 şi C5 penal, ciclic , în ordinea listei de şedinţă (primul dosar la C1, al doilea la 
C5, al treilea la C1 ş.a.m.d) 

b) cauzele din materia corupţiei aflate pe C1, C2 sau C5 penal vor fi transmise pe completul de 
provenienţă (cel pe care au fost repartizate anterior vacanţei judecătoreşti); cauzele din 

materia corupţiei aflate pe C1,C2 sau C5 penal care au fost repartizate la prim termen pe 
aceste completuri pe parcursul vacanţei judecătoreşti vor fi trimise  la C3 şi C4 penal, ciclic , 

în ordinea listei de şedinţă (primul dosar la C3, al doilea la C4, al treilea la C3 ş.a.m.d) 
c) cauzele în materia proprietăţii intelectuale aflate pe rolul C2, C4 sau C5 penal vor fi 

transmise pe completul de provenienţă (cel pe care au fost repartizate anterior vacanţei 
judecătoreşti); cauzele din materia proprietăţii intrelectaule aflate pe C2,C4 sau C5 penal 

care au fost repartizate la prim termen pe aceste completuri pe parcursul vacanţei 
judecătoreşti vor fi trimise  la C1 şi C3 penal, ciclic , în ordinea listei de şedinţă (primul 

dosar la C1, al doilea la C3, al treilea la C1 ş.a.m.d) 
d) după respectarea regulilor de la literele a-c de mai sus, cauzele repartizate la prim termen de 

judecată pe completurile prezidate de către  domnul judecător Andrei Iugan în cadrul 
vacanţei judecătoreşti vor fi trimise pe C6 penal cameră preliminară şi de judecată ce  va 

funcţiona începând cu data de 04.09.2014. 
Art.10 În cauzele penale înregistrate pe rolul instanţei anterior datei de 30.06.2014 , aflate 
încă în camera preliminară (pentru care până la începutul vacanţei judecătoreşti nu s-a 
stabilut prim termen de judecată) precum şi cauzele penale repartizate aleatoriu pe 
completuri în intervalul 30.06-31.08 fără termen de judecată (rechizitorii, plângeri împotriva 
rezoluţiei procurorului, cereri de desfiinţare/anulare înscrisuri/aplicarea măsurii de 



siguranţă a confiscării speciale) luarea masurilor necesare pentru parcurgerea procedurii de 
camera preliminara, stabilirea termenului pentru verificarea  verificarea starii de arest preventiv/la 
domiciliu a inculpatului conform art. 207 NCpp,verificarea starii de arest preventiv/la domiciliu a 
inculpatului, etc. vor fi realizate astfel:  

C1 penal 

30 iunie – 06 iulie titular Andrei Iugan (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii), 

7 iulie-20 iulie titular Dana Grosu  (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe planificarea 
de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

21-27 iulie titular Mihaela Andrei (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe planificarea 
de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

28 iulie-3 august titular Andrei Iugan (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

04 august-31 august titular Oana Roşeanu (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsuri 

C2 penal 

30 iunie – 27 iulie titular Ecaterina Apostoliceanu (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat 
pe planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii), 

28 iulie-03 august titular Andrei Iugan (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

04 august-31 august titular Ionuţ Dragomir (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

C3 penal 

30 iunie – 06 iulie titular Mihaela Andrei (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii), 

7 iulie-13 iulie titular Mirela Păstoreanu  (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

14 iulie-3 august titular Mihaela Andrei (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

04 august-31 august titular Ionuţ Dragomir (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

C4 penal 



30 iunie – 3 august titular Mirela Păstoreanu (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii), 

4 august-24 august titular Andrei Iugan (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii), 

25 august-31 august titular Dana Grosu (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

C5 penal 

30 iunie-20 iulie titular Dana Grosu (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe planificarea 
de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

21 iulie-27 iulie titular Ecaterina Apostoliceanu (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

28 iulie-3 august titular Mirela Păstoreanu (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

4 august-24 august titular Andrei Iugan (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

25 august-31 august titular Dana Grosu (rezervă judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe 
planificarea de permanenţă în ziua stabilită pentru luarea măsurii) 

Art.11 Stabileşte ca tot potrivit planificării de la art.11 să fie soluţionate şi cererile avind ca 
obiect indreptarea erorilor materiale /inlaturarea omisiunilor vadite strecurate in hotariri 
sau cererile avind ca obiect preschimbarea termenului de judecata 

Art.12  Stabileşte ca pe parcursul vacanţei judecătoreşti, toţi judecătorii Secţiei să fie 
specializaţi în toate materiile.  

Art.13 Stabileşte ca pe parcursul vacanţei judcătoreşti să funcţioneze şi C1-C7 penal drepturi 
şi libertăţi (cu parametrii stabiliţi prin HCC nr.15 din 13.03.2014), potrivit unei planificări a 
Preşedintelui Secţiei Penale ce urmează a fi aprobată ulterior prin hotărâre a Colegiului de 
Conducere. 

Art.14 Stabileşte ca pe parcursul vacanţei judecătoreşti să fucnţioneze şi C1-C7 executări 
penale, potrivit următoarei planificări: săptămânal vor fi planificate doar completurile prezidate de 
titularii care nu se află în concediu de odihnă; în cadrul aceleiaşi săptămâni activitatea se va 
împărţi între aceştia,potrivit algoritmului propriu, în funcţie de zilele în care sunt planificaţi în 
şedinţele de judecată; în cazul în care se înregistrează cauze stabilite prin lege în competenţa 
judecătorului delegat la executări penale, acetea vor fi repartizate, în urma vizei preşedintelui 
secţiei penale judecătorilor planificaţi în săptămâna în care s-a înregistrat cererea, între aceştia 
repartizarea urmând a fi efectuată ciclic potrivit unei evdenţe ţinute de grefierul-şef al secţiei 
penale cu atribuţii în materia repartizării aleatorii; în cazul mandatelor de arestare europene şi 
mandatelor de urmărire internaţională, acestea vor fi emise de judecătorul care a pronunţat 



hotărârea în cauză, indiferent dacă este sau nu planificat în săptămâna în discuţie (în cazul în care 
acesta se află în imposibilitate obiectivă, actele de executare vor fi emise potrivit planificării 
susmenţionate). 

Art.16 Repartizarea oamnei judecător Rebeca Luchian în cadrul Secţiei Civile, începând cu data 
transferului în cadrul Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 

Art. 17 Prezidarea şedinţelor C1 stagiar, C1 stagiar cameră de consiliu, C1 stagiar executări silite 
şi C2 stagiar, C2 stagiar cameră de consiliu, C2 stagiar executări silite stabilite pe parcursul 
vacanţei judecătoreşti la datele de 22 iulie şi 31 iulie 2014 (aflândus-se în concediu), de către 
doamna judecător Rebeca Luchian. 

Art.18 Dispune ca C1 stagiar , C1 stagiar administrativ, C1 cameră de consiliu să fie redenumite 
C4 minori şi familie, respectiv C4 minori şi familie administrativ şi C4 minori cameră de consiliu, 
iar C1 stagiar executări silite să fie redenumit C 22 executări silite, începând cu data de 14 iulie 
2014. Stabileşte ca toate aceste completuri redenumite să fie prezidate de doamna judecător 
Rebeca Luchian începând cu data de 14 iulie 2014 .  

Art.19 Stabileşte ca doamna judecător Rebeca Luchian să păstreze spre soluţionare stocul 
completurilor arătate la art.18 începând cu data de 14 iulie 2014 . 

Art.20 Stabileşte ca începând cu data prezentei de pe C1 stagiar , C1 stagiar administrativ, C1 
stagiar cameră de consiliu să  fie dezasociate obiectele actuale şi să le fie asociate obiectele şi 
termenele de repartizare existente pe C1, C3 minori şi familie (şi pe completurile de urgenţe 
ataşate acestora),  C1 şi C3  minori şi familie administrativ şi C1 şi C3 minori cameră de consiliu. 
În privinţa complexităţii maxime anuale  aceasta nu va suferi modificări.   

Art.21 Stabileşte ca începând cu data prezentei  C1 stagiar C1 stagiar administrativ şi C1 cameră 
de consiliu să fie deblocate de la repartizarea aleatorie, însă să aibă ca perioadă de inactivitate 
intervalul cuprins între data prezentei şi 13 iulie 2014. 

Art.22 Faţă de cele dispuse prin prezenta hotărâre la art. 18-21, se propune revenirea asupra celor 
dispuse prin HCC nr.19/2014 art.13, în sensul că pe perioada vacanţei judecătoreşti şi următoarele 
completuri vor avea prevăzută perioadă de inactivare, astfel: C1 minori, C1 minori cameră de 
consiliu şi C3 minori urgenţe 14 iulie-3 august; C3 minori, C3 minori cameră de consiliu şi C17 
minori urgenţe 4 august-22 august.  

Art.26 Schimbarea zilelor de şedinţă în care sunt planificate completurile prezidate de doamnele 
judecător Moise şi Dumitrescu (completurile obişnuite, de urgenţe, de cameră de consiliu şi de 
executări silite) , reciproc,  începând cu luna septembrie a.c, astfel: completurile în discuţie 
prezidate de doamna judecător Moise vor fi planificate la două săptămâni începând cu data de 09 
septembrie (în loc de 02 septembrie ca până în prezent), iar completurile amintite prezidate de 
doamna judecător Dumitrescu vor fi planificate la două săptămâni începând cu data de 02 
septembrie (în loc de 09 septembrie ca până în prezent),   

 


