
Extras Hotărâri Colegiu de Conducere anul 2013  
 
Hotărârea din 03.01.2013 
 
Art. 1. Înlocuirea doamnei judecător Mirela Păstoreanu aflată pe planificare la Camera de 
Consiliu penal în data de 07.01.2013 cu doamna judecător Roşeanu Oana, Preşedintele Secţiei 
Penale, în vederea soluţionării dosarului 14/302/2013.  
 
 
Hotărârea din 04.01.2013 
 
Art. 1 Înlocuirea doamnei judecător Oana Stela Roşeanu titularul completului 1 penal, 
planificat în data de 07.01.2013, cu doamna judecător Mirela Ana Păstoreanu, în vederea 
soluţionării cererii de prelungire a dreptului de circulaţie potrivit art 111 alin 6 din OUG 
195/2002, republicată.  
 
 
Hotărârea  din 08.01.2013  
 
Art. 1 Înlocuirea doamnei judecător Dana Ionela Grosu cu doamna judecător Ana Mirela  
Păstoreanu aflată pe planificarea de Camera de Consiliu în vederea verificării legalităţii şi 
temeiniciei măsurii arestării preventive în cadrul dosarului 221/302/2013.  
 
Hotărârea din 15.01.2013  
 
Art 1 Şedinţa de judecată din 25.01.2013 C 2 stagiar şi completele ataşate urmează a fi 
prezidată de doamna judecător Mihalaşcu Mădălina. 
Art. 2 Stabileşte componenţa C 12 şi a completurilor ataşate acestuia pentru datele de 
21.01.2013 şi 28.01.2013, astfel: şedinţa din data de 21.01.2013 va fi prezidată de către 
domnul judecător Daniel Agachi, iar şedinţa din data de 28.01.2013 va fi prezidată de către 
doamna judecător Elena Radu.  
 
Art. 3 Stabileşte componenţa C 7 şi a completurilor ataşate acestuia pentru datele de 
23.01.2013 şi 30.01.2013 astfel. Şedinţa din data de 23.01.2013 va fi prezidată de către 
doamna judecător Adina Fleşer, iar şedinţa din data de 30.01.2013 va fi prezidată de către 
doamna judecător Lucia AnaMaria Zaharia.  
 
Hotărârea din 29.01.2013 
 
Art 1 Stabileşte ca C15 executări silite din data de 30.01.2013 să fie prezidat de către doamna 
judecător Iulia Slujitoru.  
 
Hotărârea din 31.01.2013  
 
Art 1 Stabileşte componenţa C 12 şi a completurilor ataşate acestuia din data de 04.02.2013 în 
sensul că va fi prezidată de către doamna judecător Moise Laura Cristina.  
 
Art. 2 Stabileşte componenţa C 7 şi a completurilor ataşate acestuia din data de 06.02.2013, în 
sensul că acestea va fi prezidată de doamna judecător Cristina Dumitrescu.  
 



Hotărârea din 01.02.2013  
 
Art. 1 Înlocuirea domnului judecător Claudiu Limona la Registratură/judecătorul de serviciu 
din data de 01.02.2013 cu doamna judecător Adina Fleşer.  
Art. 2 Stabileşte componenţa Completului de Camera de Consiliu şi Camera consiliu măsuri  
preventive din data de 03.02.2013 în sensul că acesta va fi prezidat de către doamna judecător 
Dana Grosu.  
 
 
Hotărârea din 04.02.2013  
 
Art. 1  Stabileşte ca verificarea stării de arest a inculpatului în dosarul 2250/302/2013 să fie 
efectuată de către doamna judecător Mihaela Camelia Andrei.  
 
 
Hotărârea din 13.02.2013  
 
Art. 1 Stabileşte că doamna judecător Mihaela Camelia Andrei , titularul completului 3 penal 
şi doamna judecător Ecaterina Apostoliceanu titularul C 2 penal să îşi fie reciproc rezervă în 
şedinţa publică.  
 
Art.  2 Stabileşte ca doamna judecător Alina Victoria Trăilă titularul C 6 penal şi Ana Mirela 
Păstoreanu titularul C 4 penal să îşi fie de asemenea reciproc rezerve în şedinţa publică.  
 
 
Hotărârea din 14.02.2013  
 
Art 1 Stabileşte denumirea, componenţa şi programarea unor noi complete de judecată în 
primă instanţă în cadrul Secţiei civile în vederea punerii în aplicare a Noului Cod de 
procedură civilă, urmând ca aceste completuri să fie constituite exclusiv în vederea 
desfăşurării fazei scrise prevăzute de dispoziţiile Noului Cod de procedură civilă, avându-se 
în vedere şi o bună evidenţiere statistică.  
Astfel, începând cu data intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă fiecare judecător 
al Secţiei civile va prezida câte un nou complet de judecată, după cum urmează:  
C 1 civil Adm – judecător titular Iulia Slujitoru , zi de funcţionare – joi,  
C 2 civil Adm – judecător titular Daniel Agachi, zi de funcţionare – luni, 
C 3 civil Adm – judecător titular Cristina Dumitrescu; zi de funcţionare – joi,  
C 4 civil Adm – judecător titular Finta Fabiola – zi de funcţionare miercuri,  
C 5 civil Adm – judecător titular Claudiu Limona – zi de funcţionare joi, 
C 6 civil Adm – judecător titular Mariela Pandelescu – zi de funcţionare luni,  
C 7 civil Adm – judecător titular Daniela Stoica – zi de funcţionare vineri  
C 8 civil Adm – judecător titular Elena Radu – zi de funcţionare luni,  
C 9 civil Adm – judecător titular Mihnea Tănase – zi de cuncţionare marţi  
C10 civil Adm – judecător titular Lucia AnaMaria Zaharia – zi de funcţionare – joi  
C 11 civil Adm – judecător titular Roxana Cozma , zi de funcţionare – miercuri  
C12 civil Adm – judecător titular Aurelian Murgoci, zi de funcţionare miercuri  
C13 civil Adm – judecător titular Iulia Ursan , zi de funcţionare joi  
C14 civil Adm – judecător titular Ionuţ Niculescu , zi de funcţionare marţi,  
C 15 civil Adm – judecător titular Valentina Sorescu, zi de funcţionare marţi,  
C 16 civil Adm – judecător titular Adina Fleşer, zi de funcţionare luni,  



C 17 civil Adm – judecător titular Mădălina Mihalaşcu, zi de funcţionare miercuri  
C 18 civil Adm - judecător titular Alexandru Stătescu, zi de funcţionare miercuri,  
C 1 stagiar Adm – judecător titular Andrei Iugan, zi de funcţionare miercuri,  
C 2 stagiar Adm – judecător titular Laura Toma, zi de funcţionare luni,  
C 1 minori Adm – judecător titular Laura Moise – zi de funcţionare joi  
C 3 minori Adm – judecător Cârstea Adela – zi de funcţionare marţi  
 
Art. 5 Stabileşte permanenţele completelor susmenţionate în cazul imposibilităţii obiective de 
participare a titularului după cum urmează: 
 
C 1 min Adm (judecător  Moise)- C 3 minori Adm (judecător Cârstea Adela) 
C 1 civil Adm (judecător Slujitoru  
 
 
Hotărârea din 25.02.2013  
 
Art 6  Stabileşte ca în cazul imposibilităţii obiective a titularului de complet de a prezida cel 
puţin două şedinţe de judecată, consecutiv, rezerva acestuia să efectueze înlocuirea doar 
pentru prima dintre acestea, urmând ca restul şedinţelor de judecată să fie prezidate de către 
ceilalţi judecători al secţiei, pe baza criteriilor obiective stabilite de către Colegiul de 
Conducere. 
 
Hotărârea din 11.03.2013  
Art 1 Stabileşte Componenţa completului de Camera de Consiliu penal din data de 
13.03.2013, în sensul că acesta va fi prezidat de doamna judecător Ecaterina Apostoliceanu.  
 
Horărârea din 13.03.2013  
 
Art 1 Stabileşte că în ziua de 13.03.2013 activitatea de verificare a legalităţii şi temeiniciei 
măsurii arestării preventive în dosarele repartizate aleatoriu completului 6 penal prezidat de 
doamna judecător Alina Victoria Trăilă să fie desfăşurată de către doamna judecător Ecaterina 
Apostoliceanu.  
 
Hotărârea din 19.03.2013 
 
Art 1 Stabileşte noua componenţă a completului 6 penal din data de 20.03.2013, în sensul că 
acesta va fi prezidat de către doamna judecător Mihaela Camelia Andrei.  
 
 
Hotărârea din 01.04.2013 
 
Art 1 Stabileşte competenţa Completului de Camera de Consiliu penal pentru datele de 
02.04.2013 şi 03.04.2013, în sensul că cel din data de 02.04.2013 va fi prezidat de către 
doamna judecător Ana Mirela Păstoreanu, iar cel din data de 03.04.2013 va fi prezidată de 
doamna judecător Mihaela Camelia Andrei. 
 
 
Hotărârea din 03.04.2013  
 



Art 1 Stabileşte componenţa C 6 civil şi a completelor ataşate acestuia din data de 05.04.2013 
în sensul că vor fi prezidate de către doamna judecător Iulia Slujitoru.  
 
Hotărârea din 04.04.2013 
 
Art 1 Funcţionarea odată la două săptămâni în vederea soluţionării cererilor în anulare 
prevăzute de dis part 1023 din Noul Cod de Procedură Civilă, a completelor compuse din doi 
judecători, după următoarea structură: 
 
C 1 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Iulia Slujitoru şi domnul 
judecător Claudiu Limana, în ziua de marţi, începând cu data de 09.04.2013 
 
C 2 civil cereri în anulare, complet constituit din domnii judecători Daniel Agachi şi Aurelian 
Marian Murgoci Luca, în ziua de luni, începând cu data de 08.04.2013 
 
C 3 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Cristina Dumitrescu şi 
doamna judecător Roxana Cozma, în ziua de marţi , începând cu data de 09.04.2013,  
 
C4 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Fabiola Finta şi doamna 
judecător Valentina Sorescu, în ziua de marţi, începând cu data de 09.04.2013 
 
C5 civil  cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Adina Fleşer şi doamna 
judecător Mădălina Antoaneta Mihalaşcu, în ziua de joi, începând cu data de 18.04.2013,  
 
C6 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Mariela Pandelescu şi 
doamna judecător Iulia Ursan, în ziua de miercuri, începând cu data de 17.04.2013, 
 
C7 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Daniela Delia Stoica şi 
domnul judecător Alexandru Marian Stătescu, în ziua de miercuri, începând în data de 
18.04.2013, 
 
C 8 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Elena Radu şi domnul 
judecător Ionuţ  Niculescu, în ziua de joi, începând cu data de 18.04.2013  
 
C 9 civil cereri în anulare, complet constituit din domnul judecător Mihnea Adrian Tănase şi 
doamna judecător Lucia AnaMaria Zaharia, în ziua de miercuri, începând cu data de 
17.04.2013 
 
Art 3 Stabilirea permanenţelor completelor susmenţionat în cazul imposibilităţii obiective de 
participare a unuia dintre titulari, a necesităţii constituirii completului de divergenţă sau a 
incidenţei dispoziţiilor art 98 alin 4 din Regulament, astfel:  
 C 1 civil cereri în anulare - judecător rezervă Iulia Ursan,  
 C 2 civil cereri în anulare – judecător rezervă Alexandru Marian Stătescu  
 C 3 civil cereri în anulare – judecător rezervă Ionuţ Alexandru  Niculescu  
 C 4 civil cereri în anulare – judecător rezervă Mădălina Antoaneta Mihalaşcu  
 C 5 civil cereri în anulare – judecător rezervă Aurelian Marian Luca Murgoci  
 C 6 civil cereri în anulare – judecător rezervă Iulia Slujitoru  
 C7 civil cereri în anulare – judecător rezervă Elena Radu  
 C 8 civil cereri în anulare – judecător rezervă Daniela Delia Stoica  
 C 9 civil cereri în anulare – judecător Roxana Cozma  



Hotărârea din 12.04.2013  
 
Art 1 Stabileşte componenţa C6 penal din data de 17.04.2013 în sensul că va fi prezidat de 
către doamna judecător Oana Roşeanu  
 
Art 3 Exclusiv în vederea desfăşurării fazei scrise prevăzute de dispoziţiile Noului Cod de 
Procedură Civilă, avându-se în vedere şi o bună evidenţiere statistică, înfiinţarea unor 
complete administrative, în materie civilă ataşate completelor „obişnuite – cereri în anulare” 
care urmează să funcţioneze în aceeaşi zi cu cea a şedinţei de judecată a acestora din urmă, 
după următoarea structură:  
 
C 1 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Iulia Slujitoru şi domnul 
judecător Claudiu Limana, în ziua de marţi, începând cu data de 16.04.2013 
 
C 2 civil cereri în anulare, complet constituit din domnii judecători Daniel Agachi şi Aurelian 
Marian Murgoci Luca, în ziua de luni, începând cu data de 15.04.2013 
 
C 3 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Cristina Dumitrescu şi 
doamna judecător Roxana Cozma, în ziua de marţi , începând cu data de 16.04.2013,  
 
C4 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Fabiola Finta şi doamna 
judecător Valentina Sorescu, în ziua de marţi, începând cu data de 16.04.2013 
 
C5 civil  cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Adina Fleşer şi doamna 
judecător Mădălina Antoaneta Mihalaşcu, în ziua de joi, începând cu data de 11.04.2013,  
 
C6 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Mariela Pandelescu şi 
doamna judecător Iulia Ursan, în ziua de miercuri, începând cu data de 17.04.2013, 
 
C7 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Daniela Delia Stoica şi 
domnul judecător Alexandru Marian Stătescu, în ziua de miercuri, începând în data de 
18.04.2013, 
 
C 8 civil cereri în anulare, complet constituit din doamna judecător Elena Radu şi domnul 
judecător Ionuţ  Niculescu, în ziua de joi, începând cu data de 18.04.2013  
 
C 9 civil cereri în anulare, complet constituit din domnul judecător Mihnea Adrian Tănase şi 
doamna judecător Lucia AnaMaria Zaharia, în ziua de mercuri, începând cu data de 
17.04.2013 
 
Art. 6 Stabileşte completurile susmenţionate în cazul imposibilităţii obiective de participare a 
unuia dintre titulari, a necesităţii constituirii completului de divergenţă sau a incidenţei 
dispoziţiilor art 98 alin 4 din Regulament, astfel:  
 C 1 civil administrativ cereri în anulare - judecător rezervă Iulia Ursan,  
 C 2 civil administrativ cereri în anulare – judecător rezervă Alexandru Marian Stătescu  
 C 3 civil administrativ cereri în anulare – judecător rezervă Ionuţ Alexandru  
Niculescu  
 C 4 civil administrativ cereri în anulare – judecător rezervă Mădălina Antoaneta 
Mihalaşcu  



 C 5 civil administrativ cereri în anulare – judecător rezervă Aurelian Marian Luca 
Murgoci  
 C 6 civil  administrativ cereri în anulare – judecător rezervă Iulia Slujitoru  
 C7 civil administrativ cereri în anulare – judecător rezervă Elena Radu  
 C 8 civil administrativ cereri în anulare – judecător rezervă Daniela Delia Stoica  
 C 9 civil administrativ cereri în anulare – judecător Roxana Cozma  
 
Art 8  Stabileşte componenţa C4 civil şi a completelor ataşate acestuia din data de 16.04.2013, 
în sensul că acestea vor fi prezidate de către doamna judecător Valentina Sorescu.  
 
 
Hotărârea din 17.04.2013  
 
Art 6 Stabileşte componenţa şedinţei C6 penal din data de 24.04.2013 având pe rol dosarul 
4975/302/2013, în sensul că acesta va fi prezidat de către doamna judecător Dana Ionela 
Grosu  
 
Hotărârea din 12.04.2013  
 
Art 1 Repartizarea domnului judecător Donţete Daniel în cadrul Secţiei Civile a instanţei, 
începând cu data de 01.05.2013. 
 
Hotărârea din 07.05.2013  
 
Art. 5 Stabileşte componenţa C 3 executări silite din data de 07.05.2013 în sensul că acesta să 
fie prezidat de către doamna judecător Cristina Dumitrescu. 
 
Art 6 Stabileşte componenţa C 4 şi a completelor ataşate acestuia din data de 14.05.2013 şi 
componenţa C 6 civil şi a completelor ataşate acestuia din data de 17.05.2013, în sensul că 
acestea vor fi prezidate de către domnul judecător Daniel Donţete. 
 
Hotărârea din 10.05.2013  
 
Art 1 Stabileşte componenţa C 6 penal din data de 15.05.2013, în sensul că acesta va fi 
prezidat d doamna judecător Mihaela Camelia Andrei.  
 
Hotărârea din 10.05.2013  
 
Art 1 Stabileşte componenţa completului de Camera de Consiliu penal din data de 
11.05.2013, în sensul că acesta va fi prezidată de către doamna judecător Oana Roşeanu, 
Preşedintele Secţiei Penale.  
 
Hotărârea din 15.05.2013  
 
Art 1 Discutarea menţinerii arestării inculpatului, întemeiată pe disp. art 300  ind 1 C.p.p, în 
dosarul nr 9710/302/2013să fie efectuată de către doamna judecător Mihaela Camelia Andrei.  
Art 2 Stabileşte ca cererea de abţinere formulată de către doamna judecător Dana Grosu în 
cadrul dosarului 9811/302/2013 să fie soluţionată de către doamna judecător Mihaela Camelia 
Andrei.  



Art 3 Cererea de îndreptare a erorii materiale formulată în cadrul dosarului 19815/302/2012 
urmează să fie soluţionată de către doamna judecător Mihaela Camelia Andrei.  
 
Hotărârea din 17.05.2013  
 
Art 1 Stabileşte componenţa C4 din data de 23.05.2013, în sensul că va fi prezidat de către 
doamna judecător Oana Roşeanu.  
 
Hotărârea din 20.05.2013 
 
Art 1 Stabileşte componenţa completului de Camera de Consiliu penal din data de 
21.05.2013, în sensul că acesta va fi prezidată de către doamna judecător Ecaterina 
Apostoliceanu.  
 
Hotărârea din 30.05.2013  
 
Art 1 Stabileşte, pe durata vacanţei judecătoreşti 01.07.2013-31.08.2013, completele de 
judecată care judecă în materie penală (cu excepţia măsurilor preventive), datele la care vor fi 
programate şedinţele acestor complete, precum şi a planificării de permanenţă:  
-C1 penal v –Secţia I-a Penală, în fiecare zi de marţi,complet ce soluţionează şi cauze penale 
de corupţie-30 de dosare nou intrate, 150 de puncte de complexitate 
-C1 minori-v Secţia I-a Penală, în fiecare zi de joi, complet ce soluţionează şi cauzele penale 
cu minori – 30 de dosare nou intrate, 150 puncte de complexitate 

Potrivit propunerii Preşedintelui Secţiei Penale, şedinţele de judecată şi titularii celor 
două complete C1 penal v şi C1 minori-v urmează să fie stabilite în felul urmator: 
Şedinte de marti –C1 penal- v cauze penale de corupţie şi alte dosare penale: 

-02.07.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Apostoliceanu (rezervă, dna 
judecător Andrei) 
-09.07.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Apostoliceanu (rezervă, dna 
judecător Păstoreanu) 
-16.07.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Apostoliceanu (rezervă, dna 
judecător Roşeanu) 
-23.07.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Roşeanu (rezervă, dna 
judecător Grosu) 
-30.07.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Roşeanu (rezervă, dna 
judecător Grosu) 
-06.08.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Roşeanu (rezervă, dna 
judecător Păstoreanu) 
-13.08.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Andrei (rezervă, dna judecător 
Păstoreanu) 
-20.08.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Andrei (rezervă, dna judecător 
Păstoreanu) 
-27.08.2013, complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Păstoreanu (rezervă, dna 
judecător Grosu) 
 
 
 
Şedinţe de joi – C1 minori-v cauze penale cu minori şi alte dosare penale 

-04.07.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Grosu (rezervă, dna judecător 
Păstoreanu= 



-11.07.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Andrei (rezervă, dna 
judecător Apostoliceanu) 
-18.07.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Roşeanu (rezervă, dna 
judecător Apostoliceanu) 
-25.07.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Grosu (rezervă, dna judecător 
Roşeanu) 
-01.08.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Grosu (rezervă, dna judecător 
Roşeanu) 
-08.08.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Păstoreanu (rezervă, dna 
judecător Roşeanu) 
-14.08.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Păstoreanu (rezervă, dna 
judecător Andrei) 
-22.08.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Păstoreanu (rezervă, dna 
judecător Andrei) 
-29.08.2013 - complet ce urmează a fi prezidat de dna judecator Grosu. (rezervă, dna 
judecător Păstoreanu) 
 

Art. 8 Stabilirea funcţionării unui complet de Cameră de Consiliu, în materie civilă şi 
în cadrul vacanţei judecătoreşti în zilele în care titularul prezidează completul civil ,,obişnuit,,. 
, conform propunerii conţinute în anexa (cu titlu de excepţie, C4 cameră de consiliu va 
funcţiona doar în data 25.07.2013 nu şi în data de 08.08.2013 ca urmare a solicitării titularului 
de complet). 

Se propune ca în imposibilitatea obiectivă de prezidare a şedinţei de către titularul de 
complet, aceasta să fie asigurată de către judecătorul rezervă, potrivit Anexei V. 

 
Art.9 Stabilirea funcţionării a câte unui complet de învestiri cu formulă , în materie 

civilă şi în cadrul vacanţei judecătoreşti în zilele în care titularul prezidează completul civil 
,,obişnuit,,. , conform propunerii conţinute în anexa (cu titlu de excepţie, C4 învestiri cu 
formulă executorie va funcţiona doar în data 25.07.2013 nu şi în data de 08.08.2013 ca urmare 
a solicitării titularului de complet). 

Se propune ca în imposibilitatea obiectivă de prezidare a şedinţei de către titularul de 
complet, aceasta să fie asigurată de către judecătorul rezervă, potrivit Anexei V. 

 
Art.10 În privinţa completelor administrative, se propune ca acestea să funcţioneze pe 

durata vacanţei judecătoreşti 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, având următorii titulari: 

C1 civil Adm – judecător titular Iulia Slujitoru; zi de funcţionare - joi 
C2 civil Adm-judecător titular Daniel Agachi; zi de funcţionare - luni 
C3 civil Adm- judecător titular Cristina Dumitrescu;zi de funcţionare - joi 
C4 civil Adm- judecător titular Fabiola Finta,zi de funcţionare - miercuri 
C5civil Adm- judecător titular Claudiu Limona; zi de funcţionare - joi 
C6 civil Adm- judecător titular Mariela Pandelescu, zi de funcţionare - luni  
C7 civil Adm- judecător titular Daniela Stoica,  - zi de funcţionare - vineri 
C8 civil Adm- judecător titular Elena Radu,-zi de funcţionare- luni  
C9 civil Adm- judecător titular Mihnea Tănase, zi de funcţionare marţi 
C10 civil Adm- judecător titular Lucia Anamaria Zaharia, zi de funcţionare - joi 
C11 civil Adm- judecător titular Roxana Cozma, zi de funcţionare - miercuri 
C12 civil Adm-judecător titular Aurelian Murgoci, zi de funcţionare miercuri 
C13 civil Adm- judecător titular Iulia Ursan, zi de funcţionare - joi 



C14civil Adm- judecător titular Ionuţ Niculescu, zi de funcţionare- marţi 
C15 civil Adm-judecător titular Valentina Sorescu – zi de funcţionaare-marţi  
C16 civil Adm- judecător titular Adina Fleşer, - zi de funcţionare-luni 
C17 civil Adm-judecător titular Mădălina Mihalaşcu,-zi de funcţionare - miercuri 
C18 civil Adm –judecător titular Alexandru Stătescu,zi de funcţionare - miercuri 
C1 civil stagiar Adm- judecător titular Andrei Iugan,-zi de funcţionare miercuri 
C2 civil stagiar Adm- judecător titular Laura Toma, zi de funcţionare - luni  
C1 minori Adm-Laura Moise,-zi de funcţionare - joi 
C3 minori Adm- Adela Cârstea,zi de funcţionare – marţi 
 
În cazul imposibilităţii de luare a măsurilor aferente fazei scrise în cadrul completului 

administrativ de către titularul completului, se propune ca măsura să fie dispusă de către 
judecătorul de serviciu de marţea (pentru completele administrative din zilele de vineri din 
săptămâna anterioară, luni şi marţi din săptămâna curentă), respectiv de joia (pentru 
completele de miercuri şi joi din săptămâna curentă).  

Se propune, cu titlu excepţional, ca în cazul imposibilităţii de luare a măsurilor 
aferente fazei scrise în cadrul completelor administrative ataşate completelor de minori şi 
familie ( prezidate de către doamnele judecător Laura Moise şi Adela Cârstea) determinată de 
lipsa unuia dintre titularii acestor completuri, măsurile să fie dispuse de către rezerva acestuia 
(judecător Moise pentru judecător Cârstea, respectiv judecător Cârstea pentru judecător 
Moise).  

 
 

ART.11- Situaţia cererilor înregistrate pe parcursul vacanţei judecătoreşti şi repartizate 
manual în materie civilă (de exemplu: suspendare provizorie a executării silite întemeiată pe 
dispoziţiile NCPC, îndreptări 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. 

Se propune ca în cazul cererilor înregistrate pe parcursul vacanţei judecătoreşti şi 
repartizate manual în materie civilă (de exemplu: suspendare provizorie a executării silite 
întemeiată pe dispoziţiile NCPC, îndreptări 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, acestea să fie transmise judecătorului 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 de suspendare provizorie a executării silite 
întemeiată pe dispoziţiile NCPC, precum şi a celor de preschimbare care vizează cauze cu 
obiecte repartizate pe parcursul vacanţei judecătoreşti (astfel cum acestea au fost stabilite prin 
HCC din 14.12.2012), le va acorda termen şi soluţiona , 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.12 În privinţa completelor specializate în a soluţiona cauze de minori şi familie şi 
a completelor specializate în soluţionarea cauzelor de fond funciar, faţă de numărul de doar 2 
complete pentru fiecare dintre aceste categorii, pentru a fi respectat principiul repartizării 
aleatorii , se propune ca , spre deosebire de restul completelor, acestea să nu aibă o perioadă 
de inactivitate în Ecris corespunzătoare vacanţei titularului de complet. 
 
 



 
Anexa V Planificarea de permanenţă pentru completele de judecată care judecă în materie 

civilă în perioada vacanţei judecătoreşti:01.07-31.08.2013 

 
În data de 02.07.2013 – C1 civil v – judecător Finta 
 
În data de 02.07.2013 – C2 civil v– judecător Cozma 
 
În data de 04.07.2013 – C1 civil - v– judecător Slujitoru 
În data de 04.07.2013 – C2 civil - v– judecător Sorescu 
În data de 04.07.2013 – C2 civil stagiar v – Laura Toma 
 
În data de 09.07.2013- C2 civil v – judecător Limona 
În data de 09.07.2013- C1 civil v– judecător Ursan  
În data de 09.07.2013 – C1 civil stagiar v – Andrei Iugan  
 
În data de 11.07.2013- C1 civil v – judecător Slujitoru 
În data de 11.07.2013- C2 civil v– judecător Finta 
În data de 11.07.2013- C3 minori-v- judecător Cozma 
 
În data de 16.07.2013 – C1 civil v– judecător Finta  
În data de 16.07.2013 C2 civil v– judecător Slujitoru 
În data de 16.07.2013 – C3 civil-v- judecător Limona 
 
În data de 18.07.2013 C1 civil – v– judecător Cozma  
În data de 18.07.2013 C2 civil - v– judecător Niculescu 
În data de 23.07.2013 C1 civil v– judecător Dumitrescu 
În data de 23.07.2013, C2 civil v– judecător Limona 
În data de 23.07.2013, C3 minori v– judecător Cozma  
 
În data de 25.07.2013 C1 civil v– judecător Ursan  
În data de 25.07.2013 C2 civil v– judecător Radu 
În data de 25.07.2013 – C3 civil-v- judecător Cârstea 
 
În data de 30.07.2013 – C1 civil funciar v-judecător Sorescu 
În data de 30.07.2013 C1 civil-v  prezidat de către doamna judecător Cozma 
 
În data de 01.08.2013, C2 civil v– judecător Sorescu 
 
În data de 01.08.2013, C1 civil-v judecător Moise 
 
În data de 06.08.2013 – C2 civil v– judecător Murgoci 
În data de 06.08.2013  -C1 civil-v- judecător Cristina Dumitrescu 
 
În data de 08.08.2013, C1 civil v– judecător Murgoci 
În data de 08.08.2013, C1 minori v- judecător Murgoci 
 
În data de 13.08.2013 C2 civil v– judecător Mihalaşcu 
În data de 13.08.2013 – C2 civil funciar– judecător Stătescu 
  



În data de 14.08.2013 - C2 civil v– judecător Zaharia 
În data 14.08.2013- C1 civil-v -judecător Fleşer 
În data de 14.08.2013 -C1 civil-v Agachi 
 
În data de 20.08.2013 – C2 civil v– judecător Fleşer 
În data de 20.08.2013- C1 minori v- judecător Zaharia 

 
În data de 22.08.2013 – C2 civil funciar– judecător Fleşer 
 
În data de 22.08.2013 - C2 civil v– judecător Agachi 
 
În data de 27.08.2013 – C1 civil funciar v-judecător Stătescu 
În data de 27.08.2013 – C1 civil v– judecător Radu 
În data de 29.08.2013- C1 civil-v - judecător Pandelescu  
 

Anexă completele care funcţionează în cadrul Secţiei Civile în vacanţa judecătorească: 

şedinţele de camera de consiliu, executări silite şi învestiri cu formulă executorie după 

cum urmează:  

- 02.07.2013 – C 1 camera de consiliu ,C 1 executări silite, , C 1 învestiri cu formulă 

executorie - judecător Slujitoru Iulia 

- 02.07.2013 – 02.07.2013 – C9 Camera de consiliu,  C 10 executări silite, C 9 învestiri cu 

formulă executorie, judecător Tănase Mihnea  

 

- 04.07.2013 – C 4 camera de consiliu, C 5 executpări silite, C 4 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Finta Fabiola 

- 04.07.2013 – C 5 camera de consiliu, C 6 executări silite, C 5 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Limona Claudiu  

- 04.07.2013 – C1 stagiar camera de consiliu, C1 stagiar executări silite, C 1 stagiar 

învestiri cu formulă executorie, judecător Iugan Andrei  

 

- 09.07.2013 – C14 camera de consiliu, C 16 executări silite, C 14 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Niculescu Ionuţ  

 - 09.07.2013 – C16 camera de consliul, C 19 executări silite, C 16 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Fleşer Adina 

- 09.07.2013 – C2 stagiar camera de consiliu, C 2 stagiar executări silite, C 2 stagiar 

învestiri cu formulă executorie, judecător Toma Laura 

 

- 11.07.2013 – C 8 Camera de Consiliu, C 9 executări silite, C 8 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Radu Elena,  

- 11.07.2013 – C13 camera de Consiliu, C 15 executări silite, C 13 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Ursan Iulia,  

- 11. 07.2013 – C3 minori camera de consiliu, C 17 executări silite,  judecător Cîrstea 

Adela,  

 

- 16.07.2013 – C 11 Camera de consiliu, C 13 executări silite, C 11 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Cozma Roxana,  

- 16.07.2013 -   C 9 Camera de consiliu,  C 10 executări silite, C 9 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Tănase Mihnea 

-16.07.2013 – C 15 camera de consiliu, C 18 executări silite, C 15 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Sorescu Valentina,  



 

- 18.07.2013 – C 4 camera de consiliu, C 5 executpări silite, C 4 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Finta Fabiola 

 - 18.07.2013 – C 5 camera de consiliu, C 6 executări silite, C 5 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Limona Claudiu, 

 

 - 23.07.2013 – C1 camera de consiliu ,C 1 executări silite, , C 1 învestiri cu formulă 

executorie - judecător Slujitoru Iulia, 

- 23.07.2013 - C13 camera de Consiliu, C 15 executări silite, C 13 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Ursan Iulia, 

- 23.07.2013  – C3 minori camera de consiliu, C 17 executări silite,  judecător Cîrstea 

Adela,  

 

- 25.07.2013 – C 3 camera de consiliu, C 4 executări silite, C 3 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Dumitrescu Cristina 

- 25.07.2013 - C 11 Camera de consiliu, C 13 executări silite, C 11 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Cozma Roxana, 

- 25.07.2013  – C 15 camera de consiliu, C 18 executări silite, C 15 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Sorescu Valentina,  

 

 - 30.07.2013 – C6 camera de consiliu, C7 executări silite, C6 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Pandelescu Mariela,  

- 30.07.2013 – C17 camera de consiliu, C20 executări silite, C17 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Mihalaşcu Antoneta 

 

- 01.08.2013 – C7 camera de consiliu, C 8 executări silite, C 7 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Stoica Daniela 

- 01.08.2013 – C12 camera de consilu, C14 executări silite, C12 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Murgoci Aurelian,  

 

- 06.08.2013 – C2 camera de Consiliu, C2 executări silite, C2 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Agachi Daniel,  

- 06.08.2013 – C18 camera de consiliu, C21 executări silite, C18 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Stătescu Alexandru Marian,  

 

- 08.08.2013 – C1 minori camera de consiliu, C3 executări silite, judecător Moise Laura,  

 

- 13.08.2013 - C16 camera de consliul, C 19 executări silite, C 16 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Fleşer Adina, 

- 13.08.2013 – C10 camera de consiliu, C11 executări silite, C10 învestiri cu formulă 

executorie, judecător  Zaharia Lucia 

- 13.08.2013 - C12 camera de consilu, C14 executări silite, C12 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Murgoci Aurelian, 

 

- 14.08.2013 - C7 camera de consiliu, C 8 executări silite, C 7 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Stoica Daniela 

- 14.08.2013 - C17 camera de consiliu, C20 executări silite, C17 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Mihalaşcu Antoneta,  

 



- 20.08.2013  – C2 camera de Consiliu, C2 executări silite, C2 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Agachi Daniel, 

- 20.08.2013 - C1 minori camera de consiliu, C3 executări silite, judecător Moise Laura,  

 

- 22.08.2013 - C10 camera de consiliu, C11 executări silite, C10 învestiri cu formulă 

executorie, judecător  Zaharia Lucia, 

- 22.08.2013 - C14 camera de consiliu, C 16 executări silite, C 14 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Niculescu Ionuţ 

 

- 27.08.2013  – C6 camera de consiliu, C7 executări silite, C6 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Pandelescu Mariela, 

- 27.08.2013 - C 8 Camera de Consiliu, C 9 executări silite, C 8 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Radu Elena, 

 

- 29.08.2013 - C18 camera de consiliu, C21 executări silite, C18 învestiri cu formulă 

executorie, judecător Stătescu Alexandru Marian, 
 
Hotărârea din 03.06.2013  
 
Art 1 Stabileşte componenţa C1 civil şi a completelor ataşate acestuia din data de 03.06.2013 
în sensul că acestea vor fi prezidate de către doamna judecător Iulia Ursan.  
 
Hotărârea din 31.05.2013  
 
Art 1 Stabileşte noua componenţă a completului 9 civil şi a completelor ataşate acestora din 
data de 05.06.2013, în sensul că acesta va fi prezidat de către domnul judecător Daniel 
Donţete. 
 
 
Hotărârea din 10.06.2013  
 
Art 1 Stabileşte noua componenţă a completului 4 civil şi a completelor ataşate acestora din 
data de 11.06.2013, în sensul că cesta va fi prezidat de către domnul judecător Daniel Donţete.  
 
 
Hotărârea din 11.06.2013  
 
Art 1 Stabileşte Componenţa completelor de AP-uri şi Pj-uri astfel:  

- în data de 13.06.2013, doamna judecător Fabiola Finta,  
- în data de 20.06.2013, domnul judecător Claudiu Limona  
- în data de 27.06.2013, doamna judecător Mădălina Mihalaşcu 

 
Hotărârea din 13.06.2013  
 
Art 2 Stabileşte şedinţele din prioada vacanţei judecătoreşti(luna august)aferente completelor 
prezidate de judecătorii stagiari, astfel:  

- 06.08.2013- C 1 stagiar v (C 2 stagiari Camera de Consiliu, C2 stagiari executări 
silite, C2 stagiari învestiri) 

- 08.08.2013 – C2 stagiar- v (C 1 stagiari Camera de Consiliu, C1 stagiari executări 
silite, C1 stagiari învestiri) 



- 20.08.2013 -  C 1 stagiar v (C 2 stagiari Camera de Consiliu, C2 stagiari executări 
silite, C2 stagiari învestiri) 

- 22.08.2013 - C2 stagiar- v (C 1 stagiari Camera de Consiliu, C1 stagiari executări 
silite, C1 stagiari învestiri) 

Art. 3 Repartizarea domnului judecător Ionuţ Dragomir în cadrul secţiei civile a instanţei 
începând cu data de 15.06.2013 
Art. 4  Ajutarea activităţii Secţiei penale de către domnul judecător Ionuţ Dragomir pe 
perioada vacanţei judecătoreşti.  
Art. 5 Stabileşte noua componenţă a completului 16 civil şi a completelor ataşate acestora din 
data de 20.06.2013 (C16 civil Camera de Consiliu, C16 învestiri cu formulă executorie, C19 
executări silite, C19 Urgenţe civil), în sensul că acesta va fi prezidat de către domnul 
judecător Ionuţ Dragomir.  
Art. 6 Stabileşte că toate măsurile în vederea desfăşurării fazei scrise prevăzute de disp Noului 
Cod de Procedură Civilă în privinţa dosarelor repartizate completelor prevăzute la art 5 sau 
aflate pe rolul C 16 civil Adm, în intervalul 17.06.2013-28.06.2013, să fie dispuse de către 
domnul judecător Ionuţ Dragomir.  
 
Hotărârea din 25.06.2013  
Art 1 Stabileşte noua componenţă a completului 2 civil v şi a completelor ataşate acestuia din 
data de 02.07.2013 (C9 camera de consiliu, C 10 executări silite, C9 învestiri cu formulă 
executorie) în sensul că acestea vor fi prezidate de către domnul judecător Alexandru 
Stătescu.  
Art. 2 Stabileşte ca măsurile ce se impun a fi dispuse în faza prealabilă a procesului civil 
conform NCPC, în privinţa C9 Adm, vor fi dispuse de către domnul judecător Alexandru 
Stătescu, în săptămâna 01.07.2013-05.07.2013. 
 
 
 
Hotărârea din 26.06.2013  
Art. 1 Stabileşte ca dosarul penal 4975/302/2013 (repartizat în mod aleatoriu pe rolul C 6 
penal, prezidat de către doamna judecător Alina Victoria Trăilă), prin derogare de la regulile 
stabilite prin HCC din data de 30.05.2013, prin care s-a stabilit modalitatea de repartizare a 
dosarelor în materie penală în perioada vacanţei judecătoreşti, şi în vederea respectării 
continuităţii completului de judecată, să primească termen de judecată în cadrul vacanţei 
judecătoreşti în cadrul C6 penal, complet de judecată căruia i-a fost repartizat, de altfel, în 
mod aleatoriu dosarul, prezidat de către doamna judecător Alina Victoria Trăilă.  
Art 2 Stabileşte ca pe planificarea judecătorului de serviciu din data de 04.07.2013 să figureze 
doamna judecător Iulia Slujitoru, urmând ca domnul judecător Claudiu Limona să figureze pe 
planificare la judecătorul de serviciu în data de 09.07.2013.  
 
Hotărârea din 03.07.2013  
Art. 1 Stabileşte noua componenţă a completului C 1 civil v şi a completelor ataşate acestora 
(C16 Camera de Consiliu, C19 executări silite, C16 învestiri cu formulă executorie, C 16 
administrativ) din data de 09.07.2013, în sensul că acesta va fi prezidat de domnul judecător 
Ionuţ Dragomir.  
Art- 2 Stabileşte noua componenţă a completului C 2 civil v şi a completelor ataşate 
acestora(C16 Camera de Consiliu , C19 executări silite, C16 învestiri cu formulă executorie, 
C 16 administrativ) din data de 13.08.2013, în sensul că acesta va fi prezidat de domul 
judecător Daniel Donţete.  
 



Hotărârea din 03.07.2013  
Art. 1 Stabileşte ca în dosarul 13430/302/2013/a1(dosar asociat celui de fond) şi în dosarul 
13533/302/2013/a1 (dosar asociat celui de fond) verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii 
arestării preventive să fie efectuată de către doamna judecător Mihaela Camelia Andrei aflată 
pe planificare la Camera de Consiliu în data de 03.07.2013.  
 
Hotărârea din 08.07.2013  
Art. 1 Stabileşte ca discutarea cererii de verificare a legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării 
preventive în privinţa inculpaţilor din cadrul dosarului penal 13997/302/2013 să fie efectuată 
de către doamna judecător Ionuţ Dragomir în data de 08.07.2013.  
 
Hotărârea din 10.07.2013  
 
Art. 1 Stabileşte că în dosarul 12623/302/2013 să fie soluţionat de către doamna judecător 
Alina Victoria Trăilă, titularul C6 penal, singurul magistrat din cadrul secţiei penale care nu 
se află în vreo situaţie de incompatibilitate în cadrul acestui dosar. Faţă de împrejurarea că 
doamna judecător Alina Victoria Trăilă se află în concediu de odihnă, termenul de judecată în 
dosarul de faţă urmează să fie stabilit de către doamna judecător Mihaela Camelia Andrei, 
aflată pe planificare la Camera de Consiliu penal.  
 
Hotărârea din 22.07.2013  
 
Art. 1 Stabileşte ca verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive în cadrul 
dosarului penal 14964/302/2013(repartizat aleatoriu pe rolul C 12 penal v din data de 
13.08.2013, prezidat de doamna judecător Mihaela Camelia Andrei, să fie efectuată de către 
doamna judecător Ecaterina Apostoliceanu.  
 
Hotărârea din 24.07.2013  
 
Art. 4 Desfiinţarea C1 civil, C1 urgenţe, C1 Camera de Consiliu, C1 executări silite, C 1 
investiri şi C1 administrativ, prezidate de către doamna judecător Iulia Slujitoru.  
 
Hotărârea din 24.07.2013  
 
Art.1  Stabileşte ca în data de 25.07.2013 pe planificarea de permanenţă la judecătorul de 
serviciu să figureze doamna judecător Cîrstea Adela( care potrivit planificării deja aprobată 
era de serviciu în data de 30.07.2013), în data de 30.07.2013 pe planificare la judecătorul de 
serviciu să figureze domnul judecător Daniel Donţete, urmând ca planificarea anterior 
aprobată prin HCC din data de 30.05.2013 să îşi urmeze cursul.  
Art. 2 Stabileşte ca discutarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive a 
inculpatului minor dosarul 15385/302/2013 repartizat pe rolul C1 minori v din data de 
14.08.2013, prezidat de doamna judecător Ana Mirela Păstoreanu, aflată în concediu de 
odihnă, a cărei rezervă , doamna judecător Mihaela Camelia Andrei se află de asemenea în 
concediu de odihnă, să fie efectuată de către doamna judecător Oana Roşeanu, Preşedintele 
secţiei Penale în data de 25.07.2013.  
Art. 3 Stabileşte ca discutarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive a 
inculpatului din dosarul 15384/302/2013 repartizat pe rolul C 1 minori v din data de 
14.08.2013, prezidat de doamna judecător Ana Mirela Păstoreanu, aflată în concediu de 
odihnă, a cărei rezervă , doamna judecător Mihaela Camelia Andrei se află de asemenea în 



concediu de odihnă, să fie efectuată de către doamna judecător Dana Grosu în data de 
27.06.2013.  
Art 4 Stabileşte ca discutarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive a 
inculpatului din dosarul 15386/302/2013 repartizat pe rolul C 1 penal v din data de 
13.08.2013, prezidat de doamna judecător Mihaela Camelia Andrei, aflată în concediu de 
odihnă, a cărei rezervă, doamna judecător Ana Mirela Păstoreanu se află, de asemenea în 
concediu de odihnă, să fie efectuată de către doamna judecător Dana Grosu în data de 
27.06.2013. 
 
Hotărârea din 01.08.2013  
 
Art. 1 Stabileşte ca verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurii arestării preventive în dosarul 
16282/302/2013 să fie efectuată de către doamna judecător Oana Stela Roşeanu, Preşedintele 
Secţiei Penale.  
 
Hotărârea din 26.08.2013  
 
Art. 1 Stabileşte ca doamna judecător Mihaela Camelia Andrei să prezideze completul C 1 
minori v penal din 29.08.2013.  
Art. 2 Stabileşte ca doamna judecător Mirela Păstoreanu să prezideze completul de camera de 
consiliu specializat în soluţionarea cererilor privind măsurile preventive şi percheziţie în ziua 
de 29.08.2013.  
 
Hotărârea din data de 30.08.2013  
 
Art. 2 Stabileşte componenţa completului de camera de consiliu penal din data de 02.09.2013, 
în sensul prezidării acestuia de doamna judecător Dana Ionela Grosu.  
 
Art. 3 Desfiinţarea Completului 10 civil şi a completurilor ataşate acestuia (C 11 urgenţe, C 
10 Camera de Consiliu, C11 executări silite, C 10 învestiri, C 10 administrativ). 
 Repartizarea dosarelor aflate pe rolul acestor complete de către Preşedintele Secţiei 
Civile, ciclic, în ordinea termenelor de judecată, potrivit listelor de şedinţă, cu specificaţiile 
cuprinse în procesul-verbal ataşat prezentei hotărâri.  
 
Art. 4 Modificarea planificării de permanenţă în sensul că permanenţa C 9 civil şi a 
completelor ataşate acestuia va fi asigurată prin rotaţie de doamna judecător Pandelescu 
Mariela şi de către domnul judecător Ionuţ Niculescu (prima săptămână doamna judecător 
Pandelescu, a doua săptămână domnul judecător Niculescu Ionuţ, şamd) 
 
Art. 5 Desfiinţarea C1 civil cereri în anulare şi C 1 civil Administrativ , C 1 civil cereri în 
anulare, precum şi C9 civil cereri în anulare respectiv c9 civil cereri în anulare administrativ.  
 Repartizarea acestor dosare aflate pe rolul acestor complete de către Preşedintele 
Secţiei Civile, Ciclic, în ordinea termenelor de judecată, potrivit listelor de şedinţă, cu 
specificaţiile cuprinse în procesul verbal ataşat prezentei hotărâri.  
 
Art 6  Modificarea planificării de permanenţă în sensul că permanenţa C6 civil cereri în 
anulare şi C 6 administrativ cereri în anulare va fi asigurată de domnul judecător Mihnea 
Tănase, Preşedintele instanţei.  
 



Art. 7 Atribuirea specializării fond funciar C 2 civil prezidat de domnul judecător Daniel 
Ciprian Agachi, începând cu data de 02.09.2013.  
 
Art. 8 Prezidarea C16 civil, C19 civil urgenţe, C16 civil învestiri cu formulă executorie, C19 
executări silite, C 16 Camera de Consiliu din data de 05.09.2013 de către domnul judecător 
Ionuţ Dragomir.  
 
Art. 9 Ajutarea, în situaţii excepţionale, a Secţiei Penale de către domnul judecător Ionuţ 
Dragomir.  
 
Art. 11 Verificarea legalităţii şi temeiniciei măsurilor preventive în cadrul dosarului 
13997/302/2013 aflat pe rolul C 3 penal cu şedinţa de judecată la data de 03.09.2013, la acea 
dată, de către doamna judecător Alina Victoria Trăilă.  
 
Art. 12 Stabileşte componenţa completului de camera de consiliu penal din data de 
30.08.2013, în sensul prezidării acestuia de doamna judecător Mirela Păstoreanu.  
 
 
Hotărârea din 09.09.2013  
 
Art. 4 Înfiinţarea a 3 completuri de judecată, constituite din judecătorii secţiei civile pentru 
situaţiile în care judecătorii secţiei penale devin incompatibili: C 1 incompatibilităţi, prezidat 
de către domnul judecător Ionuţ Dragomir, C 2 incompatibilităţi prezidat de către doamna 
judecător Mădălina Mihalaşcu, C 3 incompatibilităţi, prezidat de către domnul judecător 
Aurelian Marian Luca Murgoci.  
 
Hotărârea din 16.09.2013  
 
Art 2 Funcţionarea C 18 civil şi a completelor ataşate acestuia ( C 18 Cam,era de Consiliu, C 
21 Urgenşe, C 21 executări silite, C 18 învestiri cu formulă executorie), prezidate de domnul 
judecător Alexandru Stătescu, o dată la două săptămâni, începând cu data de 01.11.2013, 
urmând ca acest lucru să se întâmple începând cu data de 01.11.2013, următoarea şedinţă 
urmând să fie pe data de 15.11.2013.  
Art 3 Preluarea C 16 civil şi a completelor ataşate acestuia (C19 civil urgenţe, C16 civil 
învestiri cu formulă executorie, C19 executări silite, C 16 Camera de Consiliu), începând cu 
data de 16.09.2013, de către domnul judecător Ionuţ Dragomir.  
 
Hotărârea din 24.09.2013  
 
Art. 4 Desfiinţarea C 6 penal şi a completelor ataşate acestuia (C 6 camera de consiliu, C 6 
penal Măsuri Preventive) prezidate de doamna judecător Alina Trăilă, dosarele aflate pe rolul 
acestui complet urmând a fi repartizate în funcţie de vechimea înregistrării acestora în 
instanţă, prin grija Preşedintelui Secţiei Penale, urmând ca repartizarea să fie ciclică. În 
măsura în care se va constata că judecătorul căruia i s-a repartizat dosarul s-a declarat anterior 
incompatibil în cauză, dosarul urmează să fie repartizat completului imediat următor. În 
măsura în care se va constata existenţa incompatibilităţilor reţinute a patru din cei cinci 
judecători ai secţiei, dosarul va fi repartizat direct celui de - al cincilea rămas. În cazul în care 
se va constata existenţa incompatibilităţilor reţinute a celor cinci judecători ai secţiei, dosarul 
va di repartizat completelor speciale de incompatibilităţi din cadrul secţiei civile (în ordine C 
1 incompatibilităţi, C2 incompatibilităţi…) 



Hotărârea din 27.09.2013  
 
Art 1 Stabileşte modificarea zilei de funcţionare a C 4 penal (C 4 camera de consiliu penal) 
din joia miercurea, în săptămâna în care nu funcţionează C 5 penal începând cu luna 
noiembrie.  
Art. 2 Stabileşte modificarea permanenţelor în sensul că titularul C 4 penal (respectiv C 4 
camera de Consiliu penal( şi titularul C 5 penal (respectiv C5 camera de consiliu penal) îşi 
asigură în mod reciproc înlocuirea în cazul imposibilităţii de prezentare a titularului.  
 De asemenea, în cazul imposibilităţii obiective de prezidare a şedinţelor C 1 penal /C 1 
penal camera de consiliu) stabileşte înlocuirea să fie asigurată de către titularul C 2 penal (C 2 
camera de Consiliu penal) în săptămâna în care nu este planificată şedinţa de judecată a 
acestui complet, respectiv de către titularul C 3 penal (C 3 camera de consiliu penal) în 
săptămâna în care nu este planificată şedinţa de judecată a acestui din urmă complet.  
 
 
 
 
 
 
 


