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Încheiat astăzi 15.04.2016, la sediul  

Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti în şedinţa  

Colegiului de conducere  al instanţei 

 

 

La şedinţa Colegiului de conducere din data de  15.04.2016, convocată în data de 

15.04.2016 de domnul judecător Mihnea Adrian Tănase –Preşedintele instanţei,  participă toţi 

membrii săi, ordinea de zi constând în: 

 

Având în vedere că domnul judecător Alexandru Marian Stătescu, titularul 

completurilor C18-civil, C18 camera de consiliu şi C18 învestiri cu formula executorie şi ex. 

sil., a promovat examenul de promovare efectivă a judecătorilor în funcţii de execuţie şi 

ţinând cont că neexceptarea completurilor prezidate de domnul judecător de la repartizarea 

aleatorie poate avea consecinţe negative asupra activităţii instanţei, în perspectiva încetării, în 

viitorul apropiat, a activităţii domnului judecător la Judecătoria Sectorului 5, 

 Ţinând cont că de la data încetării activităţii domnului judecător Alexandru Marian 

Stătescu la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, acesta nu mai poate intra în componenţa 

completului C7 civil cereri în anulare, 

Având în vedere că în perioada 16.04.2016 – 29.04.2016 se pot înregistra pe rolul 

instanţei contestaţii prevăzute de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul 

aleşilor locali, ceea ce impune organizarea activităţii instanţei, 

Văzând că doamnele judecător Cristina Sorana Dumitrescu şi Antoaneta Mădălina 

Vlase fac parte din Biroul Electoral al Sectorului 5 Bucureşti, fiind incompatibile să judece 

contestaţiile prevăzute de Legea nr. 115/2015, 

Ţinând cont că, conform declaraţiilor judecătorilor instanţei, o parte dintre aceşti 

judecători nu se vor afla în municipiul Bucureşti în perioada sărbătorilor pascale, fiind prin 

urmare în imposibilitatea obiectivă de a judeca, în perioada respectivă, contestaţii prevăzute 

de Legea nr. 115/2015, 

 Întrucât doamnele judecător Cristina Sorana Dumitrescu şi Antoaneta Mădălina Vlase, 

din pricina activităţii desfăşurate la Biroul Electoral al Sectorului 5 Bucureşti, se află în 

imposibilitatea obiectivă de a prezida toate şedinţele de judecată ce le revin conform 

planificării, 

Având în vedere iminenţa finalului stagiului domnului judecător stagiar Mihnea 

Valentin Stoicescu, 

 

 Preşedintele secţiei civile propune Colegiului de conducere adoptarea următoarelor 

măsuri: 

 

Art.3. Se stabileşte ca începând cu data încetării activităţii domnului judecător 

Alexandru Marian Stătescu la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în componenţa Completului 



C7 civil cereri în anulare să intre doamna judecător Andreea Sandu, în locul domnului 

judecător Alexandru Marian Stătescu. 

Art.4. Se stabileşte ca rezerva principală pentru Completul C7 civil cereri în anulare să 

fie doamna judecător Alexandra Magdaş.  

Art.5. Se exclude obiectul „contestaţie la legea electorală” din lista obiectelor 

Completului C17-civil, prezidat de doamna judecător Antoaneta Mădălina Vlase, şi din lista 

obiectelor Completului C23-civil, prezidat de doamna judecător Cristina Sorana Dumitrescu, 

cu începere de la data de 15.04.2016, ora 16:00, şi până la data de 12.06.2016 inclusiv.  

Art.6. Se exclude obiectul „contestaţie la legea electorală” din lista tuturor 

completurilor, în perioada 29.04.2016 – 02.05.2016, cu excepţia completurilor prezidate de 

domnii judecători aflaţi în municipiul Bucureşti în perioada sărbătorilor pascale, respectiv: 

C2-civil, prezidat de domnul judecător Daniel Ciprian Agachi, C6-civil, prezidat de doamna 

judecător Mariela Cornelia Pandelescu, C8-civil, prezidat de doamna judecător Elena Gina 

Vasilescu, C11-civil, prezidat de doamna judecător Mihaela Roxana Cozma, C14-civil, 

prezidat de domnul judecător Ionuţ Alexandru Niculescu, şi C16-civil, prezidat de doamna 

judecător Ana Maria Puiu. 

Art.7. Se propune prezidarea completurilor C23-civil, C23 camera de consiliu şi C23 

învestiri cu formula executorie şi ex. sil., din data de 01.06.2016, de către judecătorul din 

planificarea de permanenţă, şi înlocuirea doamnei judecător Cristina Sorana Dumitrescu în 

şedinţa din 01.06.2016 a completului C11 civil cereri în anulare de către judecătorul din 

planificarea de permanenţă. 

Art.8. Se propune prezidarea completurilor C17-civil, C17 camera de consiliu şi C17 

învestiri cu formula executorie şi ex. sil., din data de 08.06.2016, de către judecătorul din 

planificarea de permanenţă.  

 

Cu unanimitate de voturi, membrii Colegiului de conducere precizează că sunt de 

acord cu măsurile propuse. 

 

 Prezentul proces verbal a fost încheiat în două exemplare. 

 

Membrii Colegiului de conducere : 

Preşedinte: Judecător Mihnea Tănase 

 

Membru: Judecător Mihaela Andrei 
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Membru: Judecător Aurelian-Marian Murgoci-Luca 

 

Membru: Judecător Mădălina Antoaneta Vlase 
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