
ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR. 14 

Adoptată în data de 04.05.2016 în şedinţa 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

 

 În temeiul art. 49 si 52 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 

republicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 13.09.2005 şi art. 22 alin 2, 159 şi 160  

din Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, 

 

 Pentru  buna desfăşurare a activităţii  instanţei,                                                   

 

 

HOTĂRĂŞTE 

 
 

 

Art.1 Stabileşte perioada vacanţei judecătoreşti în intervalul 04.07.2016 

04.09.2016. 

Art.2 Stabileşte ca în timpul vacanţei judecătoreşti, în cadrul secţiei penale, 

activitatea de judecată să continue prin soluţionarea următoarelor cauze penale 

urgente :  

-cauze cu inculpati arestaţi preventiv/la domiciliu in cauza , arestaţi  preventiv/ 

arestati la domiciliu în alte cauze,detinuti in 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 ; 

-cauze  avand ca  obiect  infractiuni  de  coruptie  si infractiuni prevazute de legea 

161/2003, cu inculpati arestati preventiv/la domiciliu in cauza sau in alta cauza; 

-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 judiciar/ a controlului pe cautiune  

formulate in cauzele  penale aflate in procedura de camera preliminara sau in cursul 

judecatii; 

-contestaţii împotriva încheierilor jud. delegat la penitenciar Lg. 254/2013 sau Lg. 

302/2004 

-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 soluţiilor de trimitere în judecată a  procurorului (art. 340 Cod 

de proc.penală); 

- plângeri privind durata rezonabilă a procesului penal,  

- cereri de confirmare a redeschiderii urmăririi penale art 335 alin. 4 N.c.p.p. 

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

Art.3  Stabileşte componenţa completurilor şi planificării de permanenţă 

aferente completurilor de cameră preliminară şi judecată precum şi de cameră 

de consiliu constituite în cadrul secţiei penale a instanţei, în perioada 

04.07.2016-04.09.2016 astfel: 

Săptămâna 1 vară 4-10 iulie 2016 

 

05.07.2016 – marţi  

 

Completul 3 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Mihaela Camelia Andrei  

Completul 3 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Mihaela Camelia Andrei  

 

07.07.2016 - joi 

 

Completul 7 cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de doamna 

judecător Alina Victoria Trăilă 

Completul 7 penal  cameră de consiliu – ora 9,00- prezidat de doamna judecător 

Alina Victoria Trăilă 

 

Săptămâna 2 vară 11-17 iulie 2016 

 

12.07.2016 – marţi  



 

Completul 2 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Ecaterina Carmen Apostoliceanu  

Completul 2 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Ecaterina Carmen Apostoliceanu 

 

14.07.2016 - joi 

 

Completul 7 cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de doamna 

judecător Alina Victoria Trăilă 

Completul 7 penal  cameră de consiliu – ora 9,00- prezidat de doamna judecător 

Alina Victoria Trăilă 

 

Săptămâna 3 vară 18-24 iulie 2016 

 

19.07.2016 – marţi  

 

Completul 2 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Ecaterina Carmen Apostoliceanu  

Completul 2 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Ecaterina Carmen Apostoliceanu 

 

21.07.2016 - joi 

 

Completul 7 cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de doamna 

judecător Alina Victoria Trăilă 

Completul 7 penal  cameră de consiliu – ora 9,00- prezidat de doamna judecător 

Alina Victoria Trăilă 

 

Săptămâna 4 vară 25-31 iulie 2016 

 

26.07.2016 – marţi  

  

Completul 2 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Ecaterina Carmen Apostoliceanu  

Completul 2 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Ecaterina Carmen Apostoliceanu 

 

28.07.2016 - joi 

 

Completul 6 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

domnul  judecător Andrei Iugan   



Completul 6 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de domnul judecător 

Andrei Iugan  

 

Săptămâna 5 vară 01-07 august 2016 

02.08.2016 - marţi  

 

Completul 6 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

domnul  judecător Andrei Iugan   

Completul 6 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de domnul judecător 

Andrei Iugan  

 

04.08.2016 - joi 

 

Completul 1 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Oana Stela Roşeanu  

Completul 2 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Oana Stela Roşeanu 

 

Săptămâna 6 vară 08-14 august 2016 

 

09.08.2016 – marţi  

 

Completul 6 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

domnul  judecător Andrei Iugan   

Completul 6 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de domnul judecător 

Andrei Iugan  

 

11.08.2016 – joi 

 

Completul 3 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Mihaela Camelia Andrei  

Completul 3 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Mihaela Camelia Andrei  

 

Săptămâna 7 vară 15-21 august 2016 

 

16.08.2016 – marţi  

 

Completul 1 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Oana Stela Roşeanu  

Completul 2 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Oana Stela Roşeanu 

 



18.08.2016 – joi 

 

Completul 3 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Mihaela Camelia Andrei  

Completul 3 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Mihaela Camelia Andrei  

 

Săptămâna 8 vară -  22-28 august 2016 

 

23.08.2016 – marţi  

 

Completul 1 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Oana Stela Roşeanu  

Completul 2 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Oana Stela Roşeanu 

 

25.08.2016 – joi 

 

Completul 3 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Mihaela Camelia Andrei  

Completul 3 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Mihaela Camelia Andrei  

 

Săptămâna 9 vară 29 august 2016 – 04 septembrie 2016 

 

30.08.2016 – marţi  

 

Completul 1 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

doamna judecător Oana Stela Roşeanu  

Completul 2 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de doamna judecător 

Oana Stela Roşeanu 

 

01.09.2016 – joi 

 

Completul 6 penal cameră preliminară şi judecată – ora 9,00- prezidat de 

domnul  judecător Andrei Iugan   

Completul 6 penal cameră de consiliu - ora 9,00 - prezidat de domnul judecător 

Andrei Iugan  

 

 

Art.4  Stabileşte ca, în cadrul secţiei penale, completurile constituite pe perioada 

vacanţei judecătoreşti să aibă configurate aceleaşi obiecte şi asociate aceleaşi 

termene de repartizare ca până în prezent.   



Pe perioada vacanţei jduecătoreşti nu se vor soluţiona cereri cu următoarele obiecte: 

confiscare specială art 315 lit c Ncpp , desfiinţări înscrisuri art 315 lit d Ncpp. 

În ceea ce priveşte complexitatea maximă a completurilor de cameră preliminară şi 

de judecată, se propune ca aceasta să fie de 180 de puncte de complexitate (şi 30 de 

dosare) pentru fiecare complet/şedinţă (după ce toate şedinţele susmenţionate vor 

avea complexitatea maximă atinsă şi în orice caz numai târziu de 04.09.2016, 

complexitatea va reveni la parametrii anteriori stabiliţi prin HCC nr. 37 din 

02.11..2015 prin grija grefierului cu atribuţii în materia repartizării 

aleatorii).Complexităţile maxime ale completurilor de cameră de consiliu nu vor 

suferi modificări. 

 

Art.5  Stabileşte ca , în cadrul secţiei penale, cauzele înregistrate pe rolul instanţei 

anterior datei de 04.07.2016  şi aflate în fază de judecată, care primesc termen de 

amânare în vacanţa judecătorească să fi repartizate pe completul cu acelaşi indicativ. 

 

Art.6 Stabileşte ca, în cadrul secţiei penale, cauzele aflate pe rolul completurilor de 

judecată planificate pe parcursul vacanţei judecătoreşti şi care primesc un nou 

termen de amânare în vacanţa judecătorească/după terminarea acesteia să fie 

repartizate pe completurile cu acelaşi indicativ. 

 

Art.7  Stabileşte ca, în cadrul secţiei penale, măsurile în  cauzele  înregistrate pe 

rolul instanţei anterior datei de 04.07.2016 , 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 

vacanţei judecătoreşti 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 cameră preliminară şi judecată, C 1 penal cameră de consiliu  

04 iulie – 10 iulie – titular doamna judecător Alina Victoria Trăilă /rezervă  doamna 

judecător Ecaterina Apostoliceanu, 

11 iulie-17 iulie –titular doamna jduecător  Alina Victoria Trăilă /rezervă doamna 

judecător Ecaterina Apostoliceanu 

18 iulie-24 iulie  titular doamna judecător  Alina Victoria Trăilă /rezervă doamna 

judecător Ecaterina Apostoliceanu 

25 iulie – 31 iulie titular doamna judecător Alina Victoria Trăilă /rezervă  doamna 

judecător Ecaterina Apostoliceanu 

01 august-04 septembrie  titular doamna judecător Oana Stela Roşeanu (rezervă în 

săptămâna 01.08.2016-14.08.2016 domnul judecător Andrei Iugan, săptămâna 



15.08.2016 – 28.08.2016 doamna jduecător Mihaela Camelai Andrei, 29.08.2016- 

04.09.2016 domnul judecător Andrei Iugan ) 

 

C2 penal cameră preliminară şi judecată, C 2 penal cameră de consiliu 

04 iulie – 10 iulie – titular doamna  judecător Ecaterina Apsotoliceanu  /rezervă  

doamna judecător Alina Trăilă, 

11 iulie-17 iulie –titular doamna judecător Ecaterina Apostoliceanu /rezervă doamna 

judecător Alina Trăilă 

18 iulie-24 iulie  titular doamna judecător  Ecaterina Aposatoliceanu Ecaterina 

/rezervă domnul judecător Andrei Iugan  

25 iulie – 31 iulie - titular doamna judecător Ecaterina Apostoliceanu /rezervă  

doamna judecător Alina Trăilă  

01 august-07 august  titular doamna juecător Oana Stela Roşeanu /rezervă domnul 

judecător  Andrei Iugan  

08 august - 14 august  - titular  doamna judecător Andrei Mihaela/rezervă domnul 

judecător  Andrei Iugan  

15 august – 21 agust - titular doamna judecător Oana Stela Roşeanu/ rezervă doamna 

judecător Andrei Mihaela 

22 august – 28 august – titular doamna judecător Oana Stela Roşeanu/ rezervă 

doamna judecător Andrei Mihaela 

29 august -04 septembrie – titular Oana Roşeanu rezervă domnul judecător  Andrei 

Iugan  

 

C3 penal cameră preliminară şi judecată, C 3 penal cameră de consiliu 

 

04 iulie  – 10 iulie – titular doamna judecător Andrei Mihaela / rezervă doamna 

jduecător Ecaterina Apostoliceanu  

11 iulie – 17 iulie – pentru zilele de 11, 14 titular doamna judecător Ecaterina 

Apostoliceanu /rezervă doamna judecător Alina Trăilă, pentru zilele de 12, 13, 15 

titular doamna judecător Alina Trăilă /rezervă doamna judecător Ecaterina 

Apostoliceanu,  

18 iulie – 24 iulie – titular domnul judecător  Andrei Iugan/rezervă doamna 

jduecător Alina Trăilă,  

25 iulie – 31 iulie – titular doamna jduecător Ecaterina Apostoliceanu / rezervă 

doamna jduecător Alina Trăilă,  

01 august- 07 august – pentru zilele de 01, 02 august titular doamna judecător Oana 

Roşeanu / rezervă domnul  judecător  Andrei Iugan, pentru zilele de 3,4,5 august 

titular domnul judecător Andrei Iugan / rezervă doamna jduecător Oana Roşeanu,  

08 august- 14 august – titular doamna judecător Andrei Mihaela/ rezervă domnul 

judecător Andrei Iugan   

15 august- 21 august – titular doamna judecător Mihaela Andrei/ rezervă doamna 

judecător Oana Roşeanu,  



22 august – 28 august - titular doamna judecător Mihaela Andrei/ rezervă doamna 

judecător Oana Roşeanu,  

29 august – 04 septembrie – titular  doamna judecător Mihaela Andrei/ rezerva 

domnul judecător Iugan Andrei  

 

C6 penal cameră preliminară şi judecată, C 6 penal cameră de consiliu 

04iulie – 10 iulie – titular doamna judecător Ecaterina Apostoliceanu /rezervă  

doamna judecător Alina Trăilă, 

11 iulie -17 iulie –titular doamna judecător Ecaterina Apostoliceanu /rezervă 

doamna judecător Alina Trăilă 

18 iulie -24 iulie  titular domnul judecător  Andrei Iugan  /rezervă doamna judecător 

Alina Victoria Trăilă  

 25 iulie – 31 iulie – titular domnul  judecător  Andrei Iugan /rezervă doamna 

judecător Ecaterina Apostoliceanu  

01 august- 07 august – titular domnul  judecător Andrei Iugan /rezervă doamna 

judecător Oana Stela Roşeanu 

08 august- 14 august – titular  domnul judecător  Andrei Iugan /rezervă doamna 

judecător Andrei Mihaela 

15 august – 21 august – pentru zilele de 15, 16 titular doamna judecător Andrei 

Mihaela/ rezervă doamna judecător Oana Roşeanu,  pentru zilele de 17, 18 , 19    

titular doamna judecător Oana Roşeanu /rezervă doamna judecător Mihaela Andrei,  

22 august – 28 august – pentru zilelel de 22, 23,  26  titular doamna judecător 

Mihaela Andrei  /rezervă doamna judecător Oana Roşeanu, pentru zilele de 24, 25 

titular doamna jduecător Oana Roşeanu / rezervă doamna judecător Mihaela   Andrei 

29 august – 04 septembrie – titular domnul judecător Andrei Iugan/ rezervă doamna 

jduecător Oana Roşeanu 

 

 

C 7 penal cameră preliminară şi judecată, C 7 penal cameră de consiliu 

 

04iulie – 10 iulie – titular doamna judecător Alina Victoria Trăilă /rezervă  doamna 

judecător Ecaterina Apostoliceanu, 

11 iulie - 17 iulie - titular doamna judecător Alina Victoria Trăilă /rezervă  doamna 

judecător Ecaterina Apostoliceanu, 

18 iulie – 24 iulie – titular doamna judecător Alina Trăilă /rezervă domnul judecător 

Andrei Iugan  

25 iulie – 31 iulie – titular doamna  judecător Alina Trăilă / rezervă doamna 

judecător Ecaterina Apostoliceanu   

01 august – 07 august - titular domnul judecător Andrei Iugan / rezervă doamna 

judecător Oana Roşeanu 

08 august – 14 august – titular domnul judecător Andrei Iugan/ rezervă doamna 

judecător Mihaela Andrei  



15 august – 21 august – titular doamna judecător Mihaela Andrei/ rezervă doamna 

judecător Oana Roşeanu  

22 august – 28 august – titular doamna judecător  Mihaela Andrei/ rezervă doamna 

judecător Oana Roşeanu  

29 august- 04 septembrie titular domnul judecător Andrei Iugan / rezervă doamna 

judecător Oana Roşeanu  

 

Art. 8 Stabileşte ca tot potrivit planificării de la art.7 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. 9 Aprobă planificarea şi planificarea de permanenţă a completurilor de drepturi 

şi libertăţi constituite în cadrul Secţiei Penale, potrivit propunerii Preşedintelui 

Secţiei Penale, anexate prezentei. 

Art. 10 Aprobă planificarea completurilor de executări penale constituite în cadrul 

Secţiei Penale, potrivit propunerii Preşedintelui Secţiei Penale, anexate prezentei. 

Art. 11 Stabileşte ca pe parcursul vacanţei judecătoreşti, toţi judecătorii să fie 

specializaţi în toate materiile secţiei din care fac parte.  

 Art. 12 Dispune schimbarea zilelor de şedinţă, după terminarea vacanţei 

judecătoreşti, pentru completurile C 3 penal cameră preliminară şi judecată, C 3 

penal cameră de consiliu prezidat de doamna judecător Andrei Mihaela Camelia şi C 

7 penal cameră preliminară şi judecată, C 7 penal cameră de consiliu prezidat de 

doamna  judecător  Trăilă Alina Victoria, în sensul că C 3 penal cameră preliminară 

şi judecată va avea prima şedinţă în data de 08.09.2016, iar C 7 penal cameră 

preliminară şi judecată va avea prima şedinţă în data de 15.09.2016.  

 
 

Cu unanimitate de voturi Colegiul de conducere adoptă punctele de pe ordinea 

de zi. 

 

 Semnează membrii Colegiului de conducere: 

 

 Membrii Colegiului de conducere : 

 

 Preşedinte - judecător Mihnea Adrian Tănase 

 

 Judecător Mihaela Camelia Andrei 

 

 Judecător Laura Cristina Moise 

 

 Judecător Aurelian-Marian Luca-Murgoci 

  

 Judecător Mădălina Vlase 



 

 

 

 

 

 

                                                                             Secretar, 

                                                                        Grefier-Şef Adriana Anghelina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


