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JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.17 

Adoptată în data de 31.05.2016 în şedinţa 

Colegiului de conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

 

 În temeiul art. 49 şi 52 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, republicată în Monitorul Oficial nr. 827 din 13.09.2005 şi art. 19 din 

Regulamentul  de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, 

Colegiul de Conducere al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti s-a întrunit 

în data de 31.05.2016, ora 16:00 pentru a hotărî asupra următoarelor chestiuni: 

1. Situaţia doamnei judecător Monica Maria Iga, transferată de la 

Judecătoria Târgovişte la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti cu începere de la 

data de 01.07.2016; 

Cu privire la situaţia doamnei judecător, Colegiul de conducere apreciază, 

cu 4 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, acesta din urmă aparţinând doamnei 

judecător Mihaela Camelia Andrei, că se impune repartizarea doamnei judecător 

Monica Maria Iga în cadrul secţiei civile a instanţei. Astfel, colegiul de 

conducere reţine că începerea activităţii doamnei judecător Monica Maria Iga la 

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti este concomitentă încetării activităţii 

domnului judecător Alexandru Marian Stătescu la aceeaşi instanţă, ca urmare a 

promovării la instanţa superioară. Întrucât domnul judecător Alexandru Marian 

Stătescu face parte din secţia civilă a instanţei, această secţie se va confrunta 

începând cu data de 01.07.2016 cu lipsa titularului completurilor civile prezidate 

de domnul judecător Alexandru Marian Stătescu.  

Întrucât secţia penală a instanţei nu se confruntă cu o asemenea situaţie, se 

impune ca doamna judecător Monica Maria Iga să fie repartizată în secţia civilă 

a instanţei şi să fie desemnată rezervă principală a completurilor prezidate de 

domnul judecător Alexandru Marian Stătescu, astfel încât activitatea acestor 

completuri să nu fie afectată. În plus, repartizarea doamnei judecător Monica 

Maria Iga în secţia civilă se impune şi în considerarea preconizatei creşteri a 

volumului de activitate a secţiei civile ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 

77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii 

obligaţiilor asumate prin credite şi a Legii nr. 151/2015 privind procedura 

insolvenţei persoanelor fizice.  

Pe de altă parte, nu se impune la acest moment preluarea completurilor 

prezidate de domnul judecător Alexandru Marian Stătescu de către doamna 

judecător Monica Maria Iga, deoarece analiza unei asemenea măsuri trebuie să 

se realizeze cu luarea în considerare a stocului de dosare al domnului judecător 

Alexandru Marian Stătescu la data încetării activităţii sale la Judecătoria 



Sectorului 5 Bucureşti, stoc care nu poate fi anticipat la acest moment, pentru a 

se aprecia ulterior dacă o asemenea măsură corespunde sau nu necesităţilor 

instanţei.  

 Totuşi, se impune, pentru echilibrarea volumului de activitate între 

judecători, ca doamna judecător Monica Maria Iga să desfăşoare, în perioada 

vacanţei judecătoreşti, şi activităţi specifice judecătorului de serviciu şi de 

constituire a persoanelor juridice fără scop lucrativ.  

2. Situaţia completurilor C4 învestiri cu formula executorie şi ex. sil., 

prezidat de doamna judecător Fabiola Corina Finta, şi C6 învestiri cu formula 

executorie şi ex. sil., prezidat de doamna judecător Mariela Cornelia Pandelescu; 

Cu privire la situaţia completurilor C4 învestiri cu formula executorie şi 

ex. sil. şi C6 învestiri cu formula executorie şi ex. sil., Colegiul de conducere 

apreciază că se impune deblocarea acestora, deoarece stocul de hotărâri restante 

ale doamnelor judecător Fabiola Corina Finta şi Mariela Cornelia Pandelescu a 

scăzut semnificativ, caz în care nu mai subzistă raţiunile care au condus la 

adoptarea măsurii de blocare a completurilor respective. Totuşi, având în vedere 

că deblocarea se produce în luna iunie 2016, este necesar să nu se atribuie 

acestor completuri punctajul aferent întregului an 2016, ci un punctaj redus, 

astfel încât cererile de competenţa acestor completuri să nu se repartizeze doar la 

completurile respective, cu consecinţa încălcării regulilor repartizării aleatorii.  

3. Situaţia cererilor care au ca obiect confirmarea renunţării la urmărirea 

penală; 

Cu privire la situaţia acestor cereri, în lipsa unui obiect cu o asemenea 

denumire în Ecris, se apreciază că se impune să li se atribuie ca obiect 

infracţiunea cu privire la care s-a renunţat la urmărirea penală, obiect ce se va 

completa manual cu sintagma „renunţare la urmărirea penală”, până la data la 

care obiectul confirmare renunţare la urmărirea penală va fi inserat în lista de 

obiecte predefinite din Ecris. Cererea de confirmare a renunţării la urmărirea 

penală se judecă în camera de consiliu, conform art. 318 alin. (14) C. proc. pen. 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 Repartizarea doamnei judecător Monica Maria Iga în secţia civilă a 

instanţei, cu începere de la data de 01.07.2016.  

 

Art. 2 Modificarea cu începere de la data de 01.07.2016 a planificării de 

permanenţă pentru completurile C18-civil, C18 camera de consiliu, C18 

învestiri cu formula executorie şi ex. sil. şi C7 civil cereri în anulare, în sensul că 

rezerva principală pentru aceste completuri va fi doamna judecător Monica 

Maria Iga. 

 

Art. 3 Modificarea planificării judecătorului de serviciu în cadrul secţiei 

civile a instanţei în perioada 04.07.2016 – 04.09.2016, după cum urmează: 



- 25.08.2016 (joi) - judecător Monica Maria Iga (rezervă Daniela Delia 

Stoica); 

- 01.09.2016 (joi) - judecător Monica Maria Iga (rezervă Elena Gina 

Vasilescu).  

 

Art. 4 Modificarea planificării completelor specializate în materie civilă 

de acordare a personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari și altor entităţi în 

perioada 04.07.2016 – 04.09.2016, după cum urmează: 

 

- 27.07.2016 – judecător Monica Maria Iga (rezervă Claudiu Alessandro 

Limona); 

- 24.08.2016 – judecător Monica Maria Iga (rezervă Daniel Ciprian 

Agachi).  

 

 

 

Cu 4 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă” Colegiul de conducere adoptă 

articolele 1-4. Cu 5 voturi „pentru” Colegiul de conducere adoptă articolele 5-7.  

 

 Semnează membrii Colegiului de conducere: 

 

 Membrii Colegiului de conducere : 

 

 Preşedintele instanţei - judecător Mihnea Adrian Tănase 

 

 Judecător Mihaela Camelia Andrei - „pentru” la articolele 5-7, 

„împotrivă” la articolele 1-4 

 

 Judecător Laura Cristina Moise  

 

 Judecător Aurelian-Marian Murgoci-Luca 

  

 Judecător Antoaneta Mădălina Vlase  

 

 

 

 

                                                                                        Secretar, 

                                                                        Grefier-şef Adriana Anghelina 
 
 
 
 
 


