
ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA SECTORULUI 5 BUCUREŞTI  

 

 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂRE NR.21 

Adoptată în data de 13.06.2016 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, 

  

2. Cu privire la cererea formulată de doamnele judecător Ana Mirela Păstoreanu şi 

Dana Ionela Grosu de reluare a activităţii în funcţia de judecător de cameră preliminară şi 

judecată, cu începere din luna septembrie 2016, se apreciază necesară prorogarea discutării 

acesteia pentru prima şedinţă a colegiului de conducere de după vacanţa judecătorească, 

pentru a se hotărî cu privire la cererea respectivă în funcţie de situaţia de la acel moment a 

secţiei penale a instanţei. 

3. Având în vedere că doamna judecător Elena Valentina Sorescu a fost planificată să 

prezideze completul specializat în materie civilă de acordare a personalităţii juridice 

asociaţiilor de proprietari şi altor entităţi în data de 16.06.2016, când are programată şi o 

şedinţă de judecată a completului C3 minori, se constată că doamna judecător Elena Valentina 

Sorescu se află în imposibilitatea obiectivă de prezidare în paralel atât a completului 

specializat în materie civilă de acordare a personalităţii juridice, cât şi a completului C3 

minori, impunându-se modificării planificării pentru completul specializat în materie civilă de 

acordare a personalităţii juridice. De asemenea, se constată că domnul judecător Alexandru 

Marian Stătescu este planificat să prezideze acelaşi complet specializat în data de 30.06.2016, 

adică exact la data la care domnul judecător îşi încetează definitiv activitatea la Judecătoria 

Sectorului 5 Bucureşti, impunându-se modificarea planificării completului specializat şi din 

acest punct de vedere.  

 

 Pentru buna desfăşurare a activităţii instanţei,                                                   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 2. Prorogă discutarea cererii formulate de doamnele judecător Ana Mirela 

Păstoreanu şi Dana Ionela Grosu de reluare a activităţii în funcţia de judecător de cameră 

preliminară şi judecată, cu începere din luna septembrie 2016, pentru prima şedinţă a 

colegiului de conducere de după vacanţa judecătorească.  

Art. 3. Modificarea planificării completului specializat în materie civilă de acordare a 

personalităţii juridice asociaţiilor de proprietari şi altor entităţi, în sensul că acesta va fi 

prezidat de domnul judecător Alexandru Marian Stătescu în data de 16.06.2016, de doamna 

judecător Elena Valentina Sorescu în data de 23.06.2016 şi de doamna judecător Fabiola 

Corina Finta în data de 30.06.2016.  

Cu unanimitate de voturi, Colegiul de conducere adoptă art. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 şi 

11.  

Cu 4 voturi „pentru” şi o abţinere din partea doamnei judecător Laura Cristina Moise, 

Colegiul de conducere adoptă art. 6.  



 

 Semnează membrii Colegiului de conducere: 

 

 Membrii Colegiului de conducere : 

 

 Preşedintele instanţei - judecător Mihnea Adrian Tănase  

 

 Judecător Mihaela Camelia Andrei 

 

 Judecător Laura Cristina Moise  

 

 Judecător Aurelian-Marian Murgoci-Luca 

  

 Judecător Antoaneta Mădălina Vlase 

 

 

 

 

 

                                                                                        Secretar, 

                                                                        Grefier-şef Adriana Anghelina 


