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EXTRAS  

din 
HOTĂRÂREA  nr.  22 

a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava 
din  13 noiembrie  2015  

 
Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 13 

noiembrie 2015, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 lit. m şi art. 25 al. 2 din Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare,  

Văzând propunerea formulată de președintele Secţiei penale şi pentru cauze cu minori 
privind repartizarea la această secţie a postului de judecător cu care a fost suplimentată schema 
de personal a Curţii de Apel Suceava, conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii şi nr. 1139/27.10.2015 şi văzând şi Hotărârea Secţiei pentru Judecători  nr. 576/2 
iulie 2015, Colegiul de conducere constată că cererea este întemeiată, având în vedere volumul 
cauzelor şi specificul activităţii în materie penală, şi, ca urmare, în temeiul art. 22 alin. 2 lit. b din 
Regulament, o va admite şi va repartiza postul de judecător cu care a fost suplimentată schema de 
personal a Curţii de Apel Suceava la Secţia penală şi pentru cauze cu minori, astfel încât la această 
secţie îşi vor desfăşura activitatea 13 judecători, 

Analizând propunerea preşedintelui Secţiei penale şi pentru cauze cu minori privind 
componenţa şi configurarea în aplicaţia Ecris a completelor de judecată pentru anul 2016, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 2 lit. b^3 şi c din Regulament, Colegiul de conducere va 
aproba propunerea, astfel cum a fost formulată; în ceea ce priveşte completele specializate pentru 
soluţionarea cauzelor de corupţie, Colegiul de conducere, în temeiul art. 22 alin. 2 lit. a^1, va 
propune preşedintelui instanţei înfiinţarea acestora, şi sub această rezervă, aprobă propunerea 
preşedintelui secţiei penale privind compunerea lor nominală,  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Cu privire la propunerea preşedintelui Secţiei I civilă privind componenţa completelor de 

judecată şi configurarea în aplicaţia Ecris a obiectelor alocate tipurilor de complete pentru anul 
2016, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 2 lit. b^3 şi c din Regulament, Colegiul de 
conducere o va aproba, astfel cum a fost formulată; în ceea ce priveşte numărul punctelor de 
complexitate ataşat fiecărui tip de complet, Colegiul va stabili valoarea acestui parametru, la toate 
secţiile non-penale, la o dată ulterioară,  

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 Văzând că prin Hotărârea Colegiului de conducere nr. 20 din 30 octombrie 2015 s-a aprobat 
lista judecătorilor care vor înlocui pe doamna judecător Marcu Maria Cătălina în şedinţele de 
judecată ale completelor C3 A CIV şi C3 A CMAS, respectiv C3R CIV şi C3 R MAS programate pentru 
lunile noiembrie şi decembrie 2015, conform dispoziţiilor art. 22 alin. 2 lit. d din Regulament, iar 
din lista menţionată face parte şi domnul judecător Chifan Gabriel, care ulterior, şi-a înaintat 
demisia din funcţia de judecător începând cu 15 noiembrie 2015, Colegiul de conducere va 
modifica lista, conform propunerii formulate de preşedintele Secţiei I civilă,  

Cu privire la propunerea preşedintelui Secţiei de contencios administrativ şi fiscal privind 
componenţa şi configurarea în aplicaţia Ecris a completelor de judecată pentru anul 2016, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. 2 lit. b^3 şi c din Regulament, Colegiul de conducere o va 
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aproba, astfel cum a fost formulată; numărul punctelor de complexitate ataşat fiecărui tip de 
complet va fi stabilit la o dată ulterioară, 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art. 1 Repartizează la Secţia penală şi pentru cauze cu minori postul de judecător cu care a 
fost suplimentată schema de personal a Curţii de Apel Suceava prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 1139/27.10.2015. Începând cu data de 1 ianuarie 2016, doamna 
judecător Iulia Gabriela Lulciuc, transferată la Curtea de Apel Suceava , conform Hotărârii Secţiei 
pentru Judecători  nr. 576/2 iulie 2015, îşi va desfăşura activitatea la Secţia penală şi pentru cauze 
cu minori. 
  
 Art. 2 Aprobă compunerea completelor de judecată ale Secţiei penale şi pentru cauze cu 
minori pentru anul 2016, astfel cum a fost propusă de președintele Secţiei în anexa 1. 
 Propune președintelui Curţii de Apel Suceava înfiinţarea completelor specializate pentru 
judecarea infracțiunilor de corupţie, în sensul ca toate cele 13 complete cu indicativul CP şi cele 4 
complete cu indicativul CP SI, de cameră preliminară şi pentru judecata cauzei în fond, să fie 
specializate în judecarea infracţiunilor de corupţie. Sub rezerva înfiinţării acestor complete de 
către președintele Curţii de Apel Suceava, aprobă compunerea  lor nominală, conform propunerii 
formulate de președintele Secţiei penale în anexa 1 .  
 Stabileşte obiectele din aplicaţia ECRIS alocate tipurilor de complete de la Secţia penală şi 
pentru cauze cu minori, astfel cum se regăsesc în propunerea președintelui Secţiei (în anexa 1). 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 Art. 4 Aprobă compunerea completelor de judecată ale Secţiei I civilă pentru anul 2016, 
astfel cum a fost propusă de președintele Secţiei în anexa 3. 
 Stabileşte obiectele din aplicaţia ECRIS alocate tipurilor de complete de la Secţia I civilă, 
astfel cum se regăsesc în propunerea președintelui Secţiei (în anexa 3).  
 Colegiul de conducere va stabili numărul punctelor de complexitate ataşat fiecărui tip de 
complet într-o viitoare şedinţă, până la sfârşitul anului curent. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   Art. 7 Modifică lista aprobată prin art. 1 din Hotărârea Colegiului de conducere nr. 20 din 
30 octombrie 2015, a judecătorilor care vor înlocui pe doamna judecător Marcu Maria Cătălina în 
şedinţele de judecată ale completelor C3 A CIV şi C3 A CMAS, respectiv C3R CIV şi C3 R MAS 
programate pentru lunile noiembrie şi decembrie 2015, în sensul că înlocuirea se va realiza după 
cum urmează: 

- 5 noiembrie 2015 – doamna judecător Ciută Oana 
- 12 noiembrie 2015 – doamna judecător Plăcintă Dochiţa 
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- 17 noiembrie 2015 – domnul judecător Andrieş Catrinel 
- 10 decembrie 2015 – domnul judecător Plăcintă Dochiţa 
- 17 decembrie 2015 – domnul judecător Plăcintă Dochiţa. 

 
 Art. 8 Aprobă compunerea completelor de judecată ale Secţiei de contencios administrativ 
şi fiscal pentru anul 2016, astfel cum a fost propusă de președintele Secţiei în anexa 5. 
 Stabileşte obiectele din aplicaţia ECRIS alocate tipurilor de complete de la Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal, astfel cum se regăsesc în propunerea președintelui Secţiei (în 
anexa 5).  
 Colegiul de conducere va stabili numărul punctelor de complexitate ataşat fiecărui tip de 
complet într-o viitoare şedinţă, până la sfârşitul anului curent. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Art. 12 Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina de intranet a Curţii de Apel Suceava. 
 
 

Judecător Maria ANDRIEŞ 
Preşedintele Curţii de Apel Suceava 

 


