
 

 

EXTRAS DIN 

HOTĂRÂREA nr. 2 a Colegiului de Conducere al Curţii de Apel Suceava  

din 31 ianuarie 2014 
 
 

Colegiul de conducere al Curţii de Apel Suceava, convocat şi întrunit în şedinţa din 31 
ianuarie 2014, 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, 

Având în vedere: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- propunerile preşedintelui Secţiei penale şi pentru cauze cu minori cu privire la înfiinţarea 

completurilor în concordanţă cu noile dispoziţii penale, intrate în vigoare la data de 1.02.2014, 
precum şi planificarea acestor complete pentru perioada 1 februarie - 16 martie 2014. 

- propunerile preşedintelui Secţiei penale şi pentru cauze cu minori în conformitate cu 
dîsp. art. art. 22 lit. b şi art. 26 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 
aprobat prin Hotărârea nr. 387/2005 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la 
necesitatea ca toate completurile de cameră preliminară şi de judecată să fie specializate în 
judecarea infracţiunilor de corupţie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- propunerea preşedintelui Secţiei penale şi pentru cauze cu minori de împărţire în mod 

egal a dosarelor aflate în recurs, şi care în conformitate cu art. 10 alin. 2 din Legea nr, 255/2013 
devin apeluri, între membrii completului de judecată şi formarea unor complete tranzitorii de 
apeluri; 

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 

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

 
Art. 2 - Aprobă înfiinţarea completelor de cameră preliminară şi pentru judecată în primă 

instanţă CI CP - C12 CP, urmând ca actualele complete de fonduri să fie active până la soluţionarea 
dosarelor repartizate dar sa fie excluse de la repartizarea aleatorie, a completelor de judecători de 
drepturi şi libertăţi CI DL - C12 DL, a completelor care soluţionează contestaţiile în materie de 
drepturi şi libertăţi C1CDL-C12 CDL, a completelor care soluţionează contestaţiile în materia 
măsurilor preventive pronunţate de judecătorii de cameră preliminară şi pentru judecata în primă 
instanţă C1CCP - C12 CCP, precum şi planificarea acestor complete conform anexelor 2 şi 3. 

Art. 3 - Aprobă înfiinţarea completelor de apel tranzitorii care vor soluţiona conform art. 
10 alin. 2 din Legea 255/2013 recursurile aflate în curs de judecată la data de 1.02.2014, devenite 
prin efectul legii apeluri, conform anexei nr. 1. 

Dosarele alocate fiecărui complet de recurs se vor repartiza ciclic, în ordinea înregistrării 
pe rolul instanţei, celor trei complete de apel derivate din completul de recurs. 

Art. 4 - înaintarea către preşedintele instanţei a propunerii de înfiinţare a încă două 
complete specializate în judecarea infracţiunilor de corupţie, pe lângă cele 10 complete existente. 
Toate cele 12 complete vor avea indicativul C PEN CORUPŢIE şi vor judeca şi în procedura de 
cameră preliminară. 



 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Art. 7 - Aprobă includerea în completul de divergenţă ivit cu ocazia soluţionării apelurilor 

penale, inclusiv a celor tranzitorii, în ordine, a vicepreşedintelui instanţei, preşedintelui secţiei 
penale, respectiv a judecătorului de permanenţă în materie penală. 

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

Art. 10. Prezenta hotărâre va fi publicată pe pagina internă a Curţii de Apel Suceava. 
 

Suceava, 31 ianuarie 2014 

 

 

 

 

Judecător 

Maria Andrieș 

    Președintele Curții de Apel Suceava 


