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Nr. 159/Ad/14.02.2013       
 

HOTĂRÂREA NR. 2 
                    din  14 februarie 2013 
 

Ordinea de zi: 
 
1. Repartizarea  doamnei judecător Bachios Andreea Diana în cadrul uneia 

dintre secţiile Judecătoriei Arad; 
 

2. Solicitarea doamnei judecător Stepan Smaranda de a schimba 
specializarea din complet de minori şi familie în complet de civil; 
 

3. Situaţia completului C20 prezidat de doamna judecător Chila Doina care 
este în concediu medical şi urmează să intre în concediu prenatal; 
 

4. Discutarea cauzelor ce vor fi atribuite domnişoarei Tiriteu Daniela – 
judecător stagiar în concordanţă cu noile obiecte ce apar în aplicaţia ECRIS ca 
urmare a intrării în vigoare a noului Cod civil; 

 
5. Situaţia completelor specializate în materie contravenţională; 
 
6. Analiza solicitărilor doamnei judecător Debreni Camelia şi a domnului 

judecător Alunaru Cristian de a judeca  cauze doar în materie civilă. 
 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 49, 52 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară şi cu dispoziţiile art. 22, lit. b, c din Hotărârea nr. 387 
din 22 septembrie 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea 
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, Colegiul de 
conducere al Judecătoriei Arad, 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

           1. Începând cu data de 20.02.2013 doamna judecător Bachios Andreea  
Diana îşi va desfăşura activitatea în cadrul Secţiei civile a Judecătoriei Arad, în 
calitate de complet specializat pe cauze de dreptul familiei şi minori, prezidând 
completul nr. 20, cu şedinţe de judecată în zilele de luni, sala 145, având în vedere 
şi opţiunea doamnei judecător de a judeca în această materie. 
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2. Având în vedere soluţia dată la punctul nr. 1, admite cererea formulată de 
doamna judecător Stepan Smaranda şi în consecinţă: începând cu data de 
20.02.2013, completul nr. 26 prezidat de doamna judecător va soluţiona numai 
cauze de drept civil, conform opţiunii exprimate de aceasta. Şedinţele completului 
nr. 26 vor avea loc în zilele de luni, la sala 149. Cauzele de dreptul familiei şi 
minori înregistrate deja pe completul nr. 26 vor fi soluţionate de acest complet.  
 

3. Începând cu data de 18.02.2013, având în vedere că doamna judecător 
Chila Doina, complet 20, este în concediu medical şi urmează să intre în concediu 
prenatal, se va desfiinţa completul doamnei judecător. Cauzele rămase 
nesoluţionate de pe completul doamnei judecător vor fi repartizate ciclic la 
celelalte complete care soluţionează plângeri împotriva proceselor verbale de 
contravenţie de către completele de permanenţă care vor intra în şedinţele de 
judecată planificate deja.   
 

4. Începând cu data de 20.02.2013 completul nr. 30 prezidat de doamna 
judecător Tiriteu Daniela Luminiţa va soluţiona următoarele categorii de cauze: 
cererile privind pensiile de întreţinere, cererile privind popririle, încuviinţarea 
executării silite, luarea unor măsuri asigurătorii; litigii patrimoniale cu valoare 
redusă şi ordonanţe de plată. 

 
 5. Întrucât în urma consultării colectivului de judecători nici un judecător 

care judecă cauze civile nu şi-a exprimat până în prezent opţiunea de a judeca în 
materie contravenţională, singura soluţie pentru satisfacerea solicitărilor  doamnei 
judecător Debreni Camelia şi a domnului judecător Alunaru Cristian de a judeca  
cauze doar în materie civilă, ar fi desfiinţarea tuturor completelor ce judecă în 
materie contravenţională. 

Colegiul consideră că nu sunt aplicabile criteriile prevăzute la art. 221 din 
Regulament în analiza solicitărilor anterioare întrucât acelea se referă la trecerea 
judecătorilor de la o secţie la alta şi nu la schimbarea  specializării judecătorilor în 
cadrul aceleiaşi secţii. 

De altfel la nivelul judecătoriilor, conform HCSM nr.523/2012, nu pot fi 
luate în considerare decât două specializări ale judecătorilor: „civil, procedură 
civilă” şi „penal procedură penală”. Existenţa în cadrul secţiei civile a unor 
complete care judecă cauze în materie de minori şi familie sau în materie 
contravenţională nu reprezintă o „specializare” propriu-zisă ci mai degrabă o 
„subspecializare”. 

Colegiul de conducere apreciază că nu este oportună în acest moment 
măsura desfiinţării completelor care judecă în materia soluţionării plângerilor 
împotriva procesului verbal de contravenţie, având în vedere aprecierea conducerii 
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Secţiei de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Arad referitoare la 
creşterea calităţii hotărârilor pronunţate în această materie precum şi datele 
statistice existente în materialul de Bilanţ din care rezultă scăderea indicelui de 
casare.  

Diferenţele în ce priveşte numărul de dosare şi gradul de complexitate 
apărute între completele de drept civil şi cele în materie contravenţională vor fi 
rezolvate prin reducerea numărului de complete din materia contravenţională la 4, 
prin desfiinţarea completului nr. 20, prezidat de doamna judecător Chila Doina, 
care este în concediu medical şi urmează să intre în concediu prenatal şi prin 
stoparea înregistrării pe rolul completul nr. 30, prezidat de doamna judecător 
stagiar Tiriteu Daniela Luminiţa a plângerilor împotriva proceselor verbale de 
contravenţie. 

 
Colegiul stabileşte că celor 4 complete rămase în materie contravenţională, 

odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod de procedură civilă, nu li se vor mai 
înregistra cauze de drept civil pe completele ce vor fi configurate conform noului 
cod. Cauzele de drept civil înregistrate pe aceste complete în conformitate cu 
dispoziţiile codului de procedură civilă anterior rămân să fie soluţionate de aceste 
complete, blocarea înregistrării cauzelor de civil pe aceste complete urmând a se 
face după data de 20.02.2013 pentru a putea fi înregistrate cauzele depuse prin 
postă anterior datei de 15.02.2013.   

  
6. Având în vedere cele arătate la punctul nr. 5 precum şi faptul că atât 

numărul de complete ce judecă în materie civilă cât şi numărul de complete care 
judecă în materie contravenţională este optim, colegiul de conducere respinge 
cererile formulate de domnii judecători Debreni Camelia şi Alunaru Cristian.    

 
 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad:  
  
Jud. Bradin Virgiliu Flavius -  Pre şedinte Judecătoria Arad .……….............. 
Jud. Arbonie Radu – Vicepreşedinte Judecătoria Arad......…………........... 
Jud. Balaş Lucian –Preşedinte secţia penală......................................... 
Jud. Guttmann Cristian ................................................................................... 
Jud. Botezatu Honoriu..................................................................................... 
 


