
ROMANIA 
                                                       JUDECĂTORIA  ARAD                            operator - 3208 

Arad, B-dul Vasile Milea, nr.2-4,jud.Arad; Cod 310131; Tel:0257/253.630 Fax:0257/253889 
 e-mail:jd-arad@just.ro 

 
______________________________ ____              _______________________________ 
 
 

 1 

Nr. 287/Ad/04.04.2013 
 

HOTĂRÂREA NR. 3 
din  03 aprilie 2013 

 
Ordinea de zi: 
 
1. Analizarea plângerii prealabile formulată de doamna judecător Debreni 

Camelia-Lucia şi înregistrată sub nr. 241/Ad/22.03.2013 privind anularea parţială 
Hotărârii de colegiu nr. 2/14.02.2013. 

 
2. Desfiinţarea completelor din materie contravenţională la propunerea 

făcută în cursul şedinţei de domnul judecător Balaş Lucian. 
 
 În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, cu dispoziţiile art. 22 din Hotărârea nr. 387 din 22 
septembrie 2005 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea 
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti şi cu dispoziţiile 
art. 7 din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ, 
 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad, 
 

Referitor la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi, având în vedere că:  
- începând cu data de 15.02.2013, potrivit art. 16 lit. m din ROI este în 

competenţa preşedintelui să înfiinţeze sau să desfiinţeze completele specializate, la 
propunerea colegiului, aspect care a constituit un impediment la luarea acestei 
măsuri în luna octombrie 2012, respectiv în data de 14.02.2013 (anterior 
modificării ROI), când înfiinţarea/desfiinţarea acestor complete era în competenţa 
CSM; 

- pentru echilibrarea numărului de cauze între membrii secţiei civile, datorită 
naturii şi numărului plângerilor contravenţionale - ce se înregistrează fluctuant - au 
fost necesare repetate intervenţii ale colegiului în vederea ajustărilor necesare, 
ţinându-se cont de complexitatea mai redusă a acestora. Astfel, într-o perioadă 
relativ scurtă de timp, au avut loc mai multe şedinţe de colegiu şi adunări generale 
cu acest scop, în care s-au luat diferite măsuri: suplimentarea numărului de 
complete în materie contravenţională (de la 4 la 6), suplimentarea rolului acestor 
complete cu un număr limitat de cauze civile, reducerea numărului de complete de 
la 6 la 4, renunţarea la suplimentarea rolului cu cauze civile. Aceste măsuri au fost 
necesare datorită dezechilibrului dintre rolurile judecătorilor secţiei civile (civil sau 
contravenţional), dezechilibru care a creat o permanentă stare de tensiune în cadrul 
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secţiei. Inclusiv prezenta plângere, ce are ca obiect modul în care a fost soluţionată 
cererea doamnei judecător Debreni Camelia de a trece din materie contravenţională 
în materie civilă, este o manifestare a acestei stări de tensiune existente în cadrul 
secţiei, fără precedent la Judecătoria Arad;   

- pentru o mai eficientă administrare a instanţei şi eliminarea oricăror 
dezechilibre şi tensiuni în cadrul secţiei se impune eliminarea totală a diferenţelor 
de volum de activitate şi complexitate, care se poate realiza doar prin desfiin ţarea 
completelor specializate în materie contravenţională şi repartizarea în mod egal a 
cauzelor între toţi judecătorii secţiei civile, cu atât mai mult cu cât a dispărut 
raţiunea principală pentru care aceste complete au fost create, respectiv de unificare 
a practicii judiciare în condiţiile în care o amplă categorie de plângeri erau 
soluţionate în mod irevocabil la nivelul judecătoriei; 

- prin Hotărârea CSM nr. 523/2012 s-a stabilit că la nivelul judecătoriilor 
există doar două specializări: civil şi penal; 

Va propune Preşedintelui Judecătoriei Arad desfiinţarea completelor din 
materie contravenţională. 

 
Referitor la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi:  
- văzând plângerea prealabilă formulată de doamna judecător Debreni 

Camelia, prin care a solicitat constatarea nelegalităţii şi, pe cale de consecinţă, 
revocarea hotărârii de colegiu prin care i-a fost respinsă cererea de a judeca 
exclusiv în materie civilă ca urmare a faptului că nu au fost respectate criteriile de 
preferinţă prevăzute în dispoziţiile art. 221 din ROI;  

- având în vedere că domnul preşedinte Bradin Virgiliu Flavius a precizat că 
îşi însuşeşte propunerea colegiului, urmând a dispune, în temeiul art. 16 lit. m din 
ROI, desfiinţarea completelor specializate în materie contravenţională începând cu 
data de 08 aprilie 2013, urmând să emită un ordin în acest sens. 

- ţinând cont de soluţia desfiinţării completelor în materie contravenţională, 
toţi judecătorii secţiei civile, deci inclusiv petenta, urmând să soluţioneze aceleaşi 
tipuri de cauze, Colegiul, în unanimitate, apreciază că plângerea a rămas fără 
obiect. Astfel, nu mai este necesară analizarea legalităţii Hotărârii de colegiu nr. 
2/14.02.2013, cu atât mai mult cu cât dispoziţiile art. 221 din ROI sunt, într-adevăr, 
susceptibile de a fi interpretate în sens diferit, însă o eventuală repunere în situaţia 
anterioară este de neconceput, întrucât ar avea consecinţe asupra repartizării şi 
soluţionării cauzelor ulterior datei de 14.02.2013. 

HOTĂRĂŞTE 
 

           1. Propune Preşedintelui Judecătoriei Arad desfiinţarea completelor din 
materie contravenţională. 
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2. Respinge ca rămasă fără obiect plângerea prealabilă formulată de doamna 
judecător Debreni Camelia Lucia. 
 
 Prezenta se comunică părţilor interesate. 
 
 
 
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............................................................................................... 

 


