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Nr. 408/Ad/30.05.2013    
 
 

HOTĂRÂREA NR. 5 

din data de 24.05.2013 

Ordinea de zi: 
 
 
1. Stabilirea completelor speciale pe perioada vacanţei judecătoreşti. 
2. Stabilirea procedurii administrative de verificare şi repartizare a dosarelor 

civile în perioada vacanţei judecătoreşti. 
3. Cazurile de constituire şi modul de repartizare spre soluţionare a dosarelor 

asociate în conformitate cu prevederile HCSM nr. 425 din 23 iunie 2011, nr. 673 
din 27 septembrie 2011 şi nr. 143 din 01 martie 2012. 

 

 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. Pe perioada vacanţei judecătoreşti se vor înfiinţa următoarele 
complete speciale: 
 

I. ÎN MATERIE PENAL Ă: 
 

a. Complete de judecată, arestări, permanenţă, executări  penale: 

Complet special  Arestări/permanenţă/executări 
penale 

 
Săptămâna 

Dată 
complet 
special 

Judecător Grefier Judecător Grefier 
1– 7 iulie 3 iulie Liviu 

Urziceanu 
Mihaela 
Cenuşă 

Călin Mihalaş Mihaela Chişe 

8 – 14 iulie 10 
iulie 

Călin Mihalaş Mariana 
Drăgan 

Lorant Varga Mihaela Cenuşă 
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15 – 21 iulie 17 
iulie 

Lorant Varga Mihaela 
Chişe 

Liviu 
Urziceanu 

Mariana Drăgan 

22 – 28 iulie 24 
iulie 

Liviu 
Urziceanu 

Miorica 
Sârbuţ 

Raul Martin Cornelia Păun 

29 iulie – 4 
august 

31 
iulie 

Raul Martin Dana 
Clepea 

Lucian Balaş Cornelia Păun 

5 – 11 august 7 
august 

Mihaela 
Cioară 

Cornelia 
Păun 

Raul Martin Miorica Sârbuţ 

12 – 18 august 14 
august 

Lucian Balaş Dana 
Clepea 

Mihaela Cioară Miorica Sârbuţ 

19 – 25 august 21 
august 

Lorant Varga Miorica 
Sârbuţ 

Lucian Balaş Dana Clepea 

26 august–1 
septembrie 

28 
august 

Mihaela 
Cioară 

Mihaela 
Cenuşă 

Lorant Varga Mariana Drăgan 

 

Şedinţele de judecată vor începe la ora 900 şi se vor desfăşura la sala nr. 149. 

 

b. Cauze care vor fi soluţionate în perioada vacanţei judecătoreşti: 

- cauzele cu arestaţi preventiv în cauză; 
- liberări provizorii sub control judiciar şi pe cauţiune – art. 1602 

şi art. 1604 
Cod procedură penală; 

- luarea în mod provizoriu a măsurilor de siguranţă – art. 162 Cod procedură 
penală; 
 - plângeri împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere 
în judecată – art. 2781 Cod procedură penală; 
 - liberări condiţionate – art. 450 Cod procedură penală; 
 - contopiri – art. 449 Cod procedură penală; 
 - amânarea executării pedepsei – art. 453 Cod procedură penală; 
 - întreruperea executării pedepsei – art. 455 Cod procedură penală; 

- contestaţii la executare – art. 461 Cod procedură penală; 
 - cereri formulate în baza Legii 302/2004 privind cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală; 
 - plângerile împotriva încheierii judecătorului delegat cu executarea 
pedepselor formulate în baza Legii nr. 275/2006; 
 - prelungirea dreptului de circulaţie – art. 111 alin. 6 din OUG 195/2002; 
 - rejudecarea după extrădare – art. 5221 Cod procedură penală. 
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c. Planificare cereri având ca obiect autorizarea interceptărilor 
prevăzute de art. 911 – 915 Cod procedură penală şi a furnizării datelor 
reţinute de reţele publice de comunicaţii prevăzute de art. 18 din Legea nr. 
82/2012 în perioada iulie-august 2013: 

 
 

Săptămâna Judecător Permanenţă 
 

1– 7 iulie Lucian Balaş Flavius Bradin 
 

8 – 14 iulie Flavius Bradin Liviu Urziceanu 
 

15 – 21 iulie Liviu Urziceanu Lorant Varga 
 

22 – 28 iulie Raul Martin Liviu Urziceanu 
 

29 iulie – 4 august Lucian Balaş Raul Martin 
 

5 – 11 august Lucian Balaş Flavius Bradin 
 

12 – 18 august Mihaela Cioară Lucian Balaş 
 

19 – 25 august Lucian Balaş Mihaela Cioară 
 

26 august–1 septembrie Lucian Balaş Flavius Bradin 
 

 

d. Înregistrarea cauzelor penale urmează a fi vizată în timpul vacanţei 
judecătoreşti de următorii judecători: 

 
- în perioada 1 iulie – 7 iulie     - jud. Lucian Balaş 
- în perioada 8 iulie – 28 iulie          - jud. Liviu Urziceanu 
- în perioada 29 iulie – 1 septembrie   - jud. Lucian Balaş 
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II. ÎN MATERIE CIVIL Ă: 
 

Complete speciale în materie civilă: 

 

Data Judecător Grefier Sala 

 

03.07.2013 Neagu Adrian, CS 1 Muntean Ramona 147 

09.07.2013 Debreni Camelia, CS 1 Bulai Raluca 147 

10.07.2013 Atanasescu Ana Maria, CS 2 Bodrojan Sanda 147 

16.07.2013 Şurtea Horia, CS 1 Morari Lucia  147 

17.07.2013 Alunaru Cristian, CS 2 Moş Ramona 147 

22.07.2013 Ciuban Doina CS 1 Nădăban Carmen 147 

24.07.2013 Botezatu Honoriu CS 2 Crăiţar Adriana 147 

30.07.2013 Bugarsky Ivan Endre CS 1 Duma Mihaela 147 

31.07.2013 Firca Cristian CS 2 Mîţu Irene 147 

06.08.2013 Mirea Cristiana CS 1 Bogari Nela 147 

07.08.2013 Vinţieler Adina CS 2 Bucatos Nicoleta 147 

13.08.2013 Branc Cosmin CS 1 Panda Ana 147 

14.08.2013 Arbonie Radu CS 2 Maftei Loredana 147 

20.08.2013 Coşoveanu Ramona CS 1 Costan Susana 147 

22.08.2013 Bîscă Elena CS 2 Pavel Georgeta 147 

27.08.2013 Bradin Flavius CS 1 Bandula Cornelia 147 

28.08.2013 Stepan Smaranda CS 2 Tudoran Marcela 147 
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Complete speciale în materia de minori şi familie:  
 
 

Data Judecător Grefier Sala 

 

02.07.2013 Precup Nicoleta CS Albu Monica 215 

09.07.2013 Precup Nicoleta CS Albu Monica 215 

16.07.2013 Precup Nicoleta CS Albu Monica 215 

22.07.2013 Bachios Diana CS  Turcuş Ana 215 

29.07.2013 Bachios Diana CS Turcuş Ana 215 

05.08.2013 Bachios Diana CS Turcuş Ana 215 

   13.08.2013 Guttmann Cristian CS Bodea Doina 215 

20.08.2013 Guttmann Cristian CS Bodea Doina 215 

    27.08.2013 Guttmann Cristian CS Bodea Doina 215 

 
 
 

Complete speciale de drept civil şi cele de minori şi familie vor soluţiona 
cauzele urgente, considerate astfel de aplicaţia Ecris. 

Permanenţa va fi asigurată reciproc de titularii celor două complete care au 
fixate şedinţă de judecată în fiecare săptămână a vacanţei judecătoreşti. 

Şedinţele de judecată în materie civilă vor începe la ora 09,00. 
 
 

2. Stabilirea procedurii administrative de verificare şi repartizare a 
dosarelor civile în perioada vacanţei judecătoreşti.  
 

a. La înregistrarea cauzelor care nu au caracter urgent, pentru a asigura 
repartizarea echilibrată a acestora tuturor completelor, ele vor primi primul termen 
de recomandare pe luna septembrie. În acest sens, la toate completele se va seta din 
aplicaţia Ecris perioada exceptată de la repartizare intervalul 01.07.2013 – 
31.08.2013. Cu toate acestea, în cazul judecătorilor care se află la serviciu, cauzele 
noi le vor fi aduse spre verificare/regularizare, aceştia urmând a fixa termenele 
administrative doar în perioada în care se află la serviciu. De asemenea, judecătorii 
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aflaţi la serviciu în perioada vacanţei vor continua etapa scrisă pentru cauzele aflate 
pe rolul lor.   

b. Cauzele considerate urgente, înregistrate deja pe rolul completelor anterior 
datei de 01.07.2013, vor primi termene administrative sau de judecată, de regulă, la 
completele la care s-au înregistrat. În cazuri excepţionale, vor primi termene la 
completele speciale, conform următoarei reguli: completele cu număr impar vor da 
termene la completele CS1, iar cele cu număr par la completele CS2, urmând ca 
după terminarea vacanţei, în cazul în care nu vor fi soluţionate, să revină la 
completele la care au fost înregistrate iniţial.  

c. Cauzele aflate pe rolul completelor CS1 vor fi amânate, atât pentru etapa 
scrisă cât şi pentru etapa judiciară, tot la complete CS1. Aceeaşi regulă se aplică şi 
în cazul completelor CS2. 

d. Pentru a evita eventuale disfuncţionalităţi la repartizarea cauzelor urgente 
înregistrate după data de 01.07.2013, la desfiinţarea completelor speciale, se va 
proceda la o repartizare paralelă în sistem ciclic de preşedintele instanţei sau de 
judecătorul care îl înlocuieşte. Astfel, încă de la înregistrarea cauzelor, cu excepţia  

 
încuviinţărilor de executare silită, preşedintele instanţei, în ordinea înregistrării 
dosarelor, le va repartiza ciclic tuturor completelor civile şi de dreptul familiei, prin 
înscrierea numărului de complet pe fişa dosarului. La desfiinţarea completelor 
speciale, aceste cauze urmează a fi repartizate completelor astfel desemnate. 
Dosarele având ca obiect încuviinţarea executării silite, care nu se repartizează 
ciclic şi care nu pot fi soluţionate de ultimul complet special, vor fi păstrate spre 
soluţionare de acesta.   

e. Complete speciale din fiecare săptămână vor soluţiona sau vor regulariza 
toate cauzele cu data recomandată în săptămâna respectivă. Astfel, de exemplu, 
dosarele având ca obiect încuviinţarea executării silite înregistrate în zilele de joi, 
cu data recomandată vineri, vor fi soluţionate de completele speciale din săptămâna 
respectivă. Această regulă se aplică şi în cazul dosarelor de urgenţă maximă, care 
se soluţionează în 24-48 ore de la înregistrare, cum sunt: suspendarea provizorie a 
executării silite, ordin de protecţie, etc. 
 f. Având în vedere că cele trei complete de minori şi familie au câte trei 
şedinţe de complet special, acestora nu le vor fi înregistrate dosare având ca obiect 
încuviinţarea executării silite. 
 

Având în vedere că potrivit art. 100 din Regulamentul de ordine interioară a 
instanţelor judecătoreşti, completele speciale sunt constituite doar pe perioada 
vacanţei judecătoreşti, la sfârşitul vacanţei judecătoreşti aceste complete vor fi 
desfiinţate, cauzele amânate vor fi repartizate ciclic tuturor completelor, conform 
regulilor arătate mai sus.  
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 Înregistrarea cauzelor civile, repartizarea acestora precum şi trimiterea 

dosarelor în căile de atac urmează a fi vizate în timpul vacanţei judecătoreşti de 
următorii judecători: 

 
- în perioada 01.07 – 26.07.2013        - jud. Haş Corina 
- în perioada 29.07 – 23.08.2013        - jud. Arbonie Radu 
- în perioada 26.08 – 30.08.2013        - jud. Bradin Flavius 
 
 
  
3. Cazurile de constituire şi modul de repartizare spre soluţionare a 

dosarelor asociate în conformitate cu prevederile HCSM nr. 425 din 23 iunie 
2011, nr. 673 din 27 septembrie 2011 şi nr. 143 din 01 martie 2012. 
 
 În acord cu aceste hotărâri, văzând şi punctul de vedere al Direcţiei 
legislaţie, documentare al CSM din luna aprilie 2013 exprimat în lucrările cu nr.: 
8997/1154/2013 şi 4478/1154/2013,  Colegiul hotărăşte ca, începând cu data de 
27.05.2013, dosarele asociate să fie repartizate spre soluţionare completului 
imediat următor celui titular.  
 
 Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad:  
 
Jud. Bradin Virgiliu Flavius, -  Preşedintele Judecătoriei ……............................ 
 
Jud. Arbonie Radu – Vicepreşedintele Judecătoriei Arad ................................... 
 
Jud. Balaş Lucian  - Preşedintele Secţiei penale..................................................... 
 
Jud. Botezatu Honoriu ..............................................................…………................ 
 
Jud. Guttmann Cristian............................................................................................
  


