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Nr.22/Ad/06.01.2017 

 
HOTĂRÂREA NR. 1 

din data de 6 ianuarie 2017 
 

Ordinea de zi: 

 
1.) Incidenţa dispoziţiilor art. 111 alin. 13 din Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/2015, privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, în ceea ce priveşte cauzele repartizate completului M20 prezidat de doamna 
judecător Lavinia Nicoleta Coţofană.  

 
 
 Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad, constată că prin Hotărârea nr. 1 din 3 ianuarie 
2017 a Consiliului Superior al Magistraturii – Secţia pentru judecători, s-a dispus în temeiul 
dispoziţiilor art. 651 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind Statutul judecătorilor şi procurorilor,  
suspendarea din funcţie a doamnei Lavinia Nicoleta Coţofană, judecător în cadrul Judecătoriei 
Arad, începând cu data de 3 ianuarie 2017, până la soluţionarea recursului declarat împotriva 
Hotărârii nr. 23J/31.10.2016 a Secţiei pentru judecători în materie disciplinară. 

De asemenea Colegiul va avea în vedere că începând cu data de 1 ianuarie 2017 urmează 
a-şi începe activitatea în cadrul Judecătoriei Arad domnul judecător Ion Domilescu ca urmare a 
aprobării cererii de transfer de către Consiliul Superior al Magistraturii – Secţia pentru 
judecători.  

În aceste condiţii, având în vedere durata incertă a suspendării din funcţie dispuse prin 
hotărârea sus-menţionată, Colegiul apreciază ca oportună preluarea completului M20, prezidat în 
prezent de doamna judecător Lavinia Nicoleta Coţofană şi a cauzelor repartizate acestui complet, 
de către domnul judecător Ion Domilescu, începând cu data prezentei hotărâri. 

Faţă de această hotărâre, Colegiul apreciază că se impune desfiinţarea completului C26 
prezidat până la data de 1 ianuarie 2017 de doamna judecător Smaranda Stepan, menţinându-se 
dispoziţiile privind repartizarea ciclică a cauzelor înregistrate pe rolul acestui complet cuprinse în 
Hotărârea Colegiului de Conducere al Judecătoriei Arad cu numărul 9 din 25 noiembrie 2016. 

Pentru toate aceste considerente, având în vedere dispoziţiile art. 19 alin. 1 lit. d) şi art. 19 
alin. 1 lit. o) raportat la art. 111 alin. 13 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1375/2015, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti, 
Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad, cu votul majorităţii membrilor, adoptă următoarea: 

 
HOTĂRÂRE 

 
Art. 1. În temeiul dispoziţiilor art. 111 alin. 13 din Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/2015, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor 
judecătoreşti, începând cu data de 6 ianuarie 2017, completul M20 prezidat în prezent de doamna 
judecător Lavinia Nicoleta Coţofană şi cauzele repartizate acestui complet, vor fi preluate de 
către domnul judecător Ion Domilescu. 

Art. 2. În temeiul dispoziţiilor art. 19 alin. 1 lit. d) din Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1375/2015, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor 
judecătoreşti, începând cu data de 6 ianuarie 2017 se desfiinţează completul C26, cauzele 
repartizate acestui complet urmând a fi repartizate ciclic în conformitate cu dispoziţiile art. 103 
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alin. 3 din Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015 şi art. 2 din Hotărârea 
Colegiului de Conducere al Judecătoriei Arad nr. 9 din 25 noiembrie 2016.  

Art. 3. Dispune comunicarea unui exemplar al prezentei hotărâri persoanelor interesate în 
conformitate cu dispoziţiile art. 23 alin. 9 teza a II-a din Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1375/2015, pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară a instanţelor 
judecătoreşti. 

 
 
 
 
 

 Colegiul de conducere al Judecătoriei Arad: 
  
Lucian Balaş– preşedinte al Judecătoriei Arad:              ___________________ 
Ramona Coşoveanu – judecător:      ___________________ 
Cristian Guttmann - judecător:                           ___________________ 
Adrian Neagu-judecător:                                                                             - concediu de odihnă 
 


