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A fost analizată ordinea de zi  privind: 
. 

 . 
 . 
 4 . Diverse 
  a)-Referat Preşedinte Secţia I Civilă. 
  b)-Referate Preşedinte Secţie Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. 
 

In temeiul disp. art. 22 alin. 1 şi 2 din Regulamentul de Ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hot. C.S.M. 387/2005 cu modificări,  având in 
vedere dezbaterile consemnate in procesul verbal al şedinţei extraordinare de colegiu 
din  data de 04.09.2015, cu unanimitate de voturi 
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Art.l.  
Art.2.  
Art.3. 
Art.4.  
Art.5. Având în vedere absenţa temporară a doi dintre magistraţii Secţiei Civil I, 

respectiv doamna judecător Alina Pătru (care figurează în concediu de creştere şi 
îngrijire a copilului în vârstă de până la 1 an) şi doamna  judecător Ionela Gabriela 
Şapcă (care figurează în concediu postnatal) şi faptul că 3 complete de judecată 
funcţionează fără unul dintre titulari, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii secţiei, 
începând cu data de 07.09.2015 şi până la întoarcerea efectivă în activitate a unuia 
dintre magistraţii anterior menţionaţi, domnul judecător Ion Cosmin Dijmărescu o va 
înlocui pe doamna judecător Ionela Gabriela Şapcă în componenţa completului C 5 R, 
astfel încât  acest complet va avea următoarea componenţă: 

 C 5 R jud. Cosmin Dijmărescu 
        Jud.Manuela Nedelcu 
        Jud, Loredana Colţan. 
De asemenea, se modifică Hotărârea de Colegiu nr. 11 din 30 iunie 2015, anexa 

12 în sensul schimbării ordinii judecătorilor la conducerea completului de judecată, 
domnul judecător Dijmărescu Ion Cosmin urmând să conducă şedinţa de judecată a 
completului 5 R în data de 07.09.2015. 

Art.6. Doamna asistent judiciar Tănăsoiu Nicoliţa este repartizată, potrivit 
solicitării Preşedintelui Secţiei Conflicte de muncă şi asigurări sociale, în componenţa 



completelor: 
- CM 12 ce are ca judecător titular al completului pe doamna  judecător Roxana 

Hartmann şi asistent judiciar Marinela Didu 
- CM 13 ce are ca judecător titular al completului pe doamna judecător Cecilia 

Uncheaşu şi asistent judiciar Laura Sefărceanu Burneci. 
Art.7. 
Art.8. 
Art.9. 
Art.10. 
 
Dată azi, 04.09.2015, in 2 exemplare originale. 
Preşedinte,       

 Adina Elvira Ghiţă/SS Indescifrabil            
 

Membrii,  
      Dijmărescu Ion Cosmin/SS Indescifrabil 

Dinculescu Raluca/SS Indescifrabil 
Filimon Gabriela/SS Indescifrabil  
Ghervase Denis Gabriela/SS Indescifrabil 
Dinu Claudia/SS Indescifrabil 
Alexandroiu Gabriela  /SS Indescifrabil  

      


