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Au fost analizate problemele  privind: 
1. Discutare repartizare provizorie judecători în cadrul Secţiilor Penală, Civil I şi 

Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, urmare a delegării domnului judecător Popa 
Cristian Daniel.. . 
 . 
 . 
 . 
   
 

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, şi având in 
vedere dezbaterile consemnate in procesul verbal de şedinţă şi voturile exprimate, 
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Art.l.  
Art.2.  

 Art.3. Având în vedre că domnul judecător Popa Cristian Daniel a fost delegat la 
Tribunalul Dolj conform Deciziei nr.125/DJ/30.10.2015 a Preşedintelui Curţii de Apel 
Craiova, că este specializat în materia penală, că a formulat cerere de repartizare în 
cadrul Secţiei penale, cu majoritate de voturi se repartizează provizoriu domnul 
judecător Popa Cristian Daniel la Secţia penală, începând cu data de 16.11.2015 şi până 
la încetarea delegării sale la Tribunalul Dolj. 

Art.4. Având în vedere existenţa unui complet fără titular la Secţia Litigii de 
muncă încă de la data de 14.09.2015, împrejurarea că doamna judecător Nedelcu 
Manuela  a renunţat la cererea sa de repartizare provizorie la Secţia Litigii de Muncă şi 
Asigurări Sociale, faptul că domnul judecător Iliescu Cristian şi-a exprimat acordul de a 
funcţiona cu titlu provizoriu la această secţie, cu majoritate de voturi domnul Iliescu 
Cristian Nicolae se repartizează la Secţia Litigii de muncă pe durata delegării domnului 
Popa Cristian Daniel la Tribunalul Dolj. 

Art.5. Având în vedere existenţa a două locuri vacante în completele de judecată 
din cadrul Secţiei Civil I, cu majoritate de voturi se stabileşte că doamna Ghiţă Adina 
Elvira va funcţiona şi în cadrul acestei secţii începând cu data de 16.11.2015 şi până la 
revenirea efectivă în activitate a doamnei judecător Alina Pătru. 

Art.6. Cu unanimitate de voturi se aprobă propunerea doamnei preşedinte a 
Secţiei Penale ca, începând cu data de 16.11.2015, domnul judecător Popa Cristian 
Daniel să fie judecător titular în cadrul completelor C 13 şi CDL 13, al căror titular era 
domnul judecător Iliescu Cristian Nicolae, şi să preia toate atribuţiile care i-au revenit 



acestuia în cadrul Secţiei penale. 
Art.7. Cu majoritate de voturi se aprobă propunerea doamnei preşedinte a 

Secţiei Civil I Alexandru Liliana,în sensul că, începând cu data de 16.11.2015, doamna 
judecător Ghiţă Adina Elvira este repartizată ca judecător titular în componenţa 
completelor C 11 şi C 1 A. 

Art.8. Cu unanimitate de voturi se aprobă propunerea doamnei preşedinte a 
Secţiei Litigii de muncă  şi asigurări sociale,în sensul că, începând cu data de 
16.11.2015, domnul judecător Iliescu Cristian Nicolae este repartizat ca judecător titular 
în cadrul completului CM 2 şi va prelua în cadrul Secţiei Litigii de muncă şi asigurări 
sociale toate atribuţiile pe care le avea domnul judecător Nicu Mircea înainte de 
pensionare. 

Art.9. 
Art.10.  
Preşedinte,       

 Adina Elvira Ghiţă/SS Indescifrabil            
 

Membrii,  
Dijmărescu Ion Cosmin /SS Indescifrabil 
Dinculescu Raluca/SS Indescifrabil 
Filimon Gabriela/SS Indescifrabil 
Dinu Claudia/SS Indescifrabil 
Alexandroiu Gabriela/SS Indescifrabil 
Ghervase Denis Gabriela/SS Indescifrabil 
 

       


