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Au fost analizate problemele privind: 
. 

  2.Discutare referat Secţia Civil I. 
 . 

In temeiul disp. art. 22, alin. 1 şi 2, disp art.99 si urmatoarele din Regulamentul 
ie Ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hot. C.S.M. 387/2005 cu 
modificări, si avand ii. vedere dezbaterile consemnate in procesul verbal de şedinţa si 
voturile exprimate, 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
HOTĂRĂŞTE 

Art.l  
Art.2 In temeiul art. 26 din Regulamentul de Ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, ca urmare a Hotărârii Colegiului de Conducere nr. 4/24.02.2015 prin care 
s-a stabilit ca, în caz de incompatibilitate a tuturor judecătorilor din cadrul Secţiei 
Penale, cauzele se vor soluţiona de un număr de patru complete constituite în cadrul 
Secţiei I Civil şi care au următorii titulari: Dijmărescu Ion Cosmin, Cojocaru Bichea 
Camelia, Marinescu Alina Mariana, Georcotină Mariana, cu unanimitate de voturi se 
dispune ca, incepand cu data de 28.04.2015, sa se realizeze urmatoarele: 

1.Înfiinţarea în cadrul Secţiei Civil I a unui număr de 4 completuri având în 
sistemul Ecris următorii parametri: 

-ora de şedinţă 12,00 
-număr maxim de dosare 20  
-complexitate cumulată 250 . 
-judecă cazuri-dosare cu minori, arestaţi şi de cameră preliminară 
-stadiul procesual-fond, contestaţie (NCPP), contestaţie în anulare-fond, 

revizuire-fond ' 
-obiecte- toate obiectele menţionate în sistemul Ecris la completul similar CI din 

cadrul Secţiei Penale, 
Aceste complete vor avea şedinţe săptămânal configurate conform anexei I la 

prezenta hotarare. Componenţa completelor va fi următoarea: 
C1P- jud. Dijmărescu Ion Cosmin  
C2P- jud. Cojocaru Bichea Camelia  
C3P- jud. Marinescu Alina Mariana  
C4P-jud. Georcotină Marioara 
2.Înfiinţarea în cadrul Secţiei Civil I a unui număr de 4 completuri de drepturi şi 

libertăţi, având în sistemul Ecris următorii parametri: 
-ora de şedinţă-23:59 
-număr maxim de dosare 9999 
-complexitate cumulată 9999 
-complexitate anuală faza premergătoare 9999 
-judecă cazuri-dosare cu minori, arestaţi, de urmărire penală 
-stadiul procesual-fond, contestaţie (NCPP) 



-obiecte- toate obiectele menţionate în sistemul Ecris la completul similiar CDL 
1 din cadrul Secţiei Penale, 

Aceste complete vor avea şedinţe săptămânal configurate conform anexei II la 
prezenta hotarare.  

Componenţa completelor va fi următoarea: 
C1 DL- jud. Dijmărescu Ion Cosmin  
C2DL- jud. Cojocaru Bichea Camelia  
C3DL- jud. Marinescu Alina Mariana  
C4DL-jud. Georcotină Marioara 
3.În cazul ivirii unui incident privind toţi judecătorii Secţiei Penale, incidentul se 

va înregistra la Secţia Civil I sub număr nou de dosar şi se va repartiza aleatoriu între 
completele competente mai sus menţionate, în raport de stadiul procesual al dosarului la 
Secţia Penală. 

În situaţia admiterii cererii de abţinere, recuzare, incompatibilitate a tuturor 
judecătorilor Secţiei Penale, dosarul va fi versionat de la Secţia Penală către Secţia I 
Civilă şi apoi repartizat între completele mai sus enumerate. 

Planificarea completelor de judecata mentionate este cea realizata conform 
anexelor 1 si 2 la prezenta hotarare începând cu data de 28.04.2015. 

Art.3. 
Art.4. 
Art.5. Prezenta hotarare se comunica vicepreşedinţilor, preşedinţilor de secţii, 

primului grefier, grefierilor sefi, Departamentului IT si se publica pe intranet. 
Dată azi, 28.04.2015, in 2 exemplare originale. 
Preşedinte,       

 Adina Elvira Ghiţă/SS Indescifrabil            
 

Membrii,  
      Dijmărescu Ion Cosmin/SS Indescifrabil 

Dinu Claudia/SS Indescifrabil  
Dinculescu Raluca/SS Indescifrabil 
Alexandroiu Gabriela  /SS Indescifrabil  

 


