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ROM Â N I A 

JUDECĂTORIA BUFTEA 

Buftea, Judeţul Ilfov, str. Ştirbei Vodă nr. 24, 

Tel : 0213525512/fax :0372218847,0372218860, 

e-mail: jud-buftea@just.ro 

 

 

 

EXTRAS 

 

HOTĂRÂREA  nr. 10 din 06.05.2020 ora 10:00 

COLEGIUL DE CONDUCERE COMPUS DIN: 

Preşedinte – Ilie Răzvan-Cristian 

Judecător Antofie Marcela- CO 

Judecător Bojin Mihaela 

Judecător Bușu Ramona 

Secretar - Grefier-şef  Nistor Cristiana 

 

Având în vedere dispozițiile art. 18 și art. 23 din Regulamentul de Ordine Interioară a 

Instanțelor, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al 

Magistraturii, precum şi HCSM 707/30.04.2020, Colegiul de conducere s-a întrunit în ședința 

de lucru de la 06.05.2020, ora 10:00, fiind convocată de domnul judecător Ilie Cristian-Răzvan, 

Președintele Judecătoriei Buftea. 

La ședința de lucru convocată pentru data de 06.05.2020 au participat doamna judecător 

Bojin Mihaela – membru în Colegiul de conducere, doamna judecător Buşu Ramona – membru 

în Colegiul de conducere, lipsă fiind doamna judecător Antofie Marcela aflată în concediu de 

odihnă, aceasta fiind condusă de domnul judecător Ilie Cristian-Răzvan – Preşedintele 

Judecătoriei Buftea.  

În temeiul dispoz. art. 19 şi următoarele ROIIJ,  Colegiul de conducere aprobă 

următoarea ordine de zi: 

1. Discutarea modalităţii de punere în aplicare a Hotărârii nr. 707/30.04.2020 a 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

2. Discutarea solicitării formulate de către Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor prin adresa nr. 33233/DSDRP/04.05.2020. 

3. Discutarea oportunității desființării completurilor C7, C7 CC, C7 Executări 

silite şi C7 IPF , C2 Colegial, având în vedere că titularul acestor completuri se află în concediu 

de odihnă aprobat, urmând a beneficia de concediu prenatal şi postnatal.  

4. Adoptarea măsurilor necesare pentru reluarea activităţii instanţei ca urmare a 

încetării stării de urgenţă începând cu data de 15.05.2020. 

5. Alte probleme. 
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Şedinţa de lucru a Colegiului de conducere a fost statutară din punct de vedere al 

numărului de membri participanţi. 

Conform art. 23 alin. (3) din ROIIJ, secretariatul şedinţei de lucru a fost asigurat de 

doamna Nistor Cristiana, grefier șef în cadrul Judecătoriei Buftea. 

 

Colegiul de conducere, 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 19 al. 1, lit. c, d din Regulamentul de Ordine Interioară 

a Intanțelor Judecătorești,  art. 101 al.5, art. 103 și art. 104 din Regulamentul de Ordine 

Interioară a Instanțelor, aprobat prin Hotărârea  nr. 1375/17 decembrie 2015 a Consiliului 

Superior al Magistraturii,  

Cu privire la situația completurilor C7, C7 CC, C7 Executări silite, C7 IPF din cadrul 

Secției civile, având în vedere că titularul acestor completuri, doamna judecător Iordăchescu 

Elisabeta Mihaela, urmează să beneficieze de concediu prenatal şi postnatal, raportat la 

împrejurarea că începând cu data de 11.05.2020 activitatea instanţei va fi reluată, iar încărcătura 

completurilor de judecată este una foarte ridicată, asigurarea permanenţei pentru aceste 

completuri ar genera o încărcătură suplimentară pentru judecătorii ce ar urma să asigure 

permanenţa conform planificării.  Având în vedere că în perioada următoare nu este planificată 

nicio sesiune de transfer, iar finalizarea examenului de definitivare în profesie nu are o dată 

certă, menţinerea completurilor nu se justifică. 

În ceea ce priveşte completul C2 Colegial, având în vedere imposibilitatea constituirii 

acestuia din cauza numărului impar al judecătorilor din cadrul Secţiei civile, urmează ca acest 

complet să fie desfiinţat. 

Cu privire la punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.707/30.04.2020, urmează a se suplimenta lista cauzelor ce se judecă în perioada stării de 

urgenţă începând cu data de 11.05.2020 cu următoarele : 

• Cereri de restituire a cauţiunii; 

• Cauze care se judecă fără citarea părţilor. 

Având spre analiză cererea formulată de Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin 

care solicită audierea persoanelor private de libertate să se realizeze prin videoconferinţă şi după 

încetarea stării de urgenţă, se constată că  deşi Judecătoria Buftea beneficiază la acest moment 

de echipamentele tehnice necesare pentru realizarea audierii prin videoconferinţă, acestea nu 

sunt suficiente fiind utilizate în comun cu Tribunalul Ilfov. Totodată, în raport de complexitatea 

anumitor cauze este posibil ca prezenţa persoanelor private de libertate să fie necesară la sediul 

instanţei.  

În ceea ce priveşte reluarea activităţii instanţei ca urmare a încetării stării de urgenţă, se 

vor dispune următoarele: 

Începând cu data de 11.05.2020, permanenţa în cadrul Secţiei civile va fi asigurată 

conform planificării stabilite prin HCC 11/2019. 
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Începând cu data de 15.05.2020 :  

➢ Sedinţele de judecată se vor desfăşura cu respectarea regulilor privind 

distanţarea socială. În acest sens, magistraţii din cadrul Judecătoriei Buftea vor lua măsurile 

necesare în vederea publicării obligatorii pe portalul instanţei de judecată a listelor de şedinţă 

cu 48 h înainte de data şedinţei. Lista de şedinţă va fi întocmită cu fixarea unor intervale orare 

în care să se judece un număr limitat de cauze, urmărindu-se prezenţa simultană în sala de 

judecată a unui număr de maximum 10 persoane. De asemenea, cu ocazia întocmirii listei de 

şedinţă, judecătorii vor lua măsurile necesare în vederea anonimizării datelor personale din 

cauzele confidenţiale. Se recomandă ca la întocmirea listelor de şedinţă să se aibă în vedere ca 

între intervalele orare stabilite să existe o perioadă de 15 minute în care părţile să poată studia 

dosarele.  

➢ Procedura de regularizare pentru cauzele înregistrate pe rolul instanţei în 

perioada stării de urgenţă va demara în ordinea înregistrării dosarelor la instanţă. În acest sens, 

grefierii de şedinţă, astfel cum aceştia au fost repartizaţi pe completuri vor prezenta zilnic 

titularilor completurilor de judecată un număr de 20 dosare.  

➢ Cauzele în care procedura de regularizare a fost suspendată pe perioada stării 

de urgenţă vor fi prezentate titularilor completurilor de judecată. În acest sens, grefierii de 

şedinţă vor prezenta zilnic titularilor ccompleturilor de judecată un număr de 15 dosare, 

ţinânându-se seama de data înregistrării la instanţă.  

➢ Cauzele aflate pe rolul instanţei la data instituirii stării de urgenţă în care 

judecata a fost suspendată în baza decretelor prin care a fost instituită ori prelungită această 

stare vor fi prezentate titularilor completurilor de judecată în vederea acordării unui nou termen, 

ţinându-se seama de ordinea înregistrării acestora pe rolul instanţei. În acest sens, grefierii de 

şedinţă vor prezenta dosarele titularilor ccompleturilor de judecată, în mod gradual, ţinându-se 

seama de respectarea termenului de 10 zile stabilit în vederea reluării activităţii, prevăzut în 

Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020. 

În unanimitate de voturi Colegiul de Conducere: 

 

HOTĂRĂŞTE  

URMĂTOARELE: 

 

Art.1. Cu unanimitatea celor prezenţi , Colegiul de conducere suplimentează lista 

cauzelor ce se judecă în perioada stării de urgenţă, începând cu data de 11.05.2020, conform 

Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 707/30.04.2020, cu următoarele tipuri de 

cauze : 

• Cereri de restituire a cauţiunii; 

• Cauze care se judecă fără citarea părţilor. 

 

Art.2.  Cu unanimitatea celor prezenţi, Colegiul de conducere constată că, deşi 

Judecătoria Buftea beneficiază la acest moment de echipamentele tehnice necesare pentru 

realizarea audierii prin videoconferinţă, acestea nu sunt suficiente, fiind utilizate în comun cu 

Tribunalul Ilfov. Totodată, în raport de complexitatea anumitor cauze, este posibil ca prezenţa 

persoanelor private de libertate să fie necesară la sediul instanţei.  
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Art.3. Cu unanimitatea celor prezenţi, Colegiul de conducere aprobă desființarea 

completurilor C7, C7 CC, C 2 Colegial și propune Președintelui instanței desființarea 

completului specializat în materia executării silite C7 Executări Silite și a completului 

specializat în insolvența persoanei fizice C7 IPF începând cu data de 11.05.2020, urmând ca 

toate dosarele aflate pe rolul acestor completuri (dosarele cu termen de judecată acordat, 

dosarele aflate în procedura de regularizare, dosarele suspendate) să fie repartizate prin sistemul 

ciclic la toate celelalte completuri active. 

Procedura de repartizare prin sistemul ciclic a tuturor  dosarelor aflate pe rolul 

completurilor C7, C7 CC,C7 Executări silite, C7 IPF şi C2 Colegial se va face sub îndrumarea 

domnului președinte – judecător Ilie Cristian Răzvan și a doamnei grefier șef Nistor Cristiana. 

 

Art.4. Cu unanimitatea celor prezenţi, Colegiul de conducere adoptă următoarele 

măsuri : 

Începând cu data de 11.05.2020, permanenţa în cadrul Secţiei civile va fi asigurată 

conform planificării stabilite prin HCC 11/2019. 

Începând cu data de 15.05.2020:  

➢ Sedinţele de judecată se vor desfăşura cu respectarea regulilor privind 

distanţarea socială. În acest sens, magistraţii din cadrul Judecătoriei Buftea vor lua măsurile 

necesare în vederea publicării obligatorii pe portalul instanţei de judecată a listelor de şedinţă 

cu 48 h înainte de data şedinţei. Lista de şedinţă va fi întocmită cu fixarea unor intervale orare 

în care să se judece un număr limitat de cauze, urmărindu-se prezenţa simultană în sala de 

judecată a unui număr de maximum 10 persoane. De asemenea, cu ocazia întocmirii listei de 

şedinţă, judecătorii vor lua măsurile necesare în vederea anonimizării datelor personale din 

cauzele confidenţiale. Se recomandă ca la întocmirea listelor de şedinţă să se aibă în vedere ca 

între intervalele orare stabilite să existe o perioadă de 15 minute în care părţile să poată studia 

dosarele.  

➢ Procedura de regularizare pentru cauzele înregistrate pe rolul instanţei în 

perioada stării de urgenţă va demara în ordinea înregistrării dosarelor la instanţă. În acest sens, 

grefierii de şedinţă, astfel cum aceştia au fost repartizaţi pe completuri, vor prezenta zilnic 

titularilor completurilor de judecată un număr de 20 dosare.  

➢ Cauzele în care procedura de regularizare a fost suspendată pe perioada stării 

de urgenţă vor fi prezentate titularilor completurilor de judecată. În acest sens, grefierii de 

şedinţă vor prezenta zilnic titularilor completurilor de judecată un număr de 15 dosare, ţinându-

se seama de data înregistrării la instanţă.  

➢ Cauzele aflate pe rolul instanţei la data instituirii stării de urgenţă în care 

judecata a fost suspendată în baza decretelor prin care a fost instituită ori prelungită această 

stare vor fi prezentate titularilor completurilor de judecată în vederea acordării unui nou termen, 

ţinându-se seama de ordinea înregistrării acestora pe rolul instanţei. În acest sens, grefierii de 

şedinţă vor prezenta dosarele titularilor ccompleturilor de judecată, în mod gradual, ţinându-se 

seama de respectarea termenului de 10 zile stabilit în vederea reluării activităţii prevăzut în 

Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020. 

Art.5. Cu unanimitatea celor prezenţi, Colegiul de conducere aprobă modificarea zilei 

de ședință a completului C2 din cadrul Secției penale, în sensul mutării ședinței de judecată din 

ziua de miercuri ora 12:00 – timpul II, în ziua de joi ora 8:30 – timpul I, ședințele urmând a fi 
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planificate din două în două săptămâni, urmând ca modificările să fie efectuate începând cu 

data de 28.05.2020. 

 

Potrivit art. 19 al. 3 din Regulamentul de Ordine Interioară a Instanţelor Judecătoreşti 

aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17.12.2015 a C.S.M., extras din prezenta hotărâre se va 

publica pe pagina de internet a instanţei.  

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa Colegiului de Conducere din 06.05.2020. 

 

 

 

Întocmit 

Secretar Grefier-șef, 

Nistor Cristiana 

 


