
ROMÂNIA 

JUDECĂTORIA CORNETU 

COLEGIUL DE CONDUCERE 

 

HOTĂRÂREA NR. 21 

din 29.10.2020 

 

Având în vedere dispoziţiile art. 19 şi art. 23 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 1375 a Consiliului Superior al Magistraturii,  Colegiul 

de conducere al Judecătoriei Cornetu s-a întrunit în şedinţa de lucru din data de 29.10.2020 fiind 

convocată de  preşedintelui Judecătoriei Cornetu, doamna judecător Damaschin Enikö. 

La şedinţa de lucru au participat un număr de 5 membri,  ședința fiind condusă de doamna 

judecător Damaschin Enikö - preşedintele Judecătoriei Cornetu. 

Şedinţa Colegiului de conducere este legal constituită din punct de vedere al numărului de membri 

participanţi. 

Conform art. 23 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

secretariatul şedinţei de lucru a fost asigurat de doamna Pavel Ionela grefierul şef. 

 

 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Cornetu 

 

             În temeiul dispoziţiilor art. 23 din Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, 

în unanimitate, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. În unanimitate, avizează pentru perioada noiembrie – decembrie 2020, conform propunerilor 

formulate şi anexate prezentei hotărâri, următoarele planificări:  

- planificarea şedinţelor  de judecată întocmită în cadrul Secției civile; 

-  planificarea şedinţelor  de judecată întocmită în cadrul Secției penale; 

- planificarea de permanența la Serviciul Registratură şi alte situaţii de urgenţă întocmită în cadrul 

Secției civile;  

 - planificarea de permanența la Serviciul Registratură şi alte situaţii de urgenţă întocmită în cadrul 

Secției penale; 

- planificarea de permanența cu titlu de urgenţă întocmită în cadrul Secției penale;  

- planificarea de permanența conform Legii 136/2020 întocmită în cadrul Secției civile; 



- planificarea de permanența a Serviciului Registratură conform Legii 136/2020 întocmită în cadrul 

Secției civile; 

- planificarea de permanența a grefierilor întocmită în cadrul Secției civile.   

 

Art. 2. În unanimitate, se modifică art. 4 din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 15/21.07.2020 

după cum urmează: „La primirea unei cereri formulate în baza Legii 136/2020, în intervalul cuprins, între 

vineri ora 16,00 – duminică ora 20,00, grefierul registrator are obligaţia de a bloca la repartizarea aleatorie 

toate completurile civile şi de a debloca cele două completuri speciale C1 Urgenţă şi C2 Urgenţă. După 

repartizarea aleatorie grefierul registrator are obligaţia de a bloca de îndată completurile speciale C1 

Urgenţă şi C2 Urgenţă şi de a debloca toate completurile civile.” 

  

Art. 3. În unanimitate, aprobă propunerile formulate de preşedinte Secției penale, reguli aplicabile 

judecătorilor din cadrul Secţiei penale, privind planificarea de permanența, activităţi uzuale pentru 

continuitatea completurilor penale, incidente procedurale, activitate în materie de drepturi şi libertăţi, 

conform anexei ataşată la prezenta hotărâre. 

 

Art. 4. În unanimitate, începând cu data de 09.11.2020, se aprobă utilizarea aplicației TDS.    

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa Colegiului de conducere din data de 29.10.2020, prin 

unanimitate de voturi a membrilor prezenţi, cu privire la punctele din ordinea de zi.  

 

Colegiul de conducere al Judecătoriei Cornetu: 

 

        1. Judecător Damaschin Enikö –  

          Preşedintele Judecătoriei Cornetu 

 

       2. Judecător Mirea Dragoş Valentin  - 

         Membru al Colegiului de conducere 

 

       3.  Judecător Olteanu Alexandra Diana -   

          Membru al Colegiului de conducere 

 

       4.  Judecător Narlă Liviu Alexandru -   

          Membru al Colegiului de conducere 

 

       5. Judecător Sipos Andreea Alexandra -   

          Membru al Colegiului de conducere 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


