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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 09.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

09.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.3. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile 

privind desfiinţarea următoarelor completuri conduse de doamna judecător Lupu 

Miruna Iulia începând cu data următoare şedinţei de colegiu, respectiv: Apel 6, Apel 

Urgenţă 6, Apel Cameră de Consiliu 6, Apel Urgenţă AO 6, Apel 6 Fond Funciar, 

Apel 6 CC Fond Funciar, Apel 6 – Legea 207, Apel Urgenţă 6 – Legea 207, Apel 

Cameră de Consiliu 6 – Legea 207, Apel 6 Fond Funciar – Legea 207, Apel 6 CC 

Fond Funciar – Legea 207, Recurs 6, Recurs Urgenţă 6, Recurs Cameră de Consiliu 

6, Recurs 6 Fond Funciar, Recurs 6 CC Fond Funciar şi repartizarea ciclică a 

dosarelor către completurile având indicativele Apel 1 – Apel 3,  Apel 5, Apel 7 - 

Apel 11, Apel 13 – Apel 15, Apel 17 – Apel 21, Apel 23 şi Recurs 1 – Recurs 3,  

Recurs 5, Recurs 7 – Recurs 11, Recurs 13 – Recurs 15, Recurs 17 – Recurs 21, 

Recurs 23 

3.4. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile 

privind desfiinţarea următoarelor completuri specializate conduse de doamna 

judecător Lupu Miruna Iulia: Apel 6 Fond Funciar, Apel 6 CC Fond Funciar, Apel 6 

Fond Funciar – Legea 207, Apel 6 CC Fond Funciar – Legea 207, Recurs 6 Fond 

Funciar, Recurs 6 CC Fond Funciar 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

I.  Colegiul de conducere propune preşedintelui instanţei a se aprobă 

desființarea începând  începând cu data următoare şedinţei de colegiu, a 

completelor specializate ce soluţionează în materia fondului funciar şi proprietate 

intelectuală, respectiv respectiv completurile Apel 6 Fond Funciar, Apel 6 CC 

Fond Funciar, Apel 6 Fond Funciar – Legea 207, Apel 6 CC Fond Funciar – 

Legea 207, Recurs 6 Fond Funciar, Recurs 6 CC Fond Funciar, urmând ca pentru 

dosarele care figurează cu termen de judecată în luna septembrie 2021 sau care vor 

primi termen de judecată, judecătorul de permanență să anunțe părțile, în sala de 
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judecată, despre măsura desființării acestor completuri și a repartizării ciclice a 

acestor dosare către celelalte completuri active ale secție. 

Colegiul de conducere constată că doamna judecător Mihaela – Laura Radu, 

preşedintele Tribunalului Bucureşti, şi-a exprimat acordul cu privire la desfiinţarea 

completurile specializate enunţate anterior, aşa cum s-a solicitat de către 

Conducerea Secţiei a IV-a Civilă. 

 Totodată, Colegiul de conducere al Tribunalului Bucureşti aprobă 

desființarea începând  cu începând cu data următoare şedinţei de colegiu a 

completurilor Apel 6, Apel Urgenţă 6, Apel Cameră de Consiliu 6, Apel Urgenţă 

AO 6, Apel 6 – Legea 207, Apel Urgenţă 6 – Legea 207, Apel Cameră de Consiliu 

6 – Legea 207,  Recurs 6, Recurs Urgenţă 6, Recurs Cameră de Consiliu 6, şi 

repartizarea ciclică a dosarelor către completurile având indicativele Apel 1 – Apel 

3,  Apel 5, Apel 7 - Apel 11, Apel 13 – Apel 15, Apel 17 – Apel 21, Apel 23 şi 

Recurs 1 – Recurs 3,  Recurs 5, Recurs 7 – Recurs 11, Recurs 13 – Recurs 15, 

Recurs 17 – Recurs 21, Recurs 23, urmând ca pentru dosarele care figurează cu 

termen de judecată în luna septembrie 2021 sau care vor primi termen de judecată, 

judecătorul de permanență să anunțe părțile, în sala de judecată, despre măsura 

desființării acestor completuri și a repartizării ciclice a acestor dosare către 

celelalte completuri active ale secție. 

 Având în vedere cele expuse anterior, în unanimitate, Colegiul de Conducere 

avizează favorabil solicitările formulate de către Conducerea Secţiei a IV-a Civilă  

şi dispune următoarele: 

- se aprobă începând cu începând cu data următoare şedinţei de colegiu 

desfiinţarea completurilor Apel 6, Apel Urgenţă 6, Apel Cameră de Consiliu 6, Apel 

Urgenţă AO 6, Apel 6 Fond Funciar, Apel 6 CC Fond Funciar, Apel 6 – Legea 207, 

Apel Urgenţă 6 – Legea 207, Apel Cameră de Consiliu 6 – Legea 207, Apel 6 Fond 

Funciar – Legea 207, Apel 6 CC Fond Funciar – Legea 207, Recurs 6, Recurs 

Urgenţă 6, Recurs Cameră de Consiliu 6, Recurs 6 Fond Funciar, Recurs 6 CC 

Fond Funciar. 

Măsura dispusă pentru desfiinţarea completurilor specializate se va comunica 

Biroului Personal pentru a efectua formalitățile legale în acest sens. 

- se aprobă excluderea de la repartizare a acestor completuri începând 

începând cu data următoare şedinţei de colegiu, pentru a evita repartizarea unor 

noi dosare pe completurile care se desfiinţează. 

- se aprobă procedura de repartizare ciclică a dosarelor repartizate pe 

completele ce se desfiinţează, după cum urmează: 

 

PROCEDURA DE REPARTIZARE CICLICĂ A DOSARELOR REPARTIZATE 

PE COMPLETURILE CE SE DESFIINŢEAZĂ 

 

Se va realiza de către președintele de secție, cu întocmire de proces-verbal, 

începând cu cel mai vechi dosar înregistrat la secție pe completurile de fond și de 

apel mai sus menționate (se va avea în vedere data înregistrării dosarului la nivelul 
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secției, iar în cazul dosarelor înregistrate în aceeași zi, numărul de dosar și în 

subsidiar, data primei înregistrări), mai întâi dosarele care au termen de judecată, 

apoi dosarele aflate în procedura prealabilă, și în cele din urmă dosarele 

suspendate, cu întocmirea unei singure liste. 

Repartizarea ciclică se va face începând cu completul imediat următor celui 

căruia i s-a făcut ultima repartizare ciclică în cadrul secției, din aceeași materie și 

având același stadiu procesual. 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 09.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

09.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.5. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile  

privind desfiinţarea următoarelor completuri conduse de doamna judecător Stanciu 

Roxana începând cu data următoare şedinţei de colegiu: F 3, F 3 U,  F U – C.C. 3, 

Fond Funciar F 3, Fond Funciar F 3 – CC şi repartizarea ciclică a dosarelor către 

completurile de fond având indicativele F 1, F 2, F 5 – F 15, F 17 – F19 

3.6. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile  

privind desfiinţarea următoarelor completuri specializate conduse de doamna 

judecător Stanciu Roxana începând cu data următoare şedinţei de colegiu: Fond 

Funciar F 3, Fond Funciar F 3 – CC 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

I.  Colegiul de conducere propune preşedintelui instanţei a se aprobă 

desființarea începând  începând cu data următoare şedinţei de colegiu, a 

completelor specializate ce soluţionează în materia fondului funciar, respectiv 

respectiv completurile Fond Funciar F 3, Fond Funciar F 3 – CC, urmând ca 

pentru dosarele care figurează cu termen de judecată în luna septembrie 2021 sau 
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care vor primi termen de judecată, judecătorul de permanență să anunțe părțile, în 

sala de judecată, despre măsura desființării acestor completuri și a repartizării 

ciclice a acestor dosare către celelalte completuri active ale secție. 

Colegiul de conducere constată că doamna judecător Mihaela – Laura Radu, 

preşedintele Tribunalului Bucureşti, şi-a exprimat acordul cu privire la desfiinţarea 

completurile specializate enunţate anterior, aşa cum s-a solicitat de către 

Conducerea Secţiei a IV-a Civilă. 

 Totodată, Colegiul de conducere al Tribunalului Bucureşti aprobă 

desființarea începând  cu începând cu data următoare şedinţei de colegiu a 

completurilor F 3, F 3 U,  F U – C.C. 3, Fond Funciar F 3, Fond Funciar F 3 – 

CC, urmând ca pentru dosarele care figurează cu termen de judecată în luna 

septembrie 2021 sau care vor primi termen de judecată, judecătorul de permanență 

să anunțe părțile, în sala de judecată, despre măsura desființării acestor completuri 

și a repartizării ciclice a acestor dosare către celelalte completuri active ale secție. 

 Având în vedere cele expuse anterior, în unanimitate, Colegiul de Conducere 

avizează favorabil solicitările formulate de către Conducerea Secţiei a IV-a Civilă  

şi dispune următoarele: 

- se aprobă începând cu începând cu data următoare şedinţei de colegiu 

desfiinţarea completurilor F 3, F 3 U,  F U – C.C. 3, Fond Funciar F 3, Fond 

Funciar F 3 – CC. 

Măsura dispusă pentru desfiinţarea completurilor specializate se va comunica 

Biroului Personal pentru a efectua formalitățile legale în acest sens. 

- se aprobă excluderea de la repartizare a acestor completuri începând 

începând cu data următoare şedinţei de colegiu, pentru a evita repartizarea unor 

noi dosare pe completurile care se desfiinţează. 

- se aprobă procedura de repartizare ciclică a dosarelor repartizate pe 

completele ce se desfiinţează, după cum urmează: 

 

PROCEDURA DE REPARTIZARE CICLICĂ A DOSARELOR REPARTIZATE 

PE COMPLETURILE CE SE DESFIINŢEAZĂ 

 

Se va realiza de către președintele de secție, cu întocmire de proces-verbal, 

începând cu cel mai vechi dosar înregistrat la secție pe completurile de fond și de 

apel mai sus menționate (se va avea în vedere data înregistrării dosarului la nivelul 

secției, iar în cazul dosarelor înregistrate în aceeași zi, numărul de dosar și în 

subsidiar, data primei înregistrări), mai întâi dosarele care au termen de judecată, 

apoi dosarele aflate în procedura prealabilă, și în cele din urmă dosarele 

suspendate, cu întocmirea unei singure liste. 

Repartizarea ciclică se va face începând cu completul imediat următor celui 

căruia i s-a făcut ultima repartizare ciclică în cadrul secției, din aceeași materie și 

având același stadiu procesual. 

……………………………. 
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PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 09.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

09.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.7. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile  

privind modificarea planificărilor judecătorilor în şedinţe de judecată și de 

permanență la ședințele de judecată pentru luna septembrie 2021, începând de la data 

zilei următoare şedinţei de colegiu 

3.8. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile  

privind modificarea planificării judecătorilor de permanenţă pentru procedura 

prealabilă începând de la data zilei următoare şedinţei de colegiu 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a IV-a Civile și dispune următoarele: 

- aprobă modificarea planificărilor judecătorilor în şedinţe de judecată și de 

permanență la ședințele de judecată pentru luna septembrie 2021, începând de la 

data zilei următoare şedinţei de colegiu; 

- aprobă modificarea planificării judecătorilor de permanenţă pentru 

procedura prealabilă începând de la data zilei următoare şedinţei de colegiu. 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

 

EXTRAS AL  
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HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 09.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

09.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.9. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile  

privind îndeplinirea în cursul anului 2021 de către doamna judecător Vasile Roxana 

pe lângă activitățile de judecată, atribuţii privind organizarea activităţii de formare 

profesională  a judecătorilor 

3.10. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile  

privind specializarea doamnei judecător Vasile Roxana în materiile proprietate 

intelectuală, fond funciar, minori și familie (inclusiv măsuri de protecție specială, 

adopție, răpiri internaționale de minori) 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a IV-a Civile și dispune următoarele: 

- aprobă îndeplinirea de către doamna judecător Vasile Roxana în cursul 

anului 2021 pe lângă activitățile de judecată, atribuţii privind organizarea 

activităţii de formare profesională  a judecătorilor; 

- aprobă specializarea doamnei judecător Vasile Roxana în materiile 

proprietate intelectuală, fond funciar, minori și familie (inclusiv măsuri de protecție 

specială, adopție, răpiri internaționale de minori). 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 
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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 09.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

09.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

3.12. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile  

privind înfiinţarea de completuri specializate de apel/recurs minori şi familie pe 

lângă completurile de apel/recurs civil de drept comun, începând cu data de 4 

octombrie 2021. Pe lângă cele două completuri de minori şi familie deja existente la 

nivelul secţiei se vor ataşa completuri de apel/recurs civil de drept comun, respectiv 

completuri specializate de drept funciar 

3.13. Discutarea solicitării formulate de conducerea Secţiei a IV-a Civile  ca 

odată cu înfiinţarea acestor noi completuri, să se aprobe reducerea corespunzătoare a 

complexităţii completurilor de Minori şi Familie deja existente, conform 

complexității indicate anterior, toate completurile din cadrul secției urmând a avea 

aceeași complexitate atât în ceea ce privește dreptul comun, cât și materia minori și 

familie 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a IV-a Civile și dispune următoarele: 

- aprobă înfiinţarea de completuri specializate de apel/recurs minori şi familie 

pe lângă completurile de apel/recurs civil de drept comun, începând cu data de 4 

octombrie 2021. Pe lângă cele două completuri de minori şi familie deja existente la 

nivelul secţiei se vor ataşa completuri de apel/recurs civil de drept comun, respectiv 

completuri specializate de drept funciar, respectiv: 

- Denumire: 

• Apel 1 – Minori şi familie; 

• Apel 1 – Minori şi familie – Legea 207; 

• Apel Cameră de Consiliu 1 – Minori şi familie; 

• Apel Cameră de Consiliu 1 – Minori şi familie – Legea 207; 

• Apel Urgenţă 1 – Minori şi familie; 

• Apel Urgenţă 1 – Minori şi familie – Legea 207; 

• Recurs 1 – Minori şi familie; 

• Recurs Cameră de Consiliu 1 – Minori şi familie; 



 8 

• Recurs Urgenţă 1 – Minori şi familie. 

➢ Complexitate apel şedinţa publică: 50 de puncte;  

➢ Complexitate apel şedinţa Camera de Consiliu: 10 puncte; 

➢ Complexitate apel urgenţă: 20 de puncte; 

➢ Complexitate apel şedinţa publică Legea 207: 50 de puncte;  

➢ Complexitate apel şedinţa Camera de Consiliu Legea 207: 10 

puncte; 

➢ Complexitate apel urgenţă Legea 207: 20 de puncte; 

➢ Complexitate recurs şedinţa publică: 30 de puncte;  

➢ Complexitate recurs şedinţa Camera de Consiliu: 10 puncte; 

➢ Complexitate recurs urgenţă: 20 de puncte; 

➢ Stadii procesuale: aceleaşi ca şi completurile de apel/recurs de 

minori şi familie deja existente la nivelul secţiei (şedinţă publică, 

urgenţă, cameră de consiliu); 

➢ Obiecte: aceleaşi ca şi completurile de apel/recurs de minori şi 

familie deja existente la nivelul secţiei (şedinţă publică, urgenţă, 

cameră de consiliu). 

• Minori şi familie – Apel 1 Civil; 

• Minori şi familie – Apel 1 Civil – Legea 207; 

• Minori şi familie – Apel Cameră de Consiliu 1 Civil; 

• Minori şi familie – Apel Cameră de Consiliu 1 Civil – Legea 207; 

• Minori şi familie – Apel Urgenţă 1 Civil; 

• Minori şi familie – Apel Urgenţă 1 Civil – Legea 207; 

• Minori şi familie – Recurs 1 Civil; 

• Minori şi familie – Recurs Cameră de Consiliu 1 Civil; 

• Minori şi familie – Recurs Urgenţă 1 Civil; 

• Minori şi familie – AO 1; 

• Minori şi familie – Apel 1 Fond Funciar; 

• Minori şi familie – Apel 1 Fond Funciar CC; 

• Minori şi familie – Apel 1 Fond Funciar – Legea 207; 

• Minori şi familie – Apel 1 Fond Funciar CC – Legea 207; 

• Minori şi familie – Recurs 1 Fond Funciar; 

• Minori şi familie – Recurs 1 Fond Funciar CC. 

➢ Complexitate apel şedinţa publică: 100 de puncte; 

➢ Complexitate apel şedinţa Camera de Consiliu: 10 puncte; 

➢ Complexitate apel urgenţă: 10 de puncte; 

➢ Complexitate apel şedinţa publică Legea 207: 100 de puncte; 

➢ Complexitate apel şedinţa Camera de Consiliu Legea 207: 10 puncte; 

➢ Complexitate apel urgenţă Legea 207: 10 de puncte; 

➢ Complexitate recurs şedinţa publică: 220 de puncte; 

➢ Complexitate recurs şedinţa Camera de Consiliu: 10 puncte; 
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➢ Complexitate recurs urgenţă: 25 de puncte; 

➢ Complexitate Minori şi familie – AO: 10 puncte;  

➢ Complexitate Minori şi familie – Apel Fond Funciar: 20 de puncte; 

➢ Complexitate Minori şi familie – Apel Fond Funciar CC: 0 puncte; 

➢ Complexitate Minori şi familie – Apel Fond Funciar – Legea 207: 20 de 

puncte; 

➢ Complexitate Minori şi familie – Apel Fond Funciar CC– Legea 207: 0 

puncte; 

➢ Complexitate Minori şi familie – Recurs Fond Funciar: 50 de puncte; 

➢ Complexitate Minori şi familie – Recurs Fond Funciar CC: 0 puncte. 

➢ Stadii procesuale: aceleaşi ca şi completurile de apel/recurs de drept 

comun deja existente la nivelul secţiei (şedinţă publică, urgenţă, 

cameră de consiliu); 

➢ Obiecte: aceleaşi ca şi completurile de apel/recurs de drept comun deja 

existente la nivelul secţiei (şedinţă publică, urgenţă, cameră de 

consiliu). 

- aprobă odată cu înfiinţarea acestor noi completuri reducerea 

corespunzătoare a complexităţii completurilor de Minori şi Familie deja existente, 

conform complexității indicate anterior, toate completurile din cadrul secției 

urmând a avea aceeași complexitate atât în ceea ce privește dreptul comun, cât și 

materia minori și familie. 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 09.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

09.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

6. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VII-a Civilă 

de a se aproba planificarea completurilor de judecată (fonduri) şi planificarea de 

permanenţă pentru semestrul I al anului 2022 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 
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……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea 

conducerii Secţiei a VII-a Civile și dispune următoarele: 

- aprobă planificarea completurilor de judecată (fonduri) şi planificarea de 

permanenţă pentru semestrul I al anului 2022. 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 09.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

09.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

7.1. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VIII-a 

Conflicte de muncă şi asigurări sociale privind degrevarea dnei judecător Petronela 

loniță de atribuțiile de judecată, începând cu data ședinței Colegiului de Conducere 

și până la data eliberării efective din funcție 

7.2. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VIII-a 

Conflicte de muncă şi asigurări sociale privind preluarea de către doamna judecător 

Ciurea Ana Maria a completurilor C36, C36-U și C-36 CC, începând cu data 

exonerării dnei judecător Petronela loniță de atribuțiile de judecată 

7.3. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VIII-a 

Conflicte de muncă şi asigurări sociale privind preluarea de către dna judecător 

Ciurea Ana Maria a celorlalte atribuții, altele decât cele de judecată, ale dnei 

judecător loniță, începând cu data eliberării efective din funcția a dnei judecător 

Petronela loniță, respectiv atribuţiile privind repartizarea aleatorie a cauzelor 

7.4. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VIII-a 

Conflicte de muncă şi asigurări sociale privind aprobarea planificărilor ședințelor de 

judecată, planificările ședințelor de judecată pentru perioada septembrie-decembrie 

2021, modificate conform adresei transmise, planificările de permanență ale 

judecătorilor pentru ședințele de judecată și planificările de permanență ale 

judecătorilor pentru procedura prealabilă, toate pentru aceeași perioadă 

 

……………………………. 

 



 11 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea 

conducerii a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale și dispune următoarele: 

- aprobă  degrevarea doamnei judecător Petronela loniță de atribuțiile de judecată, 

începând cu data ședinței Colegiului de Conducere și până la data eliberării 

efective din funcție; 

- aprobă preluarea de către doamna judecător Ciurea Ana Maria a completurilor 

C36, C36-U și C-36 CC, începând cu data exonerării doamnei judecător Petronela 

loniță de atribuțiile de judecată; 

- aprobă preluarea de către doamna judecător Ciurea Ana Maria a celorlalte 

atribuții, altele decât cele de judecată, ale doamnei judecător loniță, începând cu 

data eliberării efective din funcția a doamnei judecător Petronela loniță, respectiv 

atribuţiile privind repartizarea aleatorie a cauzelor; 

 - aprobă planificările ședințelor de judecată, planificările ședințelor de judecată 

pentru perioada septembrie-decembrie 2021, modificate conform adresei transmise, 

planificările de permanență ale judecătorilor pentru ședințele de judecată și 

planificările de permanență ale judecătorilor pentru procedura prealabilă, toate 

pentru aceeași perioadă. 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 20 DIN 09.09.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit astăzi 

09.09.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

7.5. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției a VIII-a 

Conflicte de muncă şi asigurări sociale privind modificarea planificării ședințelor de 

judecată și în ceea ce priveşte pe domnii asistenţi judiciari Mihaela Lascu și Tudor 

Andreescu, așa cum rezultă din planificările ședințelor de judecată pentru lunile 

septembrie - decembrie 2021 anexate adresei transmise 

 

 

……………………………. 
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HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

În unanimitate, Colegiul de Conducere avizează favorabil solicitarea 

conducerii a VIII-a Conflicte de muncă şi asigurări sociale și dispune următoarele: 

- aprobă modificarea planificării ședințelor de judecată și în ceea ce priveşte 

pe domnii asistenţi judiciari Mihaela Lascu și Tudor Andreescu, așa cum rezultă din 

planificările ședințelor de judecată pentru lunile septembrie - decembrie 2021 

anexate adresei transmise. 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 


