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EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 30 DIN 18.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 18.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.2. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale 

de a se aproba preluarea de către doamna judecător Ionescu Andreea, începând 

cu data la care va avea loc Colegiul de conducere, a tuturor cauzelor înregistrate 

pe rolul completurilor prezidate anterior de către domnul judecător Purice 

Ciprian Cristian, respectiv, completuri de fond – C25F (fost C10F SIIP), CP25, 

CF25, CDL25 (inclusiv Complet drepturi şi libertăţi 25 special), astfel cum s-a 

solicitat în adresa transmisă 

1.3. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale 

de a se aproba desemnarea doamnei judecător Ionescu Andreea ca preşedinte al 

completurilor de fond – C25F (fost C10F SIIP), CP25, CF25, CDL25 (inclusiv 

Complet drepturi şi libertăţi 25 special) 

1.4. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale 

de a se aproba includerea doamnei judecător Ionescu Andreea în grupa II de 

lucru şi configurarea acesteia în departamentul “Drepturi şi Libertăţi 2” în locul 

domnului judecător Purice Ciprian Cristian 

1.5. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale 

de a se aproba preluarea de către doamna judecător Ionescu Andreea, începând 

cu data la care va avea loc Colegiul de conducere, a tuturor cauzelor înregistrate 

pe rolul completurilor de contestaţii/apel : C16A (fost C1A SIP) CCF16, 

CCCP16, Complet contestaţii DL16 şi  completul de recurs – C16R (fost C1R 

SIP), prezidate de către domnul judecător Dascălu Livişor (căruia i-a încetat 

delegarea la Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală începând cu data de 

01.11.2021) 

1.6. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale 

de a se aproba desemnarea doamnei judecător Ionescu Andreea ca preşedinte al 

completurilor de contestaţii/apel : C16A (fost C1A SIP) CCF16, CCCP16, 

Complet contestaţii DL16 şi  completului de recurs – C16R (fost C1R SIP) 

1.7. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale 

de a se aproba desemnarea doamnei judecător Ionescu Andreea pe locul II în 

componenţa completului de contestaţii/apel – C41A, CCF41, CCCP41, 

Complet contestaţii DL41,  pe locul II în componenţa completului de recurs 

C19R (fost C11R SIIP), în locul domnului judecător Dascălu Livişor 
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1.8. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale 

de a se aproba preluarea de către doamna judecător Ionescu Andreea, începând 

cu data la care va avea loc Colegiul de conducere a tuturor cauzelor înregistrate 

pe rolul completului de fond (executări penale) - CF Exp 25, prezidat anterior 

de domnul judecător Purice Ciprian Cristian 

1.9. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I Penale 

de a se aproba desemnarea doamnei judecător Ionescu Andreea ca: judecător de 

drepturi şi libertăţi, judecător de cameră preliminară şi fond, judecător 

desemnat în completuri specializate să soluţioneze cauze de corupţie, cauze în 

materia minorilor şi familiei, cauze în materia proprietăţii intelectuale şi cauze 

privind metode speciale de supraveghere sau cercetare 

1.10. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba includerea în repartizarea aleatorie (deblocarea) a 

completurilor care au fost prezidate, până la data de 01.10.2021,  de către 

domnul judecător Purice Ciprian Cristian, blocate anterior prin hotărârea 

Colegiului de Conducere nr. 24 din data de 29.09.2021, respectiv, completuri 

de fond – C25F(fostC10F SIIP), CP25, CF25, CDL25 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției a I-a Penale și dispune următoarele:  

- aprobă preluarea de către doamna judecător Ionescu Andreea, 

începând cu data la care va avea loc Colegiul de conducere, a tuturor 

cauzelor înregistrate pe rolul completurilor prezidate anterior de 

către domnul judecător Purice Ciprian Cristian, respectiv, completuri 

de fond – C25F (fost C10F SIIP), CP25, CF25, CDL25 (inclusiv 

Complet drepturi şi libertăţi 25 special), astfel cum s-a solicitat în 

adresa transmisă 

-  aprobă desemnarea doamnei judecător Ionescu Andreea ca 

preşedinte al completurilor de fond – C25F (fost C10F SIIP), CP25, 

CF25, CDL25 (inclusiv Complet drepturi şi libertăţi 25 special) 

-  aprobă includerea doamnei judecător Ionescu Andreea în grupa II de 

lucru şi configurarea acesteia în departamentul “Drepturi şi Libertăţi 

2” în locul domnului judecător Purice Ciprian Cristian 

-  aprobă preluarea de către doamna judecător Ionescu Andreea, 

începând cu data la care va avea loc Colegiul de conducere, a tuturor 

cauzelor înregistrate pe rolul completurilor de contestaţii/apel : C16A 
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(fost C1A SIP) CCF16, CCCP16, Complet contestaţii DL16 şi  

completul de recurs – C16R (fost C1R SIP), prezidate de către 

domnul judecător Dascălu Livişor (căruia i-a încetat delegarea la 

Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală începând cu data de 

01.11.2021) 

-  aprobă desemnarea doamnei judecător Ionescu Andreea ca 

preşedinte al completurilor de contestaţii/apel : C16A (fost C1A SIP) 

CCF16, CCCP16, Complet contestaţii DL16 şi  completului de recurs 

– C16R (fost C1R SIP) 

- aprobă desemnarea doamnei judecător Ionescu Andreea pe locul II în 

componenţa completului de contestaţii/apel – C41A, CCF41, 

CCCP41, Complet contestaţii DL41,  pe locul II în componenţa 

completului de recurs C19R (fost C11R SIIP), în locul domnului 

judecător Dascălu Livişor 

- aprobă preluarea de către doamna judecător Ionescu Andreea, 

începând cu data la care va avea loc Colegiul de conducere a tuturor 

cauzelor înregistrate pe rolul completului de fond (executări penale) - 

CF Exp 25, prezidat anterior de domnul judecător Purice Ciprian 

Cristian 

- aprobă desemnarea doamnei judecător Ionescu Andreea ca: 

judecător de drepturi şi libertăţi, judecător de cameră preliminară şi 

fond, judecător desemnat în completuri specializate să soluţioneze 

cauze de corupţie, cauze în materia minorilor şi familiei, cauze în 

materia proprietăţii intelectuale şi cauze privind metode speciale de 

supraveghere sau cercetare 

- aprobă includerea în repartizarea aleatorie (deblocarea) a 

completurilor care au fost prezidate, până la data de 01.10.2021,  de 

către domnul judecător Purice Ciprian Cristian, blocate anterior prin 

hotărârea Colegiului de Conducere nr. 24 din data de 29.09.2021, 

respectiv, completuri de fond – C25F(fostC10F SIIP), CP25, CF25, 

CDL25 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 30 DIN 18.11.2021 
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 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 18.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.11. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba, începând cu data la care va avea loc Colegiul de 

conducere, desfiinţarea următoarelor completuri de judecată: C10F (fost C18F 

SIP), CP10, CF10, CDL10 - prezidat până la data de 01 noiembrie 2021 de 

către domnul judecător Dascălu Livișor  şi C22F (fost C4F SIP), CP22, CF22, 

CDL22 - prezidat până la data de 29 septembrie 2021 de către doamna 

judecător Târţău Luminiţa Speranţa (eliberată din functie prin pensionare în 

baza Decretului nr. 1001/29.09.2021) 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

I.  Colegiul de conducere al Tribunalului Bucureşti aprobă desființarea, 

începând cu data următoare şedinţei de colegiu, a următoarelor completuri de 

judecată: C10F (fost C18F SIP), CP10, CF10, CDL10 - prezidat până la data 

de 01 noiembrie 2021 de către domnul judecător Dascălu Livișor  şi C22F 

(fost C4F SIP), CP22, CF22, CDL22 - prezidat până la data de 29 septembrie 

2021 de către doamna judecător Târţău Luminiţa Speranţa (eliberată din 

functie prin pensionare în baza Decretului nr. 1001/29.09.2021), urmând ca 

pentru dosarele care figurează cu termen de judecată în luna noiembrie 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 I-a Penală  şi dispune următoarele: 

- se aprobă începând cu data următoare şedinţei de colegiu desfiinţarea 

următoarelor completuri de judecată: C10F (fost C18F SIP), CP10, CF10, 

CDL10 - prezidat până la data de 01 noiembrie 2021 de către domnul 

judecător Dascălu Livișor  şi C22F (fost C4F SIP), CP22, CF22, CDL22 - 

prezidat până la data de 29 septembrie 2021 de către doamna judecător 

Târţău Luminiţa Speranţa (eliberată din functie prin pensionare în baza 

Decretului nr. 1001/29.09.2021). 

- se aprobă excluderea de la repartizare a acestor completuri începând 

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

dosare pe completurile care se desfiinţează. 
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- 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, după următoarea 

PROCEDURĂ, cu respectarea dispoziţiilor art. 104 din ROIIJ, respectiv: 

- departamentul IT va întocmi o listă unică a dosarelor supuse 

repartizării ciclice, prin reunirea tuturor dosarelor aflate pe rolul celor 2 

completuri desfiinţate, pe materii/stadiu procesual/departament (fond, cameră 

preliminară, contestaţii, drepturi şi libertăţi), ordonate în funcţie de data 

înregistrării cauzelor la instanţă, începând cu cel mai vechi; 

- dosarele aflate pe rol la momentul desfiinţării vor fi repartizate între 

toate celelalte completuri care funcţionează în cadrul secţiei şi care judecă în 

aceeaşi materie; 

- în cazul dosarelor în care instanţa a fost sesizată cu rechizitoriu, 

completul căruia i-a fost repartizată cauza prin repartizare ciclică va primi şi 

toate dosarele asociate acestuia (inclusiv dosarul de cameră preliminară) 

aflate pe rolul completului desfiinţat; 

- repartizarea va fi efectuată de către Preşedintele Secţiei I Penale care 

va întocmi câte un proces-verbal pentru fiecare dosar repartizat ciclic, toate 

operaţiunile urmând a fi consemnate în Registrul de repartizare ciclică al 

secţiei; 

- repartizarea dosarelor va începe cu completul C23F (fost C9F SIIP), 

CP23, CF23, CDL23 – judecător Andone - Bontaş Amalia- întrucât la data de 

26.03.2021 la nivelul secţiei s-a făcut o altă repartizare ciclică, ultimul dosar 

fiind repartizat completului C21F (fost C8F SIIP), CP21, CF21, CDL21 - 

judecător Dumbravă Edgar  Laurenţiu; 

- imediat după repartizarea ciclică, dosarele vor fi prezentate noului 

titular al completului de judecată care va dispune măsurile care se impun; 

- toate situaţiile de incompatibilitate privind completul/judecătorul 

căruia i-a fost repartizat ciclic un dosar vor fi rezolvate, cu celeritate, după 

încheierea procedurii de repartizare ciclică, potrivit dispoziţiilor şi procedurii 

privind soluţionarea incidentelor procedurale, de către completul/judecătorul 

competent. 

 

Se comunică secţiei pentru implementare şi Departamentului IT pentru 

monitorizarea implementării. 

 

……………………………. 

 

 



 6 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 30 DIN 18.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 18.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.12. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba, începând cu data la care va avea loc şedinţa Colegiului 

de conducere, desfiinţarea următoarelor completuri de judecată: C29A (fost 

C18A SIIP), CCF29, CCCP29, Complet contestaţii DL29 – jud. Corobană 

Claudiu Eduard, Purice Ciprian – Cristian şi C38A, CCF38, CCCP38, Complet 

contestaţii DL38 - jud. Purice Ciprian Cristian, Corobană Claudiu Eduard 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

I.  Colegiul de conducere al Tribunalului Bucureşti aprobă desființarea 

începând cu data următoare şedinţei de colegiu a următoarelor completuri de 

judecată: C29A (fost C18A SIIP), CCF29, CCCP29, Complet contestaţii 

DL29 – jud. Corobană Claudiu Eduard, Purice Ciprian – Cristian şi C38A, 

CCF38, CCCP38, Complet contestaţii DL38 - jud. Purice Ciprian Cristian, 

Corobană Claudiu Eduard. 

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

Conducere avizează favorabil solicitările formulate de către Conducerea 

Secţiei I-a Penală  şi dispune următoarele: 

- se aprobă începând cu data următoare şedinţei de colegiu desfiinţarea 

următoarelor completuri de judecată: C29A (fost C18A SIIP), CCF29, 

CCCP29, Complet contestaţii DL29 – jud. Corobană Claudiu Eduard, Purice 

Ciprian – Cristian şi C38A, CCF38, CCCP38, Complet contestaţii DL38 - jud. 

Purice Ciprian Cristian, Corobană Claudiu Eduard. 

- se aprobă excluderea de la repartizare a acestor completuri începând 

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

dosare pe completurile care se desfiinţează. 

- se ia act că pe rolul celor două completuri nu există niciun dosar cu 

stadiu procesual contestaţei. 
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Se comunică secţiei pentru implementare şi Departamentului IT pentru 

monitorizarea implementării. 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 30 DIN 18.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 18.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.13. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba, începând cu data la care va avea loc Colegiul de 

conducere, desfiinţarea următoarelor completuri de judecată: C29R (fost 

C18R SIIP) – jud. Corobană Claudiu Eduard, Purice Ciprian Cristian, Zgondea 

Gheorghe Tudorel şi C38R - Jud. Purice Ciprian Cristian, Corobană Claudiu 

Eduard, Orzaţă Manuela pentru motivele invocate în adresa transmisă 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

I.  Colegiul de conducere al Tribunalului Bucureşti aprobă desființarea 

începând cu data următoare şedinţei de colegiu a următoarelor completuri de 

judecată: C29R (fost C18R SIIP) – jud. Corobană Claudiu Eduard, Purice 

Ciprian Cristian, Zgondea Gheorghe Tudorel şi C38R - Jud. Purice Ciprian 

Cristian, Corobană Claudiu Eduard, Orzaţă Manuela. 

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

Conducere avizează favorabil solicitările formulate de către Conducerea 

Secţiei I-a Penală  şi dispune următoarele: 

- se aprobă începând cu data următoare şedinţei de colegiu desfiinţarea 

următoarelor completuri de judecată: C29R (fost C18R SIIP) – jud. 

Corobană Claudiu Eduard, Purice Ciprian Cristian, Zgondea Gheorghe 
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Tudorel şi C38R - Jud. Purice Ciprian Cristian, Corobană Claudiu Eduard, 

Orzaţă Manuela. 

- se aprobă excluderea de la repartizare a acestor completuri începând 

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

dosare pe completurile care se desfiinţează. 

- se ia act că pe rolul celor două completuri nu există niciun dosar cu 

stadiu procesual recurs. 

 

Se comunică secţiei pentru implementare şi Departamentului IT pentru 

monitorizarea implementării. 

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 30 DIN 18.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 18.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.14. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba, începând cu data de 01.10.2021, modificarea 

componenţei completurilor de apel/contestaţii care va fi următoarea: C3A (fost 

C14A SIP), CCF3, CCCP3, Complet contestaţii DL3  – jud. Corobană Claudiu 

Eduard, Gargale Anastasia şi C22A (fost C5A SIP), CCF22, CCCP22, Complet 

contestaţii DL22 – jud. Gargale Anastasia,  Corobană Claudiu Eduard 

1.15. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba componenţa completurilor de recurs după cum urmează:

 C3R (fost C14R SIP) – jud. Corobană Claudiu Eduard, Gargale 

Anastasia, Tăşcan Adriana; C13R (fost C18R SIP) – jud. Bărăscu Maria-

Virginia, Andone-Bontaş Amalia, Zgondea Gheorghe Tudorel;  C22R (fost C5R 

SIP) – jud. Gargale Anastasia,  Corobană Claudiu Eduard, Iorguţă Georgiana; 

C25R (fost C13R SIIP) – jud. Tăşcan Adriana, Cipariu Monica Claudia, Orzaţă 

Maria Manuela, astfel cum s-a solicitat în adresa transmisă 

 

……………………………. 

 

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

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției I-a Penale și dispune următoarele: 

➢ aprobă, începând cu data de 01.10.2021, modificarea componenţei 

completurilor de apel/contestaţii care va fi următoarea: C3A (fost 

C14A SIP), CCF3, CCCP3, Complet contestaţii DL3  – jud. 

Corobană Claudiu Eduard, Gargale Anastasia şi C22A (fost C5A 

SIP), CCF22, CCCP22, Complet contestaţii DL22 – jud. Gargale 

Anastasia,  Corobană Claudiu Eduard; 

➢ aprobă componenţa completurilor de recurs după cum urmează:  

- C3R (fost C14R SIP) – jud. Corobană Claudiu Eduard, Gargale 

Anastasia, Tăşcan Adriana; C13R (fost C18R SIP) – jud. Bărăscu 

Maria-Virginia, Andone-Bontaş Amalia, Zgondea Gheorghe 

Tudorel; 

- C22R (fost C5R SIP) – jud. Gargale Anastasia,  Corobană 

Claudiu Eduard, Iorguţă Georgiana; C25R (fost C13R SIIP) – jud. 

Tăşcan Adriana, Cipariu Monica Claudia, Orzaţă Maria Manuela. 

 

 Se comunică secţiei şi Departamentului IT pentru implementare.  

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 30 DIN 18.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 18.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.16. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba blocarea completului căruia îi va fi repartizat dosarul nr. 

1701/3/2014* în urma desfiinţării completurilor, pe o perioadă de 6 luni, 

începând cu data la care va avea loc şedinţa Colegiului de conducere, având în 

vedere complexitatea acestuia, respectiv 1529 puncte de complexitate, dosar ce 

urmează a fi repartizat ciclic 
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……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 

„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției I-a Penale și dispune următoarele: 

➢ aprobă blocarea completului căruia îi va fi repartizat dosarul nr. 

1701/3/2014* în urma desfiinţării completurilor, pe o perioadă de 

6 luni, începând cu data la care va avea loc şedinţa Colegiului de 

conducere, având în vedere complexitatea acestuia, respectiv 1529 

puncte de complexitate, dosar ce urmează a fi repartizat ciclic. 

 

Se va comunica secţiei şi Departamentului IT pentru implementarea 

măsurii.  

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

EXTRAS AL  

HOTĂRÂRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

AL TRIBUNALULUI BUCUREŞTI NR. 30 DIN 18.11.2021 

 

 

 Colegiul de Conducere al Tribunalului Bucureşti, convocat şi întrunit 

astăzi 18.11.2021, are următoarea ordine de zi: 

 

1.17. Discutarea  solicitării formulate de către conducerea Secției I 

Penale de a se aproba modificarea planificării în şedinţa de judecată aferentă 

lunilor noiembrie şi decembrie 2021 şi modificarea planificării de permanență 

aferentă lunilor noiembrie şi decembrie 2021, conform anexelor atașate 

 

 

……………………………. 

 

HOTĂRĂŞTE ŞI AVIZEAZĂ URMĂTOARELE ACTE: 

 

……………………………….. 
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„………………………………..” 

 

În unanimitate, Colegiul de conducere avizează favorabil solicitarea 

formulată de către conducerea Secției I-a Penale și dispune următoarele: 

➢ aprobă modificarea planificării în şedinţa de judecată aferentă 

lunilor noiembrie şi decembrie 2021 şi modificarea planificării de 

permanență aferentă lunilor noiembrie şi decembrie 2021, 

conform anexelor atașate. 

Se va comunica secţiei şi Departamentului IT pentru implementarea 

măsurii.  

 

……………………………. 

 

 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI 

JUDECĂTOR MIHAELA-LAURA RADU 

 


