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DECIZIA NR. 8 

18.11.2021 

 

Vicepreşedintele instanţei, în temeiul art. 14 alin. (2), corelat cu art. 8 alin. (3) şi cu 

art. 13 alin. (1), raportat la art. 7 alin. (1) lit. l) şi la art. 28 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1375/2015, 

Văzând dispoziţiile art. 8 alin. (3) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 

judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015, potrivit 

cărora atribuţiile funcţiei vacante de preşedinte sunt exercitate de vicepreşedintele instanţei,  

 

DECIDE: 

 

1. Desemnează judecătorii care iau măsuri în vederea repartizării aleatorii a 

cauzelor: 

 

Secţia Funcţia Titular Locţiitor 

 

Civilă 

 

Preşedinte 

 

- Post vacant - 

Jud. Iuliana 

 Corcoveanu 

(vicepreşedintele 

instanţei) 

 

Jud. Adina Fleşer 

(preşedintele secţiei 

civile) 

Penală Preşedintele secţiei 

penale 

Jud. George Păduraru 

(preşedintele secţiei 

penale) 

preşedintele instanţei, 

vicepreşedintele 

instanţei 

 

2. Desemnează locţiitorul vicepreşedintelui instanţei pe doamna judecător Delia 

Grigore, până la ocuparea funcţiei de preşedinte prin concurs. 

 

3. Desemnează locţiitorii preşedinţilor secţiilor instanţei: 

 

a. Pentru doamna judecător Adina Fleşer, preşedinte al secţiei civile, locţiitor 

va fi preşedintele sau vicepreşedintele instanţei. 

b. Pentru domnul judecător George Păduraru, preşedinte al secţiei penale,  

locţiitor va fi preşedintele sau vicepreşedintele instanţei. 

 

4. Desemnează conducător al Biroului de informare şi relaţii publice (art. 79 din 

Regulament) pe: 

 

a.  domnul judecător Cristian Guluţă 
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b.  locţiitor – doamna judecător Iuliana Corcoveanu 

 

5. Desemnează purtător de cuvânt pe domnul judecător Cristian Guluţă. 

Aspectele penale ale solicitărilor vor fi sintetizate de domnul judecător George 

Păduraru, preşedintele secţiei penale, iar aspectele civile ale solicitărilor vor fi 

sintetizate de doamna judecător Adina Fleşer, preşedintele secţiei civile, şi vor fi puse 

la dispoziţia purtătorului de cuvânt.  

6. Desemnează judecătorul delegat pentru activitatea de executări civile si în 

materia contenciosului administrativ şi fiscal (art. 31 şi art. 32 din Regulament) 

 

a. doamna judecător Monica Davidoiu 

b. locţiitor -  doamna judecător Roxana Stoica 

 

7. Desemnează judecătorii coordonatori ai compartimentelor arhivă ale instanţei: 

 

a. Pentru arhiva civilă - doamna judecător Iuliana Corcoveanu; locţiitor 

doamna judecător Laura Oancea. 

b. Pentru arhiva penală – domnul judecător George Păduraru; locţiitor –

doamna judecător Liliana Răducu. 

 

8. Desemnează judecătorul delegat coordonator al compartimentului Registratură: 

a. doamna judecător Delia Grigore 

b. locţiitor - doamna judecător Adela Cîrstea 

 

9. Desemnează judecătorul delegat coordonator al Biroului Citații şi Expediţii: 

a. doamna judecător Miruna Ghica 

b. locţiitor – doamna judecător Corcoveanu Iuliana 

 

10.  Desemnează judecătorii cu atribuţii privind analiza practicii instanţelor de 

control judiciar şi de unificare a practicii (art. 25 şi art. 33 din Regulament): 

 

a. doamna judecător Andreea Popescu – practica de casare în materie civilă 

b. doamna judecător Luminița Mareş – unificarea practicii judiciare în materie civilă 

c. doamna judecător Daniela Manolache - practica de casare în materie penală 

d. doamna judecător Mădălina Ştirbu - unificarea practicii judiciare în materie penală 

e. doamna judecător Anastasia Dicu – unificarea practicii judiciare în materia 

Dreptului familiei 

 

11.  Desemnează judecătorul delegat pentru activitatea de înregistrare şi evidenţă a 

persoanelor juridice (art. 34 din Regulament), precum şi cu atribuţii privind 

sindicatele, federaţiile şi confederaţiile (art. 38 din Regulament):  

 

a. domnul judecător Ionuţ Niculescu 

b. locţiitor – doamna judecător Nicoleta Florea 
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12. Desemnează drept judecători responsabili cu realizarea activităţii de înregistrare 

şi evidenţă a persoanelor juridice (art. 34 din Regulament), precum şi cu atribuţii 

privind sindicatele, federaţiile şi confederaţiile (art. 38 din Regulament): 

 

- toţi judecătorii secţiei, conform planificării propuse de preşedintele secţiei civile şi 

aprobate prin hotărâre a colegiului de conducere. 

 
13.   Desemnează judecătorii care răspund de coordonarea şi organizarea activităţii de 

formare profesională continuă a judecătorilor: 
 

a. Coordonarea activităţii: vicepreşedintele instanţei; în lipsa acestuia, 

preşedintele instanţei; 

b. Organizarea activităţii: 

i. doamna judecător Monica Iga (pentru secţia civilă); 

ii. doamna judecător Liliana Răducu (pentru secţia penală). 

 

14.   Desemnează judecătorii care răspund de organizarea activităţii de pregătire 

profesională continuă a personalului auxiliar: 

 

a. doamna judecător Laura Cristina Moise (secţia civilă); 

b. doamna judecător Mihaela Camelia Andrei (secţia penală). 

 

15.   Desemnează în calitate de judecător delegat, coordonator al compartimentului 

Executări penale, pe doamna judecător Ecaterina Carmen Apostoliceanu. 

 

16.  Desemnează judecătorii privind activitatea compartimentului executări penale, 

care vor exercita atribuţiile prevăzute de art. 29 din Regulamentul de ordine 

interioară al instanţelor judecătoreşti: 

- toţi judecătorii secţiei penale, potrivit planificării stabilite de preşedintele secţiei 

penale. 

 

17. Desemnează judecătorii cu atribuţii în materia cooperării judiciare 

internaţionale în materie penală conform Legii nr. 302/2004 cu modificările şi completările 

ulterioare: 

- toţi judecătorii secţiei penale, potrivit planificării stabilite de preşedintele secţiei 

penale. 

 

18. Desemnează judecătorii cu atribuţii privind activitatea de notificare sau 

comunicare în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă sau 

comercială: 

- toţi judecătorii secţiei civile.  

 

19.  Desemnează judecătorii responsabili cu transmiterea către Institutul Naţional 

al Magistraturii a cererilor preliminare prin care este sesizată Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene, precum şi a încheierilor prin care au fost respinse solicitările de trimitere 

preliminară: 

 

a. doamna judecător Alexandra Pană 
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b. locţiitor – doamna judecător Alexandra Magdaş 

  

20.  Coordonarea şi înregistrarea corespondenţei în materie penală va fi realizată 

de către judecătorul de drepturi şi libertăţi aflat pe planificare în ziua înregistrării cererii. 

 

* 

 

Prezenta decizie va fi adusă la cunoştinţa judecătorilor instanţei prin comunicarea câte 

unui exemplar în fiecare birou, exemplarul original fiind transmis spre păstrare grefei 

instanţei. 

 

Prezenta decizie intră în vigoare la data de 01.01.2022 şi îşi produce efectele până la 

data de 31.12.2022. 

 

Începând cu data de 01.01.2021, orice decizie anterioară îşi încetează efectele. 

 

 

 

Vicepreşedintele Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti 

Judecător Iuliana Corcoveanu 


