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HOTĂRĂŞTE:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Hotărârea nr. 88. În temeiul art. 97 alin. 3 raportat la art. 97 alin. 4 din ROI
adoptat prin HCSM nr. 1375/2015 se vor crea dosare asociate de la momentul
înregistrării cererilor prevăzute de art. 97 alin 3, punctele 1-7 din ROI adoptat prin
HCSM nr. 1375/2015, respectiv:
1. abţinere, recuzare, incompatibilitate;
2. cerere de ajutor public judiciar;
3. excepţie de neconstituţionalitate;
4. îndreptare, completare şi lămurire hotărâre, înlăturare omisiuni vădite;
5. perimare;
6. contestaţia privind tergiversarea procesului;
7. cerere privind efectuarea de percheziţii în cursul judecăţii.
Hotărârea nr. 90. Avizează ca şi atribuţie extrajudiciară pentru domnul
judecător Dumitrescu Paul Dumitru aceea de judecător delegat cu unificarea practicii
în materie penală în locul domnului judecător Cozgarea Bogdan Ionuţ.
Hotărârea nr. 91. Completarea Hotărârea nr. 15 din data de 15.01.2016 în
sensul că, în situația în care atât lipsește titularul unui complet de judecată cât și
titularul completului ”oglindă”, permanențele pe aceste complete să fie efectuate de
cele două complete cu numerele consecutive fiecăruia dintre ele (exemplu în cazul în
care lipsește titularul lui C1 dar și titularul lui C2 – care este oglinda lui C1, atunci
permanența lui C1 este efectuată de C3 și C4, iar permanența lui C2 de C5 și C6)
Hotărârea nr. 92. Dispune efectuarea setărilor pe fiecare dintre
calculatoarele instanței dar și pentru aplicația ECRIS, de către specialiștii IT ai
instanței, ca paginile Word ale fiecărui calculator să fie identice cu cele din aplicaţia
Ecris (astfel încât paginaţia să fie aceeaşi).
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