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R O M A N I A 
JUDECĂTORIA TÂRGU-MUREŞ  
Târgu Mureş, str. Justiţiei, nr. 1, jud. Mureş 

Telefon-  0265-260919; Fax 0265-260580 
 
 
 
 

Copie extras a  
Hotărârii Colegiului de Conducere din cadrul  

Judecătoriei Târgu-Mureş  
din data de 21 aprilie 2016  

 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 
Hotărârea nr. 95.  Avizează în vederea aprobării cererile de concediu formulate, 

pentru perioada vacanţei judecătoreşti, de către judecătorii Secţiei civile şi Secţiei penale care 
îşi desfăşoară activitatea în cadrul Judecătoriei Târgu-Mureş, cu blocarea completelor de 
judecată (urgență și neurgență) pentru perioada în care judecătorul se află în concediu de 
odihnă, iar în cazul în care concediul de odihnă este fracționat, o singură dată cu trei zile 
înainte de începutul concediului de odihnă, la opțiunea scrisă a judecătorului respectiv. 

 
Hotărârea nr. 96.  Închiderea completelor de judecată C12 civil al cărui titular este 

doamna judecător Carmen Firoiu şi C 7 civil al cărui titular este domnul judecător Ursa 
Gabriel  la momentul la care se va cunoaşte data plecării acestora la Tribunalul Mureş, 
urmând ca după acest moment colegiul de conducere să se întrunească şi să hotărască situaţia 
celor două complete de judecată. 

 
Hotărârea nr. 97.   Mărirea, în perioada 01.07.2016 – 31.08.2016, a parametrilor de 

repartizare în aplicaţia Ecris pentru cauzele având ca obiect ,,liberare condiţionată’’ de la 2-8 
zile la 1- 30 zile. 

 
Hotărârea nr. 98.  Stabileşte următoarea regulă privind activitatea Judecătorului de 

drepturi şi libertăţi care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Judecătoriei Târgu-Mureş: 
” 1. Cererile de competența judecătorului de drepturi și libertăți sunt procesate potrivit 

dispozițiilor art. 94 alin. (1), (2) și (11) potrivit dispozițiilor regulamentului de ordine 
interioară, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a CSM și vor fi prezentate pentru soluționare 
judecătorului de drepturi și libertăți de serviciu, conform planificării de permanență aprobate 
de colegiul de conducere, la data înregistrării la registratura  

2. Judecătorul de drepturi şi libertăţi care soluţionează o primă cerere, propunere, 
plângere sau contestaţie soluţionează, de regulă, şi următoarele cereri, propuneri, plângeri ori 
contestaţii formulate în cursul urmăririi penale în cadrul aceluiaşi dosar de urmărire penală, cu 
excepția: 

a) cazului în care acest prim judecător se află în concediu medical sau în concediu 
legal de odihnă aprobat de preşedintele instanţei; 
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b) noua cerere, propunere, plângere sau contestaţie se formulează în zilele de sâmbătă 
și duminică sau alte zile declarate prin lege nelucrătoare și primul judecător de drepturi și 
libertăți nu este programat pentru asigurarea permanenței în zilele respective; 

c) noua cerere, propunere, plângere sau contestaţie să îndeplinească cumulativ 
următoarele condiții: 1) are un termen de soluționare de 24 ore de la înregistrare/în aceeași zi 
în care a fost formulată și 2) primul judecător de drepturi și libertăți investit se află în ziua 
ședinței de judecată conform planificării aprobate de colegiul de conducere (ședința 
săptămânală). 

3. În situația intervenției vreuneia dintre cazurile prevăzute la pct. 2 lit. a – c, 
atribuțiile judecătorului de drepturi și libertăți vor fi exercitate de judecătorul de drepturi și 
libertăți programat la permanență în ziua în care noua cerere, propunere, plângere ori 
contestaţie a fost formulată. 

4. În situaţia în care ulterior situației descrise la punctul 3 de mai sus se înregistrează o 
nouă (cel puțin a treia) cerere, propunere, plângere,contestație în cadrul aceluiași dosar de 
urmărire penală, această nouă cerere, propunere, plângere sau contestaţie va fi soluționată de 
primul JDL investit (JDL 1). 

5. în situația de la punctul 4 de mai sus, dacă JDL1 se află în vreuna dintre situațiile 
descrise la punctele 2 lit. a – c de mai sus, atunci noua cerere, propunere, plângere,contestație 
va fi soluționată de cel de-al doilea judecător de drepturi și libertăți din cauza respectivă.  

6. dacă, în situația descrisă la punctul 5 de mai sus, și JDL 2 se află într-una din 
situațiile indicate la punctul 2 lit. a – c, atunci atribuțiile judecătorului de drepturi și libertăți 
cu privire la această nouă cerere, propunere, plângere,contestație vor fi îndeplinite de cel aflat 
la permanență în ziua înregistrării noii cereri, propuneri, plângeri, contestații.” 

 
Hotărârea nr. 99. Statuează că există conflict de interese în înţelesul prevederilor art. 

5 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
cauzele aflate în instrumentarea doamnei judecător Toma Claudia în care doamna avocat 
Karacsony Erdei Etel are calitatea de apărător sau reprezentat al părţilor. 

 
 
Hotărârea nr. 101.  Avizează modificarea permanentei pentru şedinţa de judecata a 

C5 penal (CPF) pentru data din 10.05.2016, in sensul ca aceasta permanenta va fi asigurata de 
dl Ionut Pavel in locul dlui Bogdan Ionuţ Cozgarea. 

 
 

Preşedinte 
Jud. Teodora Albu 

 
   

         Jud.  Berindean Adriana Loredana _____________________ 
        Jud. Grama Maria Magdalena __________________________ 
        Jud. Siko Laszlo Csaba _______________________________ 
 

 


