ROM Â N I A
JUDECĂTORIA BUFTEA
Buftea, Judeţul Ilfov, str. Ştirbei Vodă nr. 24,
Tel : 0213525512/fax :0372218847,0372218860,
e-mail: jud-buftea@just.ro
HOTĂRÂREA nr. 21 din 05.11.2020 ora 20:00
COLEGIUL DE CONDUCERE COMPUS DIN:
Preşedinte – Ilie Răzvan-Cristian
Judecător Dragomir Valentin
Judecător Antofie Marcela
Judecător Bojin Mihaela
Judecător Bușu Ramona
Secretar - Grefier-şef Nistor Cristiana
Având în vedere dispozițiile art. 18 și art. 23 din Regulamentul de Ordine Interioară a
Instanțelor, aprobat prin Hotărârea nr. 1375/17 decembrie 2015 a Consiliului Superior al
Magistraturii, Colegiul de conducere al Judecătoriei Buftea s-a întrunit în ședința de lucru de la
05.11.2020, ora 20:00, fiind convocată de domnul judecător Ilie Cristian-Răzvan, Președintele
Judecătoriei Buftea.
La ședința de lucru convocată pentru data de 05.11.2020 au participat doamna judecător
Antofie Marcela – membru în Colegiul de conducere – prin videoconferinţă, doamna judecător
Bojin Mihaela – membru în Colegiul de conducere – prin videoconferinţă, doamna judecător
Buşu Ramona şi domnul judecător Dragomir Valentin aflaţi în izolare la domiciliu – prin
videoconferinţă, şedinţa fiind condusă de domnul judecător Ilie Cristian-Răzvan – Preşedintele
Judecătoriei Buftea.
În temeiul dispoz. art. 19 şi următoarele ROIIJ, aprobă următoarea ordine de zi:
1. Măsuri cu privire la activitatea Judecătoriei Buftea în raport de infectarea mai multor
persoane din cadrul Judecătoriei Buftea cu virusul SARS-COV-2.
COLEGIUL DE CONDUCERE,
Având în vedere situaţia existentă la nivelul Judecătoriei Buftea cu privire la infectarea
mai multor persoane din cadrul Judecătoriei Buftea cu virusul SARS-COV-2, în vederea
limitării riscului de infectare a altor persoane (magistraţi, grefieri, avocaţi şi justiţiabili),
Luând în considerare creşterea exponenţială a cazurilor confirmate cu noul tip de SARSCOV-2,
COLEGIUL DE CONDUCERE
HOTĂRĂŞTE
URMĂTOARELE:

Art.1. Colegiul de Conducere, în unanimitate, hotărăște că, începând cu data de
06.11.2020 şi până la data de 06.12.2020 inclusiv, se vor judeca următoarele cauze:
În materie nonpenală:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

ordin de protecţie;
internarea medicală nevoluntară;
ordonanţa preşedinţială;
suspendarea provizorie a executării silite;
măsuri asigurătorii;
contestare măsură izolare;
contestare prelungire izolare
contestare măsură carantină
În materie penală:

➢
cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi;
➢
cauze de competenţa judecătorului de camera preliminară/instanţei de judecată având
următoarele obiecte: contestaţie privind măsuri asigurătorii, cauze în care există inculpaţi
aflaţi sub puterea unei măsuri preventive (dispuse în cauza respectivă), cauze privind aplicarea
măsurilor provizorii cu caracter medical, cauze în care se solicită măsuri de protecţie a
victimelor şi martorilor;
➢
cauze având ca obiect cooperarea judiciară internaţională în materie penală dacă
implică măsuri preventive.
➢
contestaţii la executare (cauze cu persoane private de libertate);
➢
cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri (cauze cu persoane
private de libertate);
➢
cereri având ca obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei (cauze cu persoane private
de libertate);
➢
cereri privind menţinerea, înlocuirea sau încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter
medical;
➢
incidentele procedurale în cauzele apreciate ca urgente.
Art.2. Colegiul de conducere, în unanimitate stabileşte ca pentru dosarele cu termene de
judecată în perioada 06.11.2020 – 06.12.2020, altele decât cele prevăzute la art. 1 din prezenta
hotărâre, la data desfăşurării şedinţei de judecată să fie acordate noi termene.
Art.3. Colegiul de conducere, stabileşte ca în perioada 06.11.2020 – 06.12.2020
inclusiv, programul cu publicul de la compartimentele auxiliare din cadrul instanţei va fi
următorul:
Compartimentul Registratură civilă – va avea restricţionat programul cu publicul
urmând ca toate cererile să fie depuse exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail judbuftea@just.ro , prin fax: 0372218867 sau prin poştă.
Compartimentul Arhivă civilă : în fiecare zi de marţi între orele 09:00 – 11:00.
Compartimentul Registratură penală – va avea restricţionat programul cu publicul
urmând ca toate cererile să fie depuse exclusiv în format electronic, pe adresa de e-mail judbuftea@just.ro , prin fax: 0372218897 sau prin poştă.
Compartimentul Arhivă penală : în fiecare zi de marţi între orele 09:00 – 11:00.

Compartimentul Birou Executări Penale : în fiecare zi de marţi între orele 09:00 –
11:00.
Compartimentul Persoane Juridice: va avea restricţionat programul cu publicul
urmând ca toate cererile să fie depuse şi eliberate exclusiv în format electronic, pe adresa de email jud-buftea@just.ro , prin fax: 0372218897 sau prin poştă.
Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa Colegiului de Conducere din 05.11.2020
și se va comunica magistraţilor şi personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanţei.
Extras din prezenta hotărârea va fi postată pe portalul instanţei.
Şedinţa Colegiului de Conducere din 05.11.2020, ora 20:00.

COLEGIUL DE CONDUCERE
Preşedinte- Ilie Cristian-Răzvan
Judecător – Antofie Marcela
Judecător – Dragomir Valentin – izolat la domiciliu
Judecător – Bojin Mihaela
Judecător – Bușu Ramona – izolată la domiciliu

JUDECĂTORIA BUFTEA - JUDEȚUL ILFOV
Proces-verbal nr. 21 din 05.11.2020
COLEGIUL DE CONDUCERE COMPUS DIN:
Preşedinte – Ilie Cristian Răzvan
Membru - judecător Antofie Marcela
Membru – judecător Bojin Mihaela
Membru – judecător Buşu Ramona
Membru – judecător Dragomir Valentin
Secretar - grefier-şef– Nistor Cristiana
În şedinţa nepublică din data de 05.11.2020, în unanimitate de voturi a membrilor
prezenţi, în baza Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătoreşti, aprobat prin
Hotărârea nr. 1375/17 decembrie 2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, s-a
aprobat ordinea de zi aşa cum a fost propusă.
Se deschide şedinţa colegiului de conducere de domnul judecător Ilie Cristian Răzvan.
Domnul judecător Ilie Cristian Răzvan pune în discuţie situaţia actuală a Judecătoriei
Buftea, în raport de împrejurarea că mai mulţi membrii ai personalului instanţei au fost depistaţi
pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
Astfel, se constată faptul că la acest moment un număr de trei judecători au fost depistaţi
pozitiv cu virusul SARV-COV-2 şi un grefier cu atribuţii de judecată a fost depistat pozitiv cu
acest virus. Această situaţie a generat carantinarea unui număr de alţi 3 judecători şi a unui
număr de patru grefieri cu atribuţii de judecată.
De asemenea la data de 04.11.2020 s-a procedat la testarea întregului personal al
Judecătoriei Buftea în vederea identificării tuturor persoanelor posibil pozitive la testul pentru
virusul SARV-COV-2, la momentul adoptării prezentei hotărâri din 50 de teste efectuate fiindune comunicat răspuns doar pentru 21 de membrii ai personalului Judecătoriei Buftea, aceştia
fiind testaţi negativ.
Se aduce la cunoştinţă faptul că la acest moment pe rolul Judecătoriei Buftea au fost
înregistrate în cursul anului 2020 un număr de 32.112 dosare, instanţa funcţionând cu un
număr de 21 de judecători în cadrul Secţie civile, 4 judecători în cadrul Secţiei penale, 10
grefieri cu atribuţii de judecată în cadrul Secţiei civile, 5 grefieri cu atribuţii privind
efectuarea procedurii prealabile în cadrul Secţiei civile, 4 grefieri în cadrul Secţiei penale
(cauze privind competetnţa judecătorului de drepturi şi libertăţi/cameră preliminară/fond),
un grefier la Compartimentele Arhivă şi Registratură Penală, un grefier la Compartimentul
Executări Penale, un grefier la Compartimentul Executări silite, 3 grefieri în cadrul
Compartimentul Registratură civilă şi 2 grefieri, 2 arhivari şi 1 agent procedural în cadrul
Compartimentului Arhivă civilă.
De asemenea se învederează faptul că, din numărul grefierilor cu atribuţii de judecată,
un grefier se află în concediu medical, un alt grefier urmează să beneficieze de concediu
prenatal şi 5 grefieri urmază să fie carantinaţi, aceştia din urmă fiind contacţi direcţi ai
grefierului testat pozitiv cu virusul SARS-COV-2.
În atare condiţii ar urma ca activitatea Judecătoriei Buftea să se desfăşoare cu un
număr de 14 judecători în cadrul Secţiei civile, 4 judecători în cadrul Secţiei penale, 5 grefieri
cu atribuţii de judecată şi grefieri cu atribuţii
Totodată se arată că la acest moment numărul mare de cauze înregistrate în anul 2020
pe rolul instanţei, cauze la care se adaugă stocul existent de la începutul anului 2020 – 5339
dosare, în contextul arătat anterior este de natură să genereze blocarea activităţii instanţei.

Se propune ca în perioada 06.11.2020 – 06.12.2020 activitatea Judecătoriei Buftea să
fie restrânsă, având în vedere contextul epidemiologic existent la momentul adoptării prezentei
hotărâri.
Se arată că, că deşi măsura propusă spre a fi adoptată este una extremă, aceasta urmând
a genera inconveniente pentru justiţiabili, avocaţi, executori judecătoreşti, experţi, este necesară
şi reprezintă singura opţiune de a evita răspândirea virusului atât în rândul personalului instanţei
cât şi pentru categoriile anterior arătate.
De asemenea se arată faptul că la acest moment presiunea generată de numărul mare de
dosare existent în cadrul Judecătoriei Buftea atât în rândul magistraţilor cât şi în rândul
personalului auxiliar, în raport de schema de personal subdimensionată pentru ambele categorii
menţionate anterior nu permite adoptarea unei alte hotărâri, conducerea instanţei fiind în
imposibilitatea obiective de a înlocui persoanele lipsă cu alte persoane din cadrul altor
compartimente, acest lucru însemnând, practic, blocarea tuturor compartimentelor instanţei.
Cu titlu de exemplu, se arată faptul că în perioada 01.01.2020 - 30.09.2020 în cadrul
Secţiei civile au fost rulate un număr de 109.301 dosare, fiind soluţionate un număr de
19.008 dosare iar în cadrul Secţiei penale, pentru aceiaşi perioadă au fost rulate un număr
de 19.846 dosare fiind soluţionate un număr de 2.005 dosare. În egală măsură, fiecare dintre
grefierii desemnaţi să efectueze procedura prealabilă, gestionează un număr de aproximativ
1.200 dosare. În cadrul Compartimentului arhivă civilă, fiecare grefier are de gestionat un
număr de 4 completuri de judecată - aproximativ 2.400 dosare. În cadrul compartimentului
Registratură civilă se înregistrează zilnic, în medie un număr de aproximativ 250 de dosare.
Având în vedere aceste date, apreciez că orice modificare a componenţei acestor
compartimente ar genera blocarea activităţii acestora, implicit a activităţii instanţei. În ceea
ce priveşte compartimentele Arhiva -registratură penală, executări penale şi executări civile,
aşa cum am arătat anterior, în cadrul acestora îşi desfăşoară activitatea câte un singur
grefier, ca atare este imposibil ca activitatea oricăruia dintre aceştia să fie suplimentată şi cu
alte sarcini.
Doamna judecător Antofie Marcela, doamna judecător Bojin Mihaela, doamna
judecător Buşu Ramona precum şi domnul judecător Dragomir Valentin sunt de acord cu
propunerea de restrângere a activităţii Judecătoriei Buftea în perioada 06.11.2020 – 06.12.2020,
având în vedere contextul epidemiologic precum şi imposibilitatea obiectivă a personalului
instanţei de a-şi desfăşura activitatea.
Şedinţa Colegiului de Conducere din 05.11.2020 ora 20:00.
Prezentul proces-verbal face parte integrantă din Hotărârea nr. 21 a Colegiului de
Conducere al Judecătoriei Buftea, adoptată la data de 05.11.2020.

