ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
COLEGIUL DE CONDUCERE
EXTRAS
HOTĂRÂREA nr. 48
din data de 27 aprilie 2021
Având în vedere dispoziţiile art. 21, art. 23 şi art. 25 din Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 121 din 17.02.2020, Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie s-a întrunit în şedinţa din 27 aprilie 2021, fiind convocat de doamna
judecător Corina Alina Corbu, președintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
La şedinţă au participat 9 membri din totalul de 11 membri ce formează Colegiul de
conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, fiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 25
alin. (3) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
Şedinţa a fost condusă de către doamna judecător Corina Alina Corbu, președintele
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Şedinţa a fost convocată şi s-a desfăşurat în sistem de videoconferinţă, potrivit pct. III
din Hotărârea Colegiului de Conducere nr. 29 din data de 16 martie 2020, votul membrilor
prezenţi fiind exprimat în modalitatea stabilită prin respectiva hotărâre.
La şedinţă au participat, în calitate de invitați, doamna judecător Laura Mihaela
Ivanovici, preşedintele Secţiei I Civile, și domnul judecător Daniel Grădinaru, președintele
Secției Penale.
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Conform art. 25 alin. (4) din ROFA al ÎCCJ, secretariatul lucrărilor este asigurat de
doamna prim – magistrat - asistent delegat Aneta Ionescu.
În temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi art. 23 pct. 2 lit. c) din Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat,
Colegiul de conducere:
Având spre aprobare măsuri privind activitatea de judecată, la nivelul Secţiei Penale;
Având în vedere dispozițiile relevante din Regulamentul privind organizarea şi
funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casație și Justiție, republicat, după cum
urmează:
art. 23 pct. 1 lit. f): „dezbate şi aprobă măsurile necesare pentru buna desfăşurare a
activităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”;
art. 23 pct. 2 lit. c): ”aprobă numărul şi compunerea completurilor de 5 judecători
pentru fiecare an, la propunerea preşedintelui sau a vicepreşedinţilor, şi compunerea
completurilor din cadrul secţiilor, la propunerea preşedinţilor de secţii”;
art. 26 alin. (1): „Extrase din hotărârile adoptate de Colegiul de conducere privind
componenţa secţiilor, numărul şi compunerea completurilor, modificarea compunerii
completurilor,

planificările

de

permanenţă

şi

modificările

acestora,

precum

şi

înfiinţarea/desfiinţarea completurilor se publică pe pagina de internet a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie”.
Având în vedere înscrisurile atașate la mapa ședinței de colegiu, respectiv proiectul
de hotărâre întocmit de preşedintele Secţiei Penale, transmis cu adresa nr. 239 din
26.04.2021, privind aprobarea unor măsuri referitoare la activitatea de judecată, după cum
urmează:
- modificarea compunerii completului nr. 3 (complet de 3 judecători şi a completurilor
de 2 judecători C3 – 2 Jud. A şi C3 – 2 Jud. C);
- modificarea compunerii completului nr.6 (complet de 3 judecători şi a completurilor
de 2 judecători C6 – 2 Jud. A şi C6 – 2 Jud. C);
- modificarea compunerii completului nr. 7 (complet de 3 judecători şi a completurilor
de 2 judecători C7 – 2 Jud. A şi C7 – 2 Jud. C).
Colegiul de conducere reţine următoarele:
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…………………………………………………………………………………..
HOTĂRĂŞTE:
În temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) şi art. 23 pct. 2 lit. c) din Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, republicat, cu
unanimitate, aprobă la nivelul Secţiei penale următoarele măsuri:
I. Începând cu data de 10 mai 2021:
- compunerea completului nr. 3 va fi constituită din judecătorii: Mircea Mugurel
Şelea, Leontina Şerban şi Francisca Maria Vasile;
- compunerea completului C3 – 2 Jud. – A va fi constituită din judecătorii: Mircea
Mugurel Şelea şi Leontina Şerban;
- compunerea completului C3 – 2 Jud. – C va fi constituită din judecătorii: Francisca
Maria Vasile şi Mircea Mugurel Şelea;
- deschiderea în sistem informatic a completului de cameră preliminară C14CP (titular
domnul judecător Mircea Mugurel Şelea) pentru cauze care se repartizează cu prim termen
de judecată şi cauze de competenţa în primă instanţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
care se repartizează fără prim termen de judecată, şi a completului de judecător de drepturi
şi libertăţi C12JDL (titular domnul judecător Mircea Mugurel Şelea);
II. În ceea ce priveşte completul de judecată nr.6
1. modificarea compunerii completului nr. 6 (complet de 3 judecători şi a
completurilor de 2 judecători C6 – 2 Jud. – A şi C6 – 2 Jud. – C) după cum
urmează:
La termenul din 06.05.2021 componenţa completurilor va fi următoarea:
- completul nr. 6 va fi constituit din judecătorii: Rodica Cosma, Anca Mădălina
Alexandrescu şi Simona Daniela Encean;
- completul C6 – 2 Jud. – A va fi constituit din judecătorii: Simona Daniela Encean şi
Rodica Cosma;
- completul C6 – 2 Jud. – C va fi constituit din judecătorii: Anca Mădălina
Alexandrescu şi Simona Daniela Encean.
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2 – începând cu data de 10 mai 2021, compunerea completului nr. 6 va fi
constituită din judecătorii: Rodica Cosma, Anca Mădălina Alexandrescu şi Laura Mihaela
Soane;
- compunerea completului C6 – 2 Jud. – A va fi constituită din judecătorii: Laura
Mihaela Soane şi Rodica Cosma;
- compunerea completului C6 – 2 Jud. – C va fi constituită din judecătorii: Anca
Mădălina Alexandrescu şi Laura Mihaela Soane.
- deschiderea în sistem informatic a completului de cameră preliminară C3CP (titular
doamna judecător Laura Mihaela Soane) pentru cauze care se repartizează cu prim termen
de judecată şi cauze de competenţa în primă instanţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
care se repartizează fără prim termen de judecată, şi a completului de judecător de drepturi
şi libertăţi C3JDL (titular doamna judecător Laura Mihaela Soane).
III. În ceea ce priveşte completul de judecată nr.7
1. începând cu data de 01 mai 2021, modificarea compunerii completului nr. 7
(complet de 3 judecători şi a completurilor de 2 judecători C7 – 2 Jud. – A şi C7 – 2 Jud. –
C), după cum urmează:
- compunerea completului nr. 7 va fi constituită din judecătorii: Ioana Alina Ilie,
Lavinia Valeria Lefterache şi Lucia Tatiana Rog;
- compunerea completului C7 – 2 Jud. – A va fi constituită din judecătorii: Ioana Alina
Ilie şi Lucia Tatiana Rog;
- compunerea completului C7 – 2 Jud. – C va fi constituită din judecătorii: Lavinia
Valeria Lefterache şi Ioana Alina Ilie;
- domnul judecător Daniel Grădinaru urmează să participe doar în dosarele în care
este începută cercetarea judecătorească;
2. începând cu data de 01 mai 2021, închiderea în sistem informatic a completului de
judecător de cameră preliminară C21CP (titular domnul judecător Daniel Grădinaru) şi a
completului de judecător de drepturi şi libertăţi C22JDL (titular domnul judecător Daniel
Grădinaru).
IV. Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr. 17/25.01.2018, cu
modificările şi completările ulterioare, prin care judecătorii Secţiei penale au fost împărţiţi în
două grupe de judecători de drepturi şi libertăţi: grupa 1 (G1) compusă din judecătorii
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membri ai completurilor de judecată C2, C4, C6, C8, C10 şi grupa 2 (G2) compusă din
judecătorii membri ai completurilor de judecată C3, C5, C7, C9, începând cu data de 10 mai
2021:
- completul de judecător de drepturi şi libertăţi C3JDL - titular doamna judecător
Laura Mihaela Soane va face parte din grupul 1 (G1);
- completul de judecător de drepturi şi libertăţi C12JDL - titular domnul judecător
Mircea Mugurel Şelea va face parte din grupul 2 (G2);
- completul de judecător de drepturi şi libertăţi C14JDL – titular doamna judecător Ilie
Ioana Alina va face parte din grupul 2 (G2).
V. Dispoziţiile prezentei hotărâri, în extras, se vor publica pe pagina de internet a
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi pe reţeaua de intranet a instanţei.
Dată într-un singur exemplar, care se va păstra în mapa specială a secretariatului
colegiului.
București, 27 aprilie 2021.
Judecător Corina Alina Corbu,
Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
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