
R O M Â N I AR O M Â N I A

CURTEA DE APEL BUCUREŞTICURTEA DE APEL BUCUREŞTI

COLEGIUL DE CONDUCERECOLEGIUL DE CONDUCERE

HotărâreaHotărârea nr. 81 nr. 81

din data de 27 mai 2015din data de 27 mai 2015

Având  în  vedere  dispoziţiile  art.  21  şi  25  din  Regulamentul  de  ordineAvând  în  vedere  dispoziţiile  art.  21  şi  25  din  Regulamentul  de  ordine
interioară  al  instanţelor  judecătoreşti,  aprobat  prin  Hotărârea  nr.  387/2005  ainterioară  al  instanţelor  judecătoreşti,  aprobat  prin  Hotărârea  nr.  387/2005  a
Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare (numitConsiliului Superior al Magistraturii, cu modificările și completările ulterioare (numit
ROIIJ), Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa deROIIJ), Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti, s-a întrunit în şedinţa de
lucru de la 27 mai  2015,  fiind convocată de doamna judecător  Elisabeta Roşu,lucru de la 27 mai  2015,  fiind convocată de doamna judecător  Elisabeta Roşu,
vicepreședinte al Curţii de Apel Bucureşti.vicepreședinte al Curţii de Apel Bucureşti.

La şedinţa de lucru convocată pentru data de 27 mai 2015 au participat unLa şedinţa de lucru convocată pentru data de 27 mai 2015 au participat un
număr de 6 membri, aceasta fiind condusă de doamna judecător Elisabeta Roşu,număr de 6 membri, aceasta fiind condusă de doamna judecător Elisabeta Roşu,
vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti.vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti.

Şedinţa  de lucru a  Colegiului  de  conducere  a fost  statutară  din  punct  deŞedinţa  de lucru a  Colegiului  de  conducere  a fost  statutară  din  punct  de
vedere al numărului de membri participanţi.vedere al numărului de membri participanţi.

Conform art. 25 alin. 3 din ROIIJ, secretariatul şedinţei de lucru a fost asiguratConform art. 25 alin. 3 din ROIIJ, secretariatul şedinţei de lucru a fost asigurat
de doamna Marina Daniela Ungureanu, grefier în cadrul Curţii de Apel Bucureşti.de doamna Marina Daniela Ungureanu, grefier în cadrul Curţii de Apel Bucureşti.

În temeiul dispoziţiilor art. 22 şi următoarele ROIIJ;În temeiul dispoziţiilor art. 22 şi următoarele ROIIJ;

Colegiul de conducereColegiul de conducere

Având în vedere dispoziţiile art.10 alin. (1) lit. p) şi alin. (2) și art. 22 alin. (2)Având în vedere dispoziţiile art.10 alin. (1) lit. p) şi alin. (2) și art. 22 alin. (2)
lit. b) din ROIIJ, precum şi dispoziţiile art. 3 lit. b), c), d) din Codul de procedurălit. b) din ROIIJ, precum şi dispoziţiile art. 3 lit. b), c), d) din Codul de procedură
penală şi art. 103penală şi art. 10377 alin. (1) din ROIIJ, alin. (1) din ROIIJ,
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Având spre analiză şi decizie repartizarea pe secţii a judecătorilor promovaţiAvând spre analiză şi decizie repartizarea pe secţii a judecătorilor promovaţi
la Curtea de Apel Bucureşti ca urmare a concursului de promovare în funcţii dela Curtea de Apel Bucureşti ca urmare a concursului de promovare în funcţii de
execuţie a judecătorilor, organizat la data de 29 martie 2015;execuţie a judecătorilor, organizat la data de 29 martie 2015;

Reţinând:Reţinând:
-- împrejurarea că în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii din data de 29împrejurarea că în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii din data de 29

aprilie 2015 au fost validate rezultatele candidaţilor la concursul de promovare înaprilie 2015 au fost validate rezultatele candidaţilor la concursul de promovare în
funcţii de execuţie a judecătorilor, organizat la data de 29 martie 2015;funcţii de execuţie a judecătorilor, organizat la data de 29 martie 2015;

-- opţiunile exprimate de către domnii judecători care au promovat la Curtea deopţiunile exprimate de către domnii judecători care au promovat la Curtea de
Apel Bucureşti;Apel Bucureşti;

-- situaţia posturilor de judecător vacante la nivelul instanţei,situaţia posturilor de judecător vacante la nivelul instanţei,

H O T Ă R Ă Ş T EH O T Ă R Ă Ş T E

Art.  1  –  Art.  1  –  Repartizarea  judecătorilor  care  au  promovat  la  Curtea  de  ApelRepartizarea  judecătorilor  care  au  promovat  la  Curtea  de  Apel
Bucureşti, începând cu data de 1 iunie 2015, după cum urmează: Bucureşti, începând cu data de 1 iunie 2015, după cum urmează: 

I. La Secţia I penală a Curţii de Apel Bucureşti:I. La Secţia I penală a Curţii de Apel Bucureşti:
  - doamna judecător Mihaela Raluca Andras;  - doamna judecător Mihaela Raluca Andras;
  - doamna judecător Ruxandra Grecu;  - doamna judecător Ruxandra Grecu;
  - domnul judecător Florin Purigiu.   - domnul judecător Florin Purigiu. 

II. La Secţia a II-a penală a Curţii de Apel Bucureşti:II. La Secţia a II-a penală a Curţii de Apel Bucureşti:
         -  doamna judecător Elena-Veronica-Andreea Iura;         -  doamna judecător Elena-Veronica-Andreea Iura;

-  domnul judecător Alin-Sorin Nicolescu;-  domnul judecător Alin-Sorin Nicolescu;
- doamna judecător Irina-Raluca Bădescu.- doamna judecător Irina-Raluca Bădescu.
III.  La  Secţia  a  VIII-a  contencios  administrativ  și  fiscal  a  Curţii  de  ApelIII.  La  Secţia  a  VIII-a  contencios  administrativ  și  fiscal  a  Curţii  de  Apel

Bucureşti:Bucureşti:
  -  domnul judecător Ionuţ Militaru;  -  domnul judecător Ionuţ Militaru;

         -  doamna judecător Camelia-Maria Ilie.         -  doamna judecător Camelia-Maria Ilie.
Art. 2 Art. 2 
a) Desemnarea domnilor judecători Mihaela Raluca Andras, Ruxandra Grecua) Desemnarea domnilor judecători Mihaela Raluca Andras, Ruxandra Grecu

şi  Florin Purigiu în componenţa completelor specializate în judecarea cauzelor deşi  Florin Purigiu în componenţa completelor specializate în judecarea cauzelor de
corupţie şi a celor cu minoricorupţie şi a celor cu minori  din cadrul Secţiei I penale a Curții de Apel București.din cadrul Secţiei I penale a Curții de Apel București.

b)b) Desemnarea domnilor judecători Elena-Veronica-Andreea Iura, Alin-Sorin Desemnarea domnilor judecători Elena-Veronica-Andreea Iura, Alin-Sorin
Nicolescu  şi  Irina-Raluca  Bădescu  în  componenţa  completelor  specializate  înNicolescu  şi  Irina-Raluca  Bădescu  în  componenţa  completelor  specializate  în
judecarea cauzelor de corupţie şi a celor cu minorijudecarea cauzelor de corupţie şi a celor cu minori   din cadrul Secţiei a II-a penale adin cadrul Secţiei a II-a penale a
Curții de Apel București.Curții de Apel București.

Art. 3 Art. 3 
a)a) Desemnarea domnilor judecători Mihaela Raluca Andras, Ruxandra Grecu Desemnarea domnilor judecători Mihaela Raluca Andras, Ruxandra Grecu

şi  Florin Purigiu să exercite funcţiile judiciare prevăzute de art. 3 lit. b), c), d) dinşi  Florin Purigiu să exercite funcţiile judiciare prevăzute de art. 3 lit. b), c), d) din
Codul de procedură penală potrivit competenţelor stabilite de art. 53 - 54 din CodulCodul de procedură penală potrivit competenţelor stabilite de art. 53 - 54 din Codul
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de procedură penală, precum şi aceea de judecată, în cadrul Secţiei I  penale ade procedură penală, precum şi aceea de judecată, în cadrul Secţiei I  penale a
Curţii de Apel BucureştiCurţii de Apel Bucureşti

b)b) Desemnarea domnilor judecători Elena-Veronica-Andreea Iura, Alin-Sorin Desemnarea domnilor judecători Elena-Veronica-Andreea Iura, Alin-Sorin
Nicolescu şi Irina-Raluca Bădescu să exercite funcţiile judiciare prevăzute de art. 3Nicolescu şi Irina-Raluca Bădescu să exercite funcţiile judiciare prevăzute de art. 3
lit. b), c), d) din Codul de procedură penală potrivit competenţelor stabilite de art. 53lit. b), c), d) din Codul de procedură penală potrivit competenţelor stabilite de art. 53
- 54 din Codul de procedură penală, precum şi aceea de judecată, în cadrul Secţiei- 54 din Codul de procedură penală, precum şi aceea de judecată, în cadrul Secţiei
a II-a penale a Curții de Apel București.a II-a penale a Curții de Apel București.

Art.  4Art.  4 – Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a instanţei, în – Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a instanţei, în
conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. (3) din ROIIJ.conformitate cu dispoziţiile art. 22 alin. (3) din ROIIJ.

București, 27 mai 2015.București, 27 mai 2015.

VICEPREŞEDINTEVICEPREŞEDINTE
Judecător ELISABETA ROŞUJudecător ELISABETA ROŞU

                SECRETAR                SECRETAR
   Grefier Marina Ungureanu   Grefier Marina Ungureanu
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