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Nr. 
crt. 
 

Nr. şi data  
hotărârii 

              
                     DESCRIERE LUCRARE 

1.  Hotărârea nr.137 
din 8 noiembrie 
2018 

 
Adoptarea unor măsuri organizatorice ca urmare a 
Deciziei din 7 noiembrie 2018, pronunţată de Curtea 
Constituţională a României, prin care a fost constatată 
existenţa unui conflict juridic de natură constituţională 
între Parlamentul României şi Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
 
Soluţie: 

1. Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale din 
7 noiembrie 2018, prin care s-a constatat 
existenţa unui conflict juridic de natură 
constituţională între Parlamentul României şi 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul 
dispoziţiilor art.36 din Legea nr.47/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, 
cu unanimitate, constată că Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a fost obligată să procedeze, 
de îndată, la aplicarea dispoziţiilor art.32 din 
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Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, 
astfel cum a fost modificată prin Legea 
nr.207/2018, cu referire la desemnarea, prin 
tragere la sorţi, a membrilor Completelor de 5 
Judecători pentru anul 2018.  

2.  În temeiul dispoziţiilor art.32 din Legea 
nr.303/2004 privind organizarea judiciară, art. 19 
lit. a1) şi j) şi art.194 alin. (3) lit.c) din 
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare Colegiul de conducere aprobă 
următoarele măsuri: 

a) Cu unanimitate, aprobă efectuarea tragerilor la 
sorţi pentru desemnarea membrilor Completelor 
de 5 Judecători pentru anul 2018, conform 
dispoziţiilor art.32 din Legea nr.304/2004 privind 
organizarea judiciară, cu modificările şi 
completările ulterioare. Tragerile la sorţi se vor 
efectua la data de 9 noiembrie 2018, orele 10.00, 
la sediul ÎCCJ, Sala Secţiilor Unite; 

b) Cu unanimitate, stabileşte că toţi judecătorii 
instanţei supreme vor fi incluşi de la tragerea la 
sorţi. În ceea ce priveşte judecătorii cu funcţii de 
conducere, aceştia vor fi incluşi la tragerea la 
sorţi în bolurile secţiilor de unde provin, după 
cum urmează: 
- Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, doamna judecător Iulia Cristina 
Tarcea, va fi inclusă în bolul Secţiei I Civile; 

- Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, doamna judecător Gabriela Elena 
Bogasiu, va fi inclusă în bolul SCAF; 

- Vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, domnul judecător Ilie Iulian Dragomir, 
va fi inclus în bolul Secţiei Penale. 

c) Cu unanimitate, stabileşte că structura 
compunerii Completelor de 5 judecători în 
materie civilă va fi alcătuită, după cum urmează: 
- Completul de 5 judecători Civil 1 – C5-

Civil1-  va fi compus din 2 judecători de la 
Secţia I civilă, 1 judecător de Secţia a II-a 
civilă şi 2 judecători de la Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal; 

- Completul de 5 Judecători Civil 2 – C5 – 
Civil 2 -  va fi compus din 1 judecător de la 
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Secţia I Civilă, 2 judecători de la Secţia a II-a 
Civilă şi 2 judecători de la Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal; 

d) Cu unanimitate, stabileşte că: 
- în materie civilă, numărul membrilor supleanţi 

pentru fiecare complet de judecată să fie egal cu 
numărul membrilor titulari, respectiv 5 pentru fiecare 
complet, cu respectarea principiului reprezentativităţii 
expuse la lit.c);  

- în materie penală, numărul membrilor supleanţi 
sa fie egal cu numărul membrilor titulari, respectiv, 5 
pentru fiecare complet; 

- membrii supleanţi vor fi desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii ca şi membrii titulari ai completurilor, respectiv, 
prin tragere la sorţi, în şedinţă publică. 

3. În temeiul dispoziţiilor art.32 din Legea 
nr.303/2004 privind organizarea judiciară şi art. 
19 lit. a1) din Regulamentul privind organizarea şi 
funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare Colegiul de conducere 
stabileşte, cu unanimitate, că în anul 2019  vor 
funcţiona 2 Completuri de 5 Judecători în materie 
penală (C5 - Penal 1 şi C5 – Penal 2) şi cu 
majoritate, 2 Completuri de 5 Judecători în 
materie civilă (C5 – Civil 1 şi C5 – Civil 2); 
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