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Hotărârea nr.179

DESCRIERE LUCRARE

EA

Nr. şi data lucrării

Stabilirea unor măsuri pentru organizarea tragerii la sorţi
a completurilor de 5 judecători pentru anul 2019.
Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii nr.1535 din 19 decembrie 2018
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Soluţie
I.
Cu majoritate (5 voturi pentru; 3 voturi
împotrivă), în temeiul art.32 alin.(1) din Legea
nr.304/2004, aprobă numărul completurilor de
5 judecători pentru anul 2019, după cum
urmează:
a) trei completuri de 5 judecători în materie
penală (Completul de 5 judecători – Penal 1 2019; Completul de 5 judecători – Penal 2 2019; Completul de 5 judecători – Penal 3 2019);
b) trei completuri de 5 judecători în alte materii
decât cea penală (Completul de 5 judecători
– Civil 1 - 2019; Completul de 5 judecători –
Civil 2 - 2019; Completul de 5 judecători –
Civil 3 - 2019).
II.
Cu unanimitate în temeiul art.32 alin.(1)-(3) din
Legea
nr.304/2004,
aprobă
structura
1
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completurilor de 5 judecători pentru anul
2019, după cum urmează:
a) În materie penală, cele 3 completuri de 5
judecători sunt formate din judecători din
cadrul Secţiei penale a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie.
b) În alte materii decât cea penală, cele 3
completuri de 5 judecători sunt formate astfel:
- Completul de 5 judecători – Civil 1 - 2019
este format din: 1 judecător de la Secţia I
civilă; 2 judecători de la Secţia a II-a civilă; 2
judecători de la Secţia de contencios
administrativ şi fiscal;
- Completul de 5 judecători – Civil 2 - 2019
este format din: 2 judecători de la Secţia I
civilă; 1 judecător de la Secţia a II-a civilă; 2
judecători de la Secţia de contencios
administrativ şi fiscal;
- Completul de 5 judecători – Civil 3 – 2019
este format din: 1 judecător de la Secţia I
civilă; 2 judecători de la Secţia a II-a civilă; 2
judecători de la Secţia de contencios
administrativ şi fiscal;
III.
Cu unanimitate, în privinţa listelor de
permanenţă, aprobă următoarele:
1. În materie penală:
a) Pentru fiecare dintre cele 3 completuri de 5
judecători menţionate la pct.I lit.a), se
întocmeşte câte o listă de permanenţă.
b) Structura celor 3 liste de permanenţă
corespunzătoare celor 3 completuri este
stabilită, în raport cu numărul judecătorilor în
funcţie de la dintre Secţia penală (31) şi
numărul de judecători (15) necesar asigurării
numărului de membri titulari ai celor 3
completuri.
c) Dintre cei 31 de judecători în funcţie de la
Secţia penală (inclusiv vicepreşedintele
instanţei, domnul judecător Ilie Iulian
Dragomir), 15 judecători vor fi traşi la sorţi în
calitate de membrii titulari (ai celor 3 completuri
de 5 judecători în materie penală pentru anul
2019, conform celor stabilite la pct.I lit.a).
d) Cei 16 judecători rămaşi vor fi traşi la sorţi în
compunerea celor 3 liste de permanenţă
corespunzătoare celor 3 completuri.
e) Întrucât 16 (numărul judecătorilor rămaşi în
urma tragerii la sorţi a titularilor) nu este
multiplu de 3 (corespunzător celor 3 liste de
permanenţă), prin tragere la sorţi, s-a stabilit
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ca listele de permanenţă corespunzătoare
celor 3 completuri să aibă următoarea
structură: (i) pentru Completul de 5 judecători
– Penal 1 – 2019, lista de permanenţă va fi
formată din 5 judecători; (ii) pentru Completul
de 5 judecători – Penal 2 – 2019, lista de
permanenţă va fi formată din 6 judecători; (iii)
pentru Completul de 5 judecători – Penal 3 –
2019, lista de permanenţă va fi formată din 5
judecători.
2. În alte materii decât cea penală:
a) Pentru fiecare dintre cele 3 completuri de 5
judecători menţionate la pct.I lit.b), se
întocmesc
3
liste
de
permanenţă
corespunzătoare secţiilor din cadrul cărora
provin
membrii
titulari
ai
completului
(corespunzător
reprezentativităţii
secţiilor
stabilite la pct.II lit.b). Spre exemplu, pentru
Completul de 5 judecători – Civil 1 - 2019 se
întocmesc: (i) listă de permanenţă cu
judecători de la Secţia I civilă, care vor asigura
înlocuirea membrilor titulari de la Secţia I civilă;
(ii) listă de permanenţă cu judecători de la
Secţia a II-a civilă, care vor asigura înlocuirea
membrilor titulari de la Secţia a II-a civilă; (iii)
listă de permanenţă cu judecători de la Secţia
de contencios administrativ şi fiscal, care vor
asigura înlocuirea membrilor titulari de la
Secţia de contencios administrativ şi fiscal. În
mod similar se vor întocmi liste de permanenţă
pentru Completul de 5 judecători – Civil 2 –
2019 şi Completul de 5 judecători – Civil 3 –
2019.
b) Structura listelor de permanenţă este stabilită,
în raport cu numărul judecătorilor în funcţie de
la fiecare dintre cele secţii în alte materii decât
cea penală şi numărul de judecători necesar
asigurării numărului de membri titulari ai celor
3 completuri, conform reprezentativităţii
secţiilor stabilite la pct.II lit.b).
c) Dintre cei 22 de judecători în funcţie de la
Secţia I civilă (inclusiv preşedintele instanţei,
doamna judecător Iulia Cristina Tarcea), 4
judecători vor fi traşi la sorţi în calitate de
membrii titulari (conform reprezentativităţii
secţiilor stabilite la pct.II lit.b). Dintre cei 18
judecători rămaşi vor fi traşi la sorţi câte 6
judecători în compunerea celor 3 liste de
permanenţă
pentru
Secţia
I
civilă
corespunzătoare celor 3 completuri de 5
3
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judecători în alte materii decât cea penală
(Civil 1 – 2019, Civil 2 – 2019, Civil 3 – 2019).
d) Dintre cei 20 de judecători în funcţie de la
Secţia a II-a civilă, 5 judecători vor fi traşi la
sorţi în calitate de membrii titulari (conform
reprezentativităţii secţiilor stabilite la pct.II lit.b).
Dintre cei 15 judecători rămaşi vor fi traşi la
sorţi câte 5 judecători în compunerea celor 3
liste de permanenţă pentru Secţia a II-a civilă
corespunzătoare celor 3 completuri de 5
judecători în alte materii decât cea penală
(Civil 1 – 2019, Civil 2 – 2019, Civil 3 – 2019).
e) Dintre cei 30 de judecători în funcţie de la
Secţia de contencios administrativ (inclusiv
vicepreşedintele instanţei, doamna judecător
Gabriela Elena Bogasiu), 6 judecători vor fi
traşi la sorţi în calitate de membrii titulari
(conform reprezentativităţii secţiilor stabilite la
pct.II lit.b). Dintre cei 24 de judecători rămaşi
vor fi traşi la sorţi câte 8 judecători în
compunerea celor 3 liste de permanenţă
pentru Secţia de contencios administrativ şi
fiscal corespunzătoare celor 3 completuri de 5
judecători în alte materii decât cea penală
(Civil 1 – 2019, Civil 2 – 2019, Civil 3 – 2019).
Cu unanimitate aprobă ca tragerea la sorţi a
membrilor titulari ai celor 3 completuri de 5
judecători în materie penală şi ai celor 3
completuri de 5 judecători în alte materii decât
cea penală, precum şi a judecătorilor din listele
de permanenţă pentru anul 2019, conform celor
aprobate la pct.I-III, să se desfăşoare la data de
3 ianuarie 2019, prin tragere la sorţi, în şedinţă
publică, de preşedintele sau, în lipsa acestuia,
de unul dintre cei 2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, în cadrul unei proceduri
neutre, publice, transparente, similar celor
stabilite prin Hotărârea nr.1367/2018 a Secţiei
pentru judecători a Consiliului Superior al
Magistraturii, după cum urmează:
- tragerea la sorţi se realizează după
convocarea tuturor judecătorilor în activitate
din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
scopul desfăşurării acestei proceduri; lipsa
unuia sau mai multor judecători convocaţi nu
împiedică desfăşurarea procedurii; la şedinţa
publică în care are loc tragerea la sorţi poate
participa orice persoană interesată;
- decanul de vârstă al judecătorilor instanţei
supreme participă în mod obligatoriu la
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efectuarea tragerii la sorţi; în cazul în care
acesta se află în imposibilitate obiectivă de
participare, este înlocuit de următorul
judecător, în ordinea descrescătoare a
vârstei;
tragerea la sorţi se înregistrează audio-video;
tragerea la sorţi se va realiza dintre toţi
judecătorii în funcţie ai secţiei/secţiilor
respective;
decanul de vârstă al judecătorilor Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie va verifica prin citire, în
prezenţa
celorlalţi
judecători,
numele
judecătorilor înscrişi pe bilete în vederea
tragerii la sorţi şi va proceda la introducerea
acestora în dispozitive (bile) identice, care să
asigure secretul numelui;
dispozitivele menţionate vor fi introduse în
urne separate corespunzătoare completurilor
în materie penală, respectiv în alte materii
decât cea penală; bilele cu numele
preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie vor fi introduse în
urna corespunzătoare secţiei din care provin;
preşedintele sau, în lipsa acestuia, unul dintre
cei 2 vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie
şi Justiţie va extrage numărul de judecători
necesar în vederea compunerii tuturor
completurilor de 5 judecători;
după tragerea la sorţi a titularilor
completurilor de 5 judecători, se va proceda
la întocmirea listelor de permanenţă pentru
materia penală şi pentru alte materii decât
cea penală, ordinea permanenţei fiind
stabilită prin tragerea la sorţi a tuturor
celorlalţi
judecători
ai
secţiei/secţiilor
respective, care vor asigura, prin rotaţie, în
ordinea intervenţiei situaţiilor de înlocuire,
participarea în completuri în cazul înlocuirii
titularului în condiţiile legii; aceste situaţii se
notează într-o evidenţă specială;
rezultatele tragerii la sorţi se consemnează
într-un proces-verbal semnat de preşedintele
sau, în lipsa acestuia, de unul dintre cei 2
vicepreşedinţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, precum şi de judecătorul care a
participat la procedură.
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