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Nr. 
Crt. 

 
Număr 
dosar 

 

 
Părţi 

 
Obiectul 

cauzei 
 

 
Stadiul dosarului 

1. 8/J/2021/a, 
ora 10.00 

Inspecţia Judiciară 
 
Alexandru Ileana, 
Alecxandru 
Petronel -
judecători  în 
cadrul Tribunalului 
Călăraşi 

Cereri 
completar
e dispozitiv 
 

      HOTĂRÂRE 
      Respinge cererile de completare a 
dispozitivului hotărârii 
nr.14J/30.09.2021 formulate de domnul 
Alecxandru Petronel Iulian-judecător în 
cadrul Tribunalului Călăraşi şi de 
doamna Alexandru Ileana-judecător în 
cadrul Tribunalului Călăraşi, ca 
inadmisibile. 
         Cu drept de recurs în termen de 15 
zile de la comunicare la Completul de 5 
judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 
 

2. 19/J/2021, 
ora 10.30 

Inspecţia  Judiciară 
 
Feneşan Monica – 
judecător în cadrul 
Judecătoriei Cluj 
Napoca 

Art. 99 lit. 
r) teza  I 
din Legea 
nr. 
303/2004 
 

     HOTĂRÂRE 
     Cu unanimitate,  
     Admite acţiunea disciplinară 
formulată de Inspecţia Judiciară 
împotriva doamnei Feneşan Monica – 
judecător în cadrul Judecătoriei Cluj-
Napoca. 
      Cu majoritate, 
      În baza art.100 lit.d) din Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, aplică doamnei Feneşan 
Monica – judecător în cadrul 
Judecătoriei Cluj-Napoca, sancţiunea 
disciplinară constând în „„suspendarea 
din funcţie pentru o perioadă de 4 luni” 
pentru săvârşirea abaterii disciplinare 



prevăzute de art.99 lit. r) teza I din 
acelaşi act normativ. 
         Cu drept de recurs în termen de 15 
zile de la comunicare la Completul de 5 
judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 
       Cu opinie separată doar în ceea ce 
priveşte individualizarea sancţiunii, 
respectiv în sensul aplicării doamnei 
Feneşan Monica – judecător în cadrul 
Judecătoriei Cluj-Napoca a sancţiunii 
disciplinare constând în „diminuarea 
indemnizaţiei de încadrare lunare brute 
cu 25% pentru o perioadă de 1 an” 
pentru săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzute de  art.99 lit. r) teza I din 
Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

3. 20/J/2021, 
ora 11.00 

Inspecţia  Judiciară 
 
Niţă Elena  – 
magistrat asistent 
în cadrul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie 

Art. 99 lit. 
r) teza  I 
din Legea 
nr. 
303/2004 
 

      HOTĂRÂRE 
      Cu unanimitate,  
       Admite acţiunea disciplinară 
formulată de Inspecţia Judiciară 
împotriva doamnei Niţă Elena – 
magistrat-asistent în cadrul Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie. 
      Cu majoritate, 
       În baza art.100 lit.b) din Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
aplică doamnei Niţă Elena – magistrat-
asistent în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, sancţiunea disciplinară 
constând în „diminuarea indemnizaţiei 
de încadrare lunare brute cu 20% pentru 
o perioadă de 3 luni” pentru săvârşirea 
abaterii disciplinare prevăzute de art.99 
lit. r) teza I din acelaşi act normativ. 
         Cu drept de recurs în termen de 15 
zile de la comunicare la Completul de 5 
judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 



        Cu opinie separată doar în ceea ce 
priveşte individualizarea sancţiunii, 
respectiv în sensul aplicării doamnei Niţă 
Elena – magistrat-asistent în cadrul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a 
sancţiunii disciplinare constând în 
„avertisment” pentru săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzute de art.99 lit. r) teza 
I din Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 

4. 23/J/2021, 
ora 11.30 

Inspecţia  Judiciară 
 
Toma Silvia 
Valentina  – 
magistrat asistent 
în cadrul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi 
Justiţie 

Art. 99 lit. 
r) teza  I 
din Legea 
nr. 
303/2004 
 

       HOTĂRÂRE 
        Cu unanimitate, 
       Respinge excepţia nulităţii absolute 
a acţiunii disciplinare invocată de pârâtă, 
ca neîntemeiată. 
       Admite acţiunea disciplinară 
formulată de Inspecţia Judiciară 
împotriva doamnei Toma Silvia 
Valentina – magistrat-asistent în cadrul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
       Cu majoritate, 
       În baza art.100 lit.b) din Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, aplică doamnei Toma Silvia 
Valentina – magistrat-asistent în cadrul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
sancţiunea disciplinară constând în 
„diminuarea indemnizaţiei de încadrare 
lunare brute cu 15% pentru o perioadă 
de 1 lună” pentru săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzute de art.99 lit. r) 
teza I din acelaşi act normativ. 
         Cu drept de recurs în termen de 15 
zile de la comunicare la Completul de 5 
judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 
         Cu opinie separată doar în ceea ce 
priveşte individualizarea sancţiunii, 
respectiv în sensul aplicării doamnei 
Toma Silvia Valentina – magistrat-
asistent în cadrul Înaltei Curţi de Casaţie 



şi Justiţie a sancţiunii disciplinare 
constând în „avertisment” pentru 
săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute 
de art.99 lit. r) teza I din Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 

5. 24/J/2021, 
ora 12.00 

Inspecţia  Judiciară 
 
Opriş Elena  - 
Daniela – 
judecător în cadrul 
Curţii de Apel 
Bucureşti 

Art. 99 lit. 
r) teza  I 
din Legea 
nr. 
303/2004 
 

        HOTĂRÂRE 
       Cu majoritate, 
       Respinge excepţia nulităţii absolute a 
acţiunii disciplinare invocată de pârâtă, 
ca neîntemeiată. 
        Cu unanimitate, 
       Admite acţiunea disciplinară 
formulată de Inspecţia Judiciară 
împotriva doamnei Opriş Elena Daniela – 
judecător în cadrul Curţii de Apel 
Bucureşti. 
       În baza art.100 lit.b) din Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 
aplică doamnei Opriş Elena Daniela – 
judecător în cadrul Curţii de Apel 
Bucureşti, sancţiunea disciplinară 
constând în „diminuarea indemnizaţiei 
de încadrare lunare brute cu 10% pentru 
o perioadă de 3 luni” pentru săvârşirea 
abaterii disciplinare prevăzute de art.99 
lit. r) teza I din acelaşi act normativ. 
         Cu drept de recurs în termen de 15 
zile de la comunicare la Completul de 5 
judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie.  
       Cu opinie separată în sensul admiterii 
excepţiei nulităţii absolute a acţiunii 
disciplinare invocată de pârâtă. 

6. 25/J/2021, 
ora 12.30 

Inspecţia Judiciară 
 
Dănileţ Cristi 
Vasilică- judecător 
în cadrul 
tribunalului Cluj 

Art. 99 lit. 
a) din 
Legea nr. 
303/2004 
 

      INCHEIERE 
      Amână pronunţarea la data de 8 
decembrie 2021. 



 


