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Nr. 
Crt. 

 
Număr dosar 

 

 
Părţi 

 
Obiectul cauzei 

 

 
Stadiul dosarului 

1. 12/J/2021 Inspecţia Judiciară 
 
Cheşculescu Felicia - 
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 Chesculescu Felicia 
– 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 
Chesculescu Felicia – 
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 2 
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 Chesculescu Felicia 
– 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. 

2. 13/J/2021 
 

Inspecţia Judiciară 
 
Coadă Ciprian,  
Boboc Valentina, 
Anghel Tudor 
Georgiana, Suciu Iulia 
– Cezara şi 
Ungureanu Marius 
Virgil – judecători în 
cadrul Curţii de Apel 
Constanţa  

Art. 99 lit. m) 
teza a II -a din 
Legea nr. 
303/2004 
 
 

       INCHEIERE 
       Amână pronunţarea la 
data de 8 decembrie 2021. 

3. 16/J/2021 
 

Inspecţia Judiciară 
 
Călin Dragoş Alin – 
judecător în cadrul 
Curţii de Apel 
Bucureşti, 
Georoceanu Alina – 
judecător în cadrul 
Tribunalului Olt,   
Dănileţ Cristi Vasilică 
– judecător în cadrul 
Tribunalului Cluj, 
Codreanu Anca – 
judecător în cadrul 
Tribunalului Braşov şi 
Grecu Laurenţiu 
judecător în cadrul 

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

       INCHEIERE 
       Amână pronunţarea la 
data de 8 decembrie 2021. 



 

Tribunalului 
Mehedinţi (cu 
delegaţie) 
 

4. 18/J/2021 
 

Inspecţia  Judiciară 
 
Roman Mihai Radu – 
judecător în cadrul 
Tribunalului Ilfov 
 
 
 

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

       INCHEIERE 
       Amână pronunţarea la 
data de 8 decembrie 2021. 

5. 21/J/2021 
 

Inspecţia Judiciară 
 
Stancu Costin Andrei- 
judecător în cadrul 
Curţii de Apel Pite 

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

         INCHEIERE 
        Cu majoritate, 
         Repune cauza pe rol 
pentru a se pune în discuţia 
părţilor necesitatea emiterii 
unei solicitări către Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie-
Secţia Penală şi către Curţile 
de Apel-Secţiile penale pentru 
a preciza dacă în cadrul 
procedurii contestației privind 
durata procesului penal au 
fost pronunţate hotărâri 
judecătoreşti prin care 
judecătorul de drepturi şi 
libertăţi a stabilit competenţa 
organului de urmărire penală 
şi a obligat Parchetul să îşi 
decline competenţa. 
        Stabileşte termen de 
judecată la data de 
19.01.2022, ora 10,00 pentru 
când părţile vor fi citate. 
        Cu drept de recurs odată 
cu fondul . 
         Cu opinie separată în 
sensul că nu se impunea 
repunerea pe rol a cauzei, ci 
soluţionarea cu prioritate a 
excepţiei nulităţii absolute a 
acţiunii disciplinare. 
 


