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CURTEA MILITARĂ DE APEL       
 COLEGIUL DE CONDUCERE        
      
 
 

 
EXTRAS DIN 

 
PROCESUL – VERBAL 

încheiat astăzi, 19 martie 2018, de consemnare a 
H O T Ă R Â R I I  Nr.2 

din 19 martie 2018 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
  

După care , 
 
 

COLEGIUL DE CONDUCERE 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 

 
I. Rămâne activ completul de apel unu format din domnul judecător Buga Cezarian şi domnul 

judecător Chiţu Victor şi completul de apel trei format din domnul judecător Radu Stancu şi domnul 
judecător Udrea Constantin, fiind blocat de la repartizare completul de apel doi. 

II. Blocarea de la repartizare a completelor cu judecător unic , în care judecător unic este 
domnul judecător Dumbravă Aurel. 

III. Refacerea listei de permanenţă cu excluderea domnului judecător Aurel Dumbravă şi 
redistribuirea dosarelor  cu judecător unic. 

IV. Dosarele rămase nesoluţionate  în completele de judecător unic  repartizate domnul colonel 
Dumbravă Aurel să fie redistribuite în sistem ciclic între cei patru judecători, astfel : 

- dosarul nr. 82/753/2017  repartizat domnului judecător Radu Stancu; 
-  dosarul 2/81/2018  repartizat domnului judecător Udrea Constantin;  
-  dosarul 8/81/2018  repartizat domnului judecător Buga Cezarian;  
-  dosarul 1/739/2018/a1  repartizat domnului judecător Chiţu Victor. 
V. Întregirea completului de apel numărul  doi cu un  judecător din lista de permanenţă, după 

cum urmează: 
-  dosarul 27/752/2014*   -  domnul judecător Radu Stancu;  
 - dosarul 50/81/2015*, înregistrat la data de 17.11.2017, ora 10,27 -   domnul judecător Udrea 

Constantin;  
- dosarul 4/739/2017, înregistrat la data de 17.11.2017, ora.13.12 -   domnul judecător Buga 

Cezarian;  
- dosarul 194/753/2017, înregistrat la data de 06.03.2018 -   domnul judecător Radu Stancu. 
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VI. Completul de recurs  numărul unu  se modifică în sensul că  în locul domnului judecător 
Aurel Dumbravă  va fi inclus domnul judecător Udrea Constantin, respectiv domnul judecător Chiţu 
Victor  în completul de recurs  numărul doi. 

Compunerea completelor de recurs va fi următoarea:  
CR1 -  judecător Buga Cezarian, judecător Chiţu Victor şi judecător Udrea Constantin; 
CR2  - judecător Stancu Radu, judecător Udrea Constantin şi judecător Chiţu Victor. 
 
VII. Grefieri de şedinţă vor fi redistribuiţi  astfel : 
- Vişinoiu Mihaela Carmen şi Mareş Maria  pentru completele compuse din domnii 

judecătorii Buga Cezarian şi Chiţu Victor; 
- Plt.adj. Sîrbu Marius şi Tănăsuică Liliana pentru completele compuse din domnii 

judecători Radu Stancu şi Udrea Constantin. 
Grefierii  repartizaţi astfel pe complete se vor roti pe şedinţă şi nu pe felul completelor. 
 
VIII. Dosarele redistribuite pe completele de apel sau judecător unic vor rămâne pe termene 

sau, eventual, pe termene preschimbate, la aprecierea completelor. 
 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal astăzi, 19 martie 2018 
 

 
MEMBRII COLEGIULUI DE CONDUCERE 

 

 
-  colonel magistrat RADU STANCU      –                 președintele delegat al C.M.A. și al                                                
                                                                                               colegiului de conducere 
                                                                              
- colonel magistrat CONSTANTIN  UDREA               –   judecător la C.M.A. şi membru  
                                                                                    al colegiului de conducere 
 
- colonel magistrat CHIŢU VICTOR                 –   judecător la C.M.A. şi membru  
                                                                                    al colegiului de conducere 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


