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ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA TRIBUNALULUI 

MARAMUREŞ 
 

Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375/2015 a 
CSM cu modificările şi completările ulterioare  
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, modificată şi completată  
Legea nr.303/2004 privind statutul magistraților, modificată și completată 
Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti, 
modificată şi completată 
Codul deontologic al magistraţilor, aprobat prin Hotărârea CSM. nr. 328/2005 
Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea CSM. nr. 145/2005 
Legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici 
Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită al funcţionarilor publici 
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice 
Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public  
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, aprobate prin H.G. nr. 123/2002 
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor 
Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea 
CSM. nr. 197/2019 
Regulamentul general privind protecţia datelor (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) 
Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi 
penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, 
precum și privind libera circulație a acestor date 
Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 
Ordonanța de urgență nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările 
ulterioare 
Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 
5 octombrie 1961 (România a aderat la ea prin Ordonanţa nr. 66/1999) 
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI CONDUCEREA INSTANŢEI  

 
Preşedinte  
Judecător STAMATE-TĂMĂŞAN NICOLAE 
Vicepreşedinte  
Judecător POP MIHAI-BOGDAN  
Colegiu de conducere 

• Judecător STAMATE-TĂMĂŞAN NICOLAE - preşedintele Tribunalului Maramureş 

• Judecător ALB CODRUŢA-VIOLETA - preşedintele Secţiei penale 

• Judecător DANCIU-ABRAHAM ADRIANA-RAMONA - preşedintele Secţiei I civile 

• Judecător ARDELEAN-WALTNER ILEANA-DANIELA - preşedintele Secţiei a II-a civile 

• Judecător PAVEL MARIA-ŞTEFANIA 

• Judecător POP VIRGINIA  

• Judecător VERDEŞ ALEXANDRU-LUCIAN 
 
Secţii 
Secţia I civilă 
Preşedinte: Judecător DANCIU-ABRAHAM ADRIANA-RAMONA 
Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
Preşedinte: Judecător ARDELEAN-WALTNER ILEANA-DANIELA                          
Secţia penală 
Preşedinte: Judecător ALB CODRUŢA-VIOLETA 
 
Compartimente auxiliare şi de specialitate 
Grefa, registratura şi arhiva 
Prim-grefier: MĂNDICESCU RODICA 
Grefier-şef secţia I civilă: ACHIM CLAUDIA 
Grefier-şef secţia a II-a civilă: STOENESCU CLAUDIA 
Grefier-şef secţia penală: BEREŞ-LOISZLI ERIKA 
Biroul de informare şi relaţii publice 
Şef birou şi purtător de cuvânt: Judecător PETRARIU MIRELA-ROXANA                                                       
Înlocuitor şef birou: Judecător GONDOR ORESIA-MARIANA 
Compartimentul de informatizare juridică 
Specialist IT şef: SAITOS FELICIA 
Departamentul economico-financiar şi administrativ 
Manager economic: INDRE LIANA-MONICA 
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ATRIBUŢIILE CONDUCERII ŞI DEPARTAMENTELOR 

ÎNDATORIRILE JUDECĂTORILOR 
 (Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, capitolul II, art. 5-82) 

 

• Preşedinte, vicepreşedinte, colegiu de conducere şi preşedinţi de secţie 
Preşedintele, vicepreşedintele şi colegiul de conducere exercită atribuţii de coordonare şi control 
privind administrarea tribunalului şi a judecătoriilor din circumscripţie, iar preşedinţii de secţie 
asigură conducerea celor 3 secţii: Secţia I civilă, Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal 
şi Secţia penală 

• Judecători - îndatoriri: 
- să asigure, prin activitatea desfăşurată, aplicarea legii şi independenţa puterii judecătoreşti; 
- să respecte prevederile legale, normele codului deontologic, regulamentele, hotărârile 
Consiliului Superior al Magistraturii date în conformitate cu legea, hotărârile adunărilor generale şi 
ale colegiilor de conducere; 
- să îşi perfecţioneze continuu pregătirea profesională, conform necesităţilor de specializare; 
- să aibă un comportament decent şi civilizat în relaţiile de serviciu; 
- să dea dovadă de competenţă profesională şi să manifeste calm, răbdare, politeţe şi 
imparţialitate faţă de justiţiabili, martori, avocaţi, procurori şi alte persoane cu care intră în 
contact în calitate oficială; 
- să participe la şedinţele de judecată, în completele de judecată stabilite conform legii şi să 
respecte secretul deliberării; 
- să soluţioneze într-un termen rezonabil cauzele deduse judecăţii; 
- să asigure securitatea dosarelor pe perioada în care acestea le sunt încredinţate spre studiu, 
soluţionare sau motivare; 
- să aducă de îndată la cunoştinţă preşedintelui instanţei în care funcţionează orice ingerinţă în 
actul de justiţie din partea unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de interese, care ar 
putea să îi afecteze independenţa sau imparţialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la 
acestea; 
- să aducă de îndată la cunoştinţa preşedintelui instanţei în care funcţionează faptul că s-a dispus 
trimiterea sa în judecată, din momentul în care a luat cunoştinţă de aceasta; 
- să îndeplinească, în limitele funcţiei, alte atribuţii decât cele privind activitatea de judecată, 
stabilite, în conformitate cu legea, de conducerea instanţei. 

• Grefă, registratură şi arhivă  
Grefa, registratura şi arhiva efectuează operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea 
corespondenţei, îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, 
necesare bunei desfăşurări a activităţii instanţelor. Grefierul de şedinţă participă la şedinţele de 
judecată şi îndeplineşte sarcini privind buna desfăşurare a acestora (întocmeşte citaţii, acte de 
procedură, adrese, completează condici, tehnoredactează  hotărâri). 
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• Birou de informare şi relaţii publice 

Biroul de informare şi relaţii publice asigură legăturile instanţei cu publicul şi cu mijloacele de 
comunicare în masă, în vederea garantării transparenţei activităţii judiciare, în condiţiile legii.                                                                  

• Departament economico-financiar şi administrativ 
Departamentul economico-financiar şi administrativ are ca atribuţii principale efectuarea 
operaţiunilor financiar-contabile, evidenţa bunurilor, asigurarea condiţiilor materiale pentru 
desfăşurarea activităţii instanţelor şi gospodărirea sediilor acestora. 

• Personal de specialitate informatică 
Personalul de specialitate informatică asigură, în principal, implementarea şi exploatarea în condiţii 
optime a produselor şi programelor informatice în cadrul Tribunalului şi instanţelor arondate. 

 
                                                    

PROGRAMUL DE FUNCŢIONARE, AUDIENŢE 
REGULI DE ACCES 

 
Programul de lucru al instanţei 
Luni-Vineri:   0800-1600 

 
Accesul publicului în sediul instanţei 
Accesul publicului este permis: 
- în incinta instanţei, în timpul programului de lucru, în locurile permise; 
- în sălile de şedinţă, cu 30 de minute înainte de deschiderea şedinţelor de judecată; 
- la compartimentele care desfăşoară activităţi cu publicul, potrivit programului stabilit. 
Accesul publicului în sala de şedinţă poate fi limitat numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege. 
Programul şedinţelor de judecată şi programul de lucru cu publicul sunt aduse la cunoştinţa publicului 
prin afişare la loc vizibil. 
 
Program şedinţe de judecată 
Şedinţele încep de regulă la ora 0830, iar în cazuri justificate şi după-amiază, conform programării 
stabilite de preşedintele de secţie sau de judecătorul titular al completului. În cazuri excepţionale, în 
materie penală, şedinţele de judecată pot fi stabilite şi în zilele nelucrătoare. 
Listele şedinţelor de judecată pot fi consultate pe pagina de internet a Tribunalului Maramureş de pe 
Portalul instanţelor de judecată, la adresa: 
http://portal.just.ro/100/SitePages/Lista_Sedinte.aspx?id_inst=100 
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Programul de lucru cu publicul al compartimentelor  
Arhivă 
Luni-Vineri: 0800-1200 (cu excepţia zilelor de vineri din a doua şi a patra săptămână din lună, zile în 
care arhiva este închisă) 
Vacanţă judecătorească (1 iulie – 31 august): 0900-1000 
Registratură 
Luni-Vineri: 0800-1200 
Vacanţă judecătorească (1 iulie – 31 august): 0900-1000 

 

Biroul de informare şi relaţii publice, Palatul Justiţiei, camera 26 
Luni-Vineri:   800-1600 
Joi:                 800-1700 
 
Biroul pentru aplicarea APOSTILEI, sediul Secţiei I civile, str. Crişan nr. 3 
Luni-Vineri: 0800-1000 
 

NU SE ACORDĂ AUDIENŢE! 
Persoanele care doresc să contacteze conducerea instanţei se pot adresa acesteia în scris, prin 
intermediul petiţiilor formulate în baza Ordonanţei nr. 27/2001. 

 
 

COORDONATELE DE CONTACT 
 

Palatul Justiţiei  
Mun. Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A 
Telefon:  0262 218 235 (-40) 
Fax: 0262 218 209 
E-mail: tribunalmm@just.ro 
Pagina de internet: http://portal.just.ro 

Sediul Secţiei I civile 
Mun. Baia Mare, str. Crişan nr. 3 
Telefon: 0262 211 300, 0262 211 302 
Fax: 0262 211 299 
E-mail: tr-maramures-civil-reg@just.ro 
Pagina de internet: http://portal.just.ro 

 
CABINETUL PREŞEDINTELUI 
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A 
Telefon:  0262 218 235 (-40), interior 141 
Fax: 0262 218 209 
E-mail: tribunalmm@just.ro 
Persoană de contact: Măndicescu Rodica – prim-grefier  
NU SE ACORDĂ AUDIENŢE! 
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SECŢIA PENALĂ 
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A 
Telefon:  0262 218 235 (-40) 
Fax: 0262 218 209 
E-mail: tr-maramures-reg@just.ro 
Pagina de internet: http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată 
Arhivă - Registratură: 
camera 3, demisol, interioare 203 şi 230 
  
SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL  
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A 
Telefon:  0262 218 235 (-40) 
Fax: 0262 218 209 
E-mail: tr-maramures-reg@just.ro 
Pagina de internet: http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată 
Arhivă - Registratură: 
camerele 3 şi 17, demisol, interioare 203 şi 230 
  
SECŢIA I CIVILĂ 
Adresă: Mun. Baia Mare, Str. Crişan nr.3  
Telefon: 0262 211 300, 0262 211 302 
Fax: 0262 211 299 
E-mail: tr-maramures-civil-reg@just.ro 
Pagina de internet: http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată  
 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE 
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A, camera 26 
Telefon: 0787 862 843, 0262 218 235 (-40) interior 126 
Fax:  0262 218 209 
E-mail: anamaria.miclaus@just.ro 
Pagina de internet:  http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată  
Persoană de contact: Miclăuş Anamaria-Lucia, Expert    
Conducător al Biroului şi judecător delegat pentru relaţia cu mass-media:  
Jud. Petrariu Mirela - Roxana 
Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, telefon: 0787 862 825, 0262 218 235 (-40), int. 163 
Jud.Gondor Oresia-Mariana - înlocuitor şef birou 
Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, telefon: 0787 862 841, 0262 218 235 (-40), int. 144 
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APOSTILA 
BIROUL PENTRU SUPRALEGALIZAREA ACTELOR OFICIALE EMISE DE AUTORITĂŢILE ROMÂNE 
PENTRU A PUTEA FI FOLOSITE ÎN STRĂINĂTATE 
Adresă: Sediul Secţiei I civile, Mun. Baia Mare, Str. Crişan nr.3  
Telefon: 0262 211 300, 0262 211 302 
Fax: 0262 211 299 
E-mail: tr-maramures-civil-reg@just.ro 
Pagina de internet: http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată  
  
BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE TEHNICE ŞI CONTABILE 
Adresă: Mun. Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr.2A 
Telefon: 0262 218 235 (-40), interior 124 
Fax: 0262 218 209 
E-mail: tr-maramures-reg@just.ro 
Pagina de internet: http://portal.just.ro, Portalul instanţelor de judecată  
 
 

SURSELE FINANCIARE, BUGETUL ŞI BILANŢUL CONTABIL 
 

Activitatea instanţei este finanţată de la bugetul de stat, buget gestionat de Ministerul Justiţiei, 
ministrul justiţiei având calitatea de ordonator principal de credite, în timp ce preşedinţii Curţii de 
Apel Cluj şi Tribunalului Maramureş sunt ordonator secundar, respectiv terţiar de credite. 

 
 

PROGRAME ŞI STRATEGII 
 
Ministerul Justiţiei:  
http://www.just.ro/programe-si-strategii/ 
Programe şi Proiecte 
http://www.just.ro/strategii-si-politici/proiecte-si-programe/ 
Strategii Naţionale 
http://www.just.ro/strategii-si-politici/strategii-nationale/ 
 
Consiliul Superior al Magistraturii: 
https://www.csm1909.ro/266/Programe-%C5%9Fi-strategii 
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DOCUMENTELE PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE DE TRIBUNALUL MARAMUREŞ 
 

Dosarele privind activitatea de judecată 
Mapele de hotărâri 
Registrul general de dosare 
Registrul informativ 
Registrul de termene al arhivei 
Condica şedinţelor de judecată 
Registrele privind măsurile preventive  
Registrul de evidenţă a cererilor privind încuviinţarea efectuării percheziţiilor  
Registrul de evidenţă a sesizărilor privind supravegherea tehnică 
Registre privind cooperarea judiciară în materie penală  
Registrul privind confiscarea 
Registrul de evidenţă a căilor de atac declarate împotriva hotărârilor civile şi penale 
Registrul de evidenţă a redactării hotărârilor 
Registrele de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale    
Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor penale pronunţate în contestaţie 
Registrul de evidenţă şi punere în executare a hotărârilor civile 
Registrul de evidenţă a ordinelor de protecţie 
Registrul special privind mandatul ad-hoc  
Registrul special privind concordatul preventiv 
Mapa ofertelor de concordat  
Registrul de creanţe 
Registrul valorilor 
Registrul mijloacelor materiale de probă 
Registrul corpurilor delicte 
Registrul de intrare-ieşire a corespondenţei administrative 
Registrul de evidenţă a petiţiilor 
Registrul de evidenţă pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de 
interes public 
Registrul de control  
Registrul privind evidenţa practicii instanţelor de control judiciar 
Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate 
Registrul de evidenţă a cauzelor suspendate se ţine de către compartimentul arhivă. 
Registrele speciale pentru evidenţa unor persoane juridice 
Registrele de evidenţă şi punere în executare a sancţiunilor contravenţionale 
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Registrul de avarie – (în acest registru, în caz de avarie a sistemului ECRIS, vor fi înregistrate dosarele 
pentru care atribuirea numărului unic s-a făcut prin alocarea unei plaje de numere care porneşte de 
la un număr mai mare decât ultimul număr atribuit electronic). 
Registrul declaraţiilor de avere şi registrul declaraţiilor de interese 
Mapele ce cuprind situaţiile statistice 
 

 
DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC 
ACCESUL LA INFORMAŢIILE PUBLICE 

 
Informaţie de interes public: orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile 

unei autorităţi publice sau instituţii publice; 
Informaţie cu privire la datele personale: orice informaţie privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă. 
 
În principiu, documentele produse şi gestionate de Tribunalul Maramureş sunt de interes public. 
Bugetul, bilanţul contabil, documentele privind salarizarea şi achiziţiile, documentele privind 

organizarea şi activitatea instanţei se comunică din oficiu, acestea fiind publicate pe pagina de 
internet a instanţei. De asemenea, documentele indicate pot fi consultate la sediul instanţei, în cadrul 
Biroului de informare şi relaţii publice. 

Sunt exceptate de la liberul acces evidenţele care conţin date personale, în baza art. 12 din 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.  

 

Dosarele şi evidenţele instanţei privitoare la activitatea de judecată pot fi consultate în arhivă 
sau prin intermediul copiilor solicitate, doar de persoanele care justifică un interes legitim. 

Dosarele pot fi consultate de publicul larg pe internet, în limita informaţiilor furnizate de 
Portalul instanţelor de judecată. 

Dosarele în format electronic conţinând documentaţia completă pot fi consultate doar de părţi 
şi reprezentanţii acestora, prin intermediul aplicaţiei Info Dosar de pe site-ul Curţii de Apel Cluj şi a 
parolelor comunicate de instanţă. 

 
   Informaţiile de interes public sunt furnizate din oficiu şi la cerere, verbal sau în scris, pe 

suport de hârtie şi electronic, prin intermediul Biroului de informare şi relaţii publice. 
 

Solicitarea verbală a informaţiilor 
Cererile formulate verbal sunt soluţionate pe loc, dacă informaţiile sunt disponibile. 
În cazul în care informaţiile solicitate verbal nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată 

să formuleze o cerere scrisă, aceasta fiind soluţionată în termenele indicate mai jos. 
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Solicitarea în scris a informaţiilor 
Cererea trebuie să cuprindă denumirea instituţiei căreia îi este adresată, informaţia solicitată, 

într-o formă care să permită identificarea ei, numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum 
şi adresa la care se solicită primirea răspunsului. 

Informaţiile pot fi solicitate şi în format electronic! 
Termene de răspuns: 
Termenele pentru comunicarea în scris a răspunsului sunt următoarele: 
-10 zile pentru comunicarea informaţiei solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest 

termen; 
-10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la primul punct nu a fost suficient 

pentru identificarea informaţiei solicitate; 
-30 de zile pentru comunicarea informaţiei identificate peste termenul prevăzut la primul punct; 
-5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării 

acestuia; 
-5 zile pentru redirecţionarea cererilor greşit îndreptate. 
Termenele se calculează de la data înregistrării solicitării. Nu intră în calculul termenului ziua 

înregistrării cererii şi ziua în care acesta se împlineşte. Dacă ultima zi a unui termen este nelucrătoare, 
acesta se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează. 

Formularele prevăzute de Legea nr. 544/2001, respectiv modelele de cereri şi reclamaţii, pot fi 
descărcate de pe pagina de internet a Tribunalului Maramureş din cadrul Portalului instanţelor de 
judecată, secţiunea „Bine de ştiut”. 

 
 

MODALITĂŢI DE CONTESTARE A DECIZIEI TRIBUNALULUI ÎN SITUAŢIA ÎN CARE PERSOANA SE 
CONSIDERĂ VĂTĂMATĂ ÎN PRIVINŢA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC 

SOLICITATE 
 
Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de 

interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în 
funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi urgenţa solicitării. În cazul în 
care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, 
răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris 
despre acest fapt, în termen de 10 zile. Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se 
comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor. 
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Refuzul explicit sau tacit de comunicare a informaţiilor solicitate constituie abatere şi atrage 

răspunderea disciplinară a angajatului instanţei. 
Împotriva refuzului se poate depune reclamaţie la preşedintele instanţei  în termen de 30 de zile 

de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată. 
Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se 

transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât 
informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate 
împotriva celui vinovat. 

În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 
544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei 
rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei 
publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de răspuns la cerere. 

Atât plângerea, cât şi calea de atac, se judecă în procedură de urgenţă şi sunt scutite de taxă de 
timbru. 

 
 

Judecător delegat 
PETRARIU MIRELA-ROXANA 
 
Întocmit   
Miclăuş Anamaria -Lucia 
Expert superior 
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