Specializarea judecãtorului. Criteriile avute
în vedere pentru stabilirea judecãtorilor din
cadrul secþiilor judecãtoriei. Act
administrativ. Anularea hotãrârii colegiului
de conducere.
Curtea de Apel Constanþa - Secþia Comercialã, Maritimã ºi Fluvialã, Contencios
Administrativ ºi Fiscal, decizia civilã nr.35/
CA/02 februarie 2009, dosar nr. 1319/89/2007.

P

rin cererea înregistratã pe rolul
Tribunalului Iaºi sub nr. 1570/99/2007,
trimisã spre soluþionare Tribunalului
Vaslui, sub nr. 1319/89/2007, reclamanta
Todericã Camelia a chemat în judecatã pe pârâþii
Tribunalul Iaºi, Judecãtoria Iaºi, Preºedintele
Judecãtoriei Iaºi ºi Colegiul de Conducere al
judecãtoriei Iaºi, solicitând anularea parþialã a
Hotãrârii nr. 4/14.02.2007 a Colegiului de
Conducere al Judecãtoriei Iaºi, prin înlãturarea
dispoziþiei de trecere a reclamantei din
componenþa secþiei penale a judecãtoriei în
componenþa secþiei civile a aceleiaºi instanþe,
anularea parþialã a ordinului de serviciu pentru
anul 2007, suspendarea executãrii celor douã
acte administrative.
Motivând acþiunea, reclamata a susþinut cã
cele douã acte au fost emise cu încãlcarea
prevederilor art. 41 alin. 2 din Legea nr. 304/
2004, în sensul cã autorii acestora au înlocuit
criteriul specializãrii judecãtorului cu unul propriu
constând în vechimea judecãtorului raportatã la
prevederile legale referitoare la promovarea
magistraþilor din Legea nr. 303/2004, adãugând
astfel în mod nepermis la lege.
Prin conceptul specializarea judecãtorului,
susþine reclamanta cã se înþelege însumarea
cumulativã a numãrului de cauze soluþionate
exclusiv într-o anume materie, casarea,
legalitatea ºi redactarea hotãrârilor, desfãºurarea
activitãþii de magistrat într-un anume domeniu ºi
participarea acestuia la cursurile de formare,
profesionalã, seminarii sau studii postuniversitare cu specializarea într-un anume domeniu.
Definirea conceptului de specializare a
judecãtorului trebuia fãcutã în raport de
dispoziþiile art. 37 alin. 4, 39 alin. 1, 46 alin. 2 lit.
a din Legea nr. 303/2004, iar în ceea ce o
priveºte pe reclamantã, din actele depuse la
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dosar rezultã cã a avut o activitate practicã de
magistrat ºi a participat la cursuri de perfecþionare ºi specializare, exclusiv în domeniul
dreptului penal, ceea ce nu o recomandã pentru
trecerea la Secþia civilã a judecãtoriei.
Reclamanta mai aratã cã la adoptarea celor
douã acte administrative nu s-a avut în vedere
faptul cã la Judecãtoria Iaºi existã magistraþi cu
dublã specializare, civilã ºi penalã. Totodatã,
ulterior mutãrii sale la secþia civilã cu motivaþia
volumului de muncã în cadrul acestei secþii, trei
magistraþi ai secþiei civile au fost detaºaþi la
Tribunalul Iaºi.
Prin sentinþa civilã nr. 101/31.03.2008,
Tribunalul Vaslui a respins excepþiile lipsei de
interes ºi de obiect ºi a admis cererea
reclamantei cu consecinþa anulãrii în parte a
Hotãrârii nr. 4 din 14.02.2007 a Colegiului de
Conducere al Judecãtoriei Iaºi ºi a ordinului de
serviciu pentru anul 2007, cu privire la trecerea
magistratului Todericã Camelia din componenþa
secþiei penale în componenþa secþiei civile.
S-a reþinut cã hotãrârea nr. 4 din 14.02.2007
emisã de Colegiul de conducere al Judecãtoriei
Iaºi este nelegalã.
Pentru a pronunþa aceastã hotãrâre, Colegiul
a avut în vedere crearea a patru posturi de
judecãtor la Secþia civilã, în raport de volumul
de activitate al acestei secþii cu mult mai mare
decât al Secþiei penale.
Criteriul avut în vedere de colegiu pentru
selectarea celor patru judecãtori care urmau a fi
mutaþi, chiar dacã nu îl indicã expres, a fost cel
prevãzut de art. 41 alin.2 din Legea nr. 304/2004
ºi anume specializarea judecãtorului.
În interpretarea locuþiunii specializarea
judecãtorului, colegiul a constatat cã are o
problemã de drept legatã de interpretarea legii,
în sensul cã expresia de mai sus nu este definitã
de nici o lege în vigoare ºi cã, din acest motiv,
se impune stabilirea unor criterii de cãtre colegiu.
Preºedintele Judecãtoriei a propus ca
interpretarea sintagmei juridice amintite sã fie

stabilitã, prin analogie cu vechimea în funcþia de
judecãtor ºi respectiv de judecãtor în Secþia
penalã, prin coroborare cu dispoziþiile
Regulamentului de promovare în funcþii de
execuþie ºi de conducere ale judecãtorilor ºi
procurorilor.
Urmare a acestei propuneri, Colegiul a
adoptat criteriul vechimii în funcþia de judecãtor
ca element de selecþie a celor patru judecãtori ºi
astfel a fost nominalizatã ºi votatã pentru mutare
ºi reclamanta, aceasta având cea mai micã
vechime în cadrul Secþiei penale.
Reclamanta a combãtut acest mod de
interpretare a legii prin argumentele juridice
redate în plângerea prealabilã, motivarea acþiunii
cât ºi concluziile scrise.
Consiliul Superior al Magistraturii, abilitat cu
puterea de a-ºi spune punctul de vedere în
problemele de drept controversate (art. 67 pct.
1 lit. f din Hotãrârea Plenului C.S.M. nr. 326/2004)
prin nota nr. 4953/DRUO/ 04.05.2007, în legãturã
cu noþiunea de specializare teoreticã a
magistratului susþine cã, potrivit art. 37 alin. 1
din Legea nr. 303/2004, însumeazã activitãþile
de formare profesionalã continuã a acestora în
raport de necesitatea specializãrii lor, într-o
anumitã materie, domeniu sau ramurã a
dreptului, precum ºi specializarea prin studiu
individual, susþinerea unor referate sau lucrãri
în congrese, seminarii, articole, studii sau alte
forme de dezbatere ºtiinþificã.
Totodatã, conceptul înglobeazã ºi specializarea practicã, constând în desfãºurarea
activitãþii într-o anumitã secþie sau domeniu al
dreptului.
Tribunalul Vaslui apreciazã cã art. 41 alin. 2
din Legea nr. 304/2004, într-o interpretare
sistematicã þinând seama de legãturile sale cu
dispoziþii legale, care fac referire la acest
concept, din Legile nr. 304/2004, nr. 303/2004,
nr.317/2004 ºi Hotãrârea nr. 387/2005 pentru
aprobarea Regulamentului de ordine interioarã
al instanþelor judecãtoreºti, distinge douã
componente ale specializãrii judecãtorului ºi
anume una teoreticã ºi alta practicã.
Componenta teoreticã a instituþiei juridice a
specializãrii judecãtorului este conturatã, în mod
precis, de conceptul formãrii profesionale a
judecãtorului în conformitate cu prevederile art.
35 alin.1, 37 alin.1, 37 alin. 4, 39 alin. 1, ºi 46
alin.1 din Legea nr. 303/2004, art. 36 alin.1 lit. c
ºi 40 lit. e din Legea nr. 317/2004 ºi art. 5 lit. c
din Hotãrârea nr. 387/2005 privind aprobarea

Regulamentului de ordine interioarã al instanþelor
judecãtoreºti.
Componenta practicã a conceptului juridic
este concretizatã de dispoziþiile art. 39 alin. 1 ºi
2 ºi 41 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, care
prevede înfiinþarea secþiilor de specialitate la
instanþe sau complete specializate, cum ar fi cele
pentru minori ºi familie, tribunale specializate (art.
2 alin. 1 ºi 4 din Regulamentul de ordine
interioarã), judecãtorii desemnaþi sau delegaþi cu
atribuþii privind activitatea compartimentelor
executãri penale; art. 27 din Regulament)
judecãtorii cu atribuþii privind activitatea de
executãri civile (art. 28 acelaºi regulament)
judecãtorii cu atribuþii privind analiza practicii
instanþelor de control judiciar ( art. 29) cei cu
atribuþii privind soluþionarea cererilor privind
cetãþenia românã ( art. 30, regulament)
judecãtorii cu atribuþii la Oficiul Registrului
Comerþului (art.30, regulament) judecãtorii sindici
(art. 32), judecãtorul desemnat cu aplicarea
apostilei (art. 34) etc.
Interpretarea literal-restrictivã ºi prin analogie
a textului de mai sus, propusã de autorii hotãrârii,
nu poate fi primitã de Tribunal, deoarece nu
corespunde spiritului ºi literei art. 41 alin. 2 din
Legea nr. 304/2004, deoarece vechimea poate
fi un element de stabilirea gradului de
specializare a unui magistrat, dar nu este singurul
ºi nu întotdeauna acesta este esenþial sau
determinant în acest sens.
Dacã interpretarea autorilor hotãrârii ar fi fost
cea corectã, atunci, legiuitorul ar fi trebuit ca în
art. 41 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 sã înlocuiascã conceptul de specializare a judecãtorului
cu cel de vechime a acestuia, dar, nefãcând
acest lucru, interpretul legii trebuie sã-i caute
sensul exact în raport de celelalte reglementãri
din domeniu.
Din acest punct de vedere, hotãrârea atacatã
este nelegalã, deoarece a aplicat prevederile art.
41 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 într-o altã formã
decât rezultã cã acestea sunt reglementate
potrivit normelor legale care îi definesc, conþinutul
ºi care au fost indicate de tribunal mai sus.
Hotãrârea atacatã este nelegalã ºi pentru
faptul cã a soluþionat aºa-zisa problemã de drept,
decurgând din interpretarea art. 41 alin. 2 din
Legea nr. 304/2004 într-un alt cadru legal decât
cel impus de art. 49 alin. 1 din Legea nr. 304/
2004, intrând în atribuþiile Adunãrii generale a
judecãtorilor prevãzute de art. 51 lit.c din aceeaºi
lege, care dã în puterea acestui for de conducere
dezbaterea problemelor de drept.
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Prin urmare, rezoluþia hotãrârii, indiferent cã
aceasta a fãcut o corectã sau greºitã interpretare
a art. 41 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, reprezintã
un abuz de drept, care se sancþioneazã cu
anularea actului administrativ astfel emis.
Colegiul de conducere al instanþei are, potrivit
art. 22 alin. 1 din Regulamentul de ordine
interioarã al instanþelor, obligaþia managerialã de
a dezbate problemele generale de conducere ale
instanþei ºi de a adopta hotãrâri care sã asigure
buna organizare ºi funcþionare a acesteia, dar ºi
aceste prevederi legale au fost încãlcate cu
ocazia emiterii hotãrârii atacate, prin aceea cã,
în loc sã rezolve, interesul prioritar al Secþiei civile
a instanþei, de a ocupa posturile nou create cu
magistraþii având cel mai mare grad de
specializare în domeniul dreptului civil ºi care se
gãseau la secþia penalã, a procedat total
nepermis, mutând judecãtorii cu cea mai micã
vechime în Secþia penalã ºi care, logic, puteau
sã aibã ºi cel mai mic grad de specializare în
domeniul dreptului civil.
Procedând în modul de mai sus, autorii
hotãrârii au riscat interesele activitãþii Secþiei
civile a instanþei de a-ºi realiza sarcinile (art. 2
alin. 1 ºi alin. 2 din Legea nr. 304/2004) prin
aceea cã au propus, în fapt, un experiment
judiciar prin mutarea magistraþilor cu cea mai
micã vechime în Secþia penalã, în loc de a selecta
pe primii patru magistraþi cu gradul cel mai ridicat
de specializare în domeniul dreptului civil ºi care
funcþionau în cadrul Secþiei penale, aceºtia
existând, dupã cum precizeazã pârâþii, în sensul
cã pânã în anul 2005 când s-au înfiinþat secþiile
de specialitate ale instanþei, repartiþia cauzelor
pe complete s-a fãcut în mod eterogen sub
aspectul naturii civile ori penale ale acestora.
Dar, hotãrârea atacatã a contravenit ºi
normelor juridice, citate mai sus, care obligau la
respectarea continuitãþii completelor de judecatã
în funcþie de specializarea judecãtorilor iar nu
altfel, vãtãmând în acelaºi timp ºi interesele
profesionale ale reclamantei legate de formare
ºi continuare a carierei sale profesionale,
exclusiv în domeniul dreptului penal.
Pentru aceste multiple încãlcãri de legi,
hotãrârea atacatã este nelegalã, astfel cã în baza
art. 1 ºi 18 din Legea nr. 554/2004 va fi anulatã.
Soluþia a fost atacatã cu recurs de cãtre pârâþi,
recurs înregistrat pe rolul Curþii de Apel Iaºi.
Recurenþii preºedintele Judecãtoriei Iaºi,
Judecãtoria Iaºi ºi Colegiul de Conducere al
Judecãtoriei au invocat prin motivele de recurs
urmãtoarele aspecte:
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1. Instanþa de fond a pronunþat hotãrârea cu
încãlcarea competenþei altei instanþe, respectiv
a înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie. Recurenþii
susþin cã înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie este
competentã în soluþionarea litigiului potrivit art.
20 alin. 1 din Regulamentul de Organizare ºi
funcþionare a Consiliului Superior al Magistraturii,
raportat la art. 35 din legea nr.317/2004.
Astfel, hotãrârea atacatã a vizat cariera
reclamantei, Consiliul Superior al Magistraturii
având atribuþii cu privire la cariera judecãtorilor,
conform textelor de lege amintite. În acest sens
sunt ºi prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr.
554/2004, potrivit cu care nu pot fi atacate pe
calea contenciosului administrativ actele
administrative pentru modificarea sau
desfiinþarea cãrora se prevede, prin lege
organicã, o altã procedurã judiciarã.
2. În mod greºit, au fost respinse excepþiile
lipsei de interes ºi de obiect în condiþiile în care
reclamanta a fost mutatã înapoi la secþia penalã.
În legãturã cu acest aspect, cererea
reclamantei de constatare cã perioada în care a
funcþionat în cadrul secþiei civile nu reprezintã
specializare în aceastã materie reprezintã o
completare a acþiunii ce nu poate fi primitã, fiind
fãcutã dupã prima zi de înfãþiºare. Prin raportare
la aceastã cerere, în motivarea excepþiilor,
instanþa s-a pronunþat asupra a ceea ce nu s-a
cerut. în plus, excepþia lipsei de interes este
nemotivatã, instanþa preluând doar susþinerile
reclamantei ºi definiþia interesului.
3. Cu privire la fondul cauzei se susþine cã la
adoptarea hotãrârii atacate au fost respectate
prevederile legale, Colegiul de conducere fiind
obligat sã þinã seama de interesele profesionale
ale tuturor magistraþilor. Faptul cã un judecãtor
este specializat într-o anumitã materie nu îl
exonereazã de obligaþia sa generalã ºi
imperativã de a-ºi îmbunãtãþi pregãtirea, în
general. De asemenea, vechimea în profesie ºi
în specializare a tuturor magistraþilor secþiei
penale a Judecãtoriei Iaºi sunt superioare
vechimii în profesie ºi specializare a reclamantei.
Mutarea reclamantei a fost determinatã de
scãderea accentuatã a volumului de activitate
în secþia penalã care a determinat o nouã
evaluare a situaþiei.
Conceptul de specializare nu a fost definit
de nici un text de lege, astfel cã în speþã au fost
avute în primul rând realitãþile practice din cadrul
Judecãtoriei Iaºi, respectiv faptul cã toþi
magistraþii din cadrul secþiei penale se aflau pe
poziþii de egalitate ºi cã singurul criteriu care îi

diferenþia era vechimea în cadrul profesiei ºi a
specializãrii penale. Nu intra în atribuþiile Adunãrii
generale a judecãtorilor analizarea conceptului
de specializare.
Ca urmare a admiterii cererii de strãmutare
formulatã de cãtre intimatã, prin încheierea nr.
3159/26.09.2008 a Înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, cauza a fost scoasã de pe rolul Curþii
de Apel Iaºi ºi înaintatã Curþii de Apel Constanþa
unde a fost înregistratã sub numãrul 1319/89/
2007.
Prin înscrisul depus la data de 26.01.2009
recurenþii preºedintele Judecãtoriei Iaºi,
Judecãtoria Iaºi ºi Colegiul de Conducere al
Judecãtoriei Iaºi au invocat excepþia de
nelegalitate a Hotãrârii C.S.M. nr. 5/08.01.2007.
Hotãrârea nr. 5/2007 a Plenului C.S.M.
priveºte plângerea doamnei judecãtor TAM
(judecãtor la Judecãtoria Slatina) împotriva unei
hotãrâri a colegiului de conducere al judecãtoriei
unde funcþiona, ce viza desemnarea
judecãtorilor propuºi pentru acordarea Diplomei
Meritul Judiciar.
Hotãrârea C.S.M. a reþinut inadmisibilitatea
plângerii, faþã de lipsa competenþei Consiliului
Superior al Magistraturii de a soluþiona astfel de
contestaþii.
Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004,
legalitatea unui act administrativ unilateral cu
caracter individual, indiferent de data emiterii
acestuia, poate fi cercetatã oricând în cadrul unui
proces, pe cale de excepþie, din oficiu sau la
cererea pãrþii interesate. În acest caz, instanþa,
constatând cã de actul administrativ depinde
soluþionarea litigiului pe fond, sesizeazã, prin
încheiere motivatã, instanþa de contencios
administrativ competentã ºi suspendã cauza,
încheierea de sesizare a instanþei de contencios
administrativ nu este supusã niciunei cãi de atac,
iar încheierea prin care se respinge cererea de
sesizare poate fi atacatã odatã cu fondul.
Suspendarea cauzei nu se dispune în ipoteza
în care instanþa în faþa cãreia s-a ridicat excepþia
de nelegalitate este instanþa de contencios
administrativ competentã sã o soluþioneze.
În consecinþã, pentru a fi analizatã o excepþie
de nelegalitate de cãtre instanþa competentã,
este necesar ca soluþionarea cauzei sã depindã
de actul administrativ a cãrui nelegalitate se
invocã. În practicã, astfel de situaþii se ivesc
atunci când actul atacat este emis în baza actului
administrativ a cãrei nelegalitate se invocã
(ex.:procesele-verbale de contravenþie încheiate
în baza unei hotãrâri a consiliului local).

Situaþia din speþã nu are nici o legãturã cu
textul legal, pentru urmãtoarele motive: recurenþii
urmãresc desfiinþarea unei hotãrâri
judecãtoreºti. Hotãrârea C.S.M. nr. 5/2007 nu a
stat la baza hotãrârii colegiului de conducere
atacatã în cauzã, ci a fost amintitã ca
jurisprudenþã în motivarea competenþei instanþei
de contencios administrativ. Este absolut inutil,
dat fiind calitatea pãrþilor în proces, sã fie
explicate modalitãþile în care poate fi atacatã o
hotãrâre judecãtoreascã ºi care sunt motivele
care pot fi invocate în sprijinul unei cereri de
recurs.
Declararea ca nelegalã a unei soluþii de speþã,
amintitã de cãtre prima instanþã, nu poate avea
nici un efect asupra unei hotãrâri judecãtoreºti.
Pentru aceste considerente excepþia de
nelegalitate a hotãrârii C.S.M. nr. 5/2007 a fost
respinsã.
Potrivit art. 25 alin. 8, 9 ºi 10 din Hotãrârea.
C.S.M. nr. 387/2005 privind Regulamentul de
ordine interioarã al instanþelor judecãtoreºti
Colegiul de conducere adoptã hotãrâri cu votul
majoritãþii membrilor sãi. Dezbaterile ºi hotãrârile
colegiului de conducere se consemneazã într-un
proces-verbal, încheiat de secretariatul colegiului
ºi semnat de toþi membrii sãi. Hotãrârile
colegiului de conducere se aduc la cunoºtinþã
celor interesaþi. Procesele-verbale încheiate
potrivit alin. (3) se pãstreazã într-o mapã specialã
de cãtre primul-grefier sau, dupã caz, de grefierul
ºef al instanþei ori de grefierul desemnat de
preºedinte.
Se constatã cã legea nu prevede modalitatea
de atacare a hotãrârilor colegiilor de conducere.
Textul art. 35 din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, invocat de
recurenþi, potrivit cu care Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii are urmãtoarele atribuþii
referitoare la cariera judecãtorilor ºi procurorilor:
a) propune Preºedintelui României numirea în
funcþie ºi eliberarea din funcþie a judecãtorilor ºi
a procurorilor, cu excepþia celor stagiari; b)
numeºte judecãtorii stagiari ºi procurorii stagiari,
pe baza rezultatelor obþinute la examenul de
absolvire a Institutului Naþional al Magistraturii;
c) dispune promovarea judecãtorilor ºi a
procurorilor; d) elibereazã din funcþie judecãtorii
stagiari ºi procurorii stagiari; e) propune
Preºedintelui României conferirea de distincþii
pentru judecãtori ºi procurori, în condiþiile legii;
f) îndeplineºte orice alte atribuþii stabilite prin lege
sau regulament nu are nici o legãturã cu speþa,
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obiectul acesteia fiind anularea unei hotãrâri a
Colegiului de Conducere emisã pentru
îndeplinirea atribuþiilor prevãzute de art. 22 alin.
2 din hotãrârea. C.S.M. nr. 387/2005 ºi nu
anularea unei hotãrâri a Consiliului Superior al
Magistraturii prin care au fost îndeplinite atribuþiile
prevãzute de art. 35 mai sus citat. De altfel, o
simplã parcurgere a atribuþiilor C.S.M. clarificã
care este competenþa acestuia în ceea ce
priveºte cariera judecãtorilor ºi procurorilor,
printre atribuþiile enumerate nefiind ºi repartizarea
judecãtorilor pe secþii. Aceastã atribuþie aparþine
Colegiului de Conducere, potrivit art. 22 alin. 2
lit. b) din HCSM nr. 387/2005, aºa cum s-a arãtat
deja, legea neindicând o cale ºi o procedurã de
atac.
În lipsa unor prevederi exprese în ceea ce
priveºte calea de atac împotriva hotãrârilor
colegiilor de conducere ºi instanþa competentã,
devin aplicabile prevederile comune în materie,
în funcþie de natura actului, respectiv Legea nr.
554/2004.
Potrivit art. 2 alin. 1 lit. c din Legea contenciosului administrativ, este act administrativ - actul
unilateral cu caracter individual sau normativ emis
de o autoritate publicã, în regim de putere publicã,
în vederea organizãrii executãrii legii sau a
executãrii în concret a legii, care dã naºtere,
modificã sau stinge raporturi juridice; sunt
asimilate actelor administrative, în sensul
prezentei legi, ºi contractele încheiate de
autoritãþile publice care au ca obiect punerea în
valoare a bunurilor proprietate publicã,
executarea lucrãrilor de interes public, prestarea
serviciilor publice, achiziþiile publice; prin legi
speciale pot fi prevãzute ºi alte categorii de
contracte administrative supuse competenþei
instanþelor de contencios administrativ.
Hotãrârea colegiului de conducere se încadreazã
în aceastã noþiune, în acest sens fiind ºi practica
constantã a instanþelor judecãtoreºti.
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Pentru aceste considerente nu poate fi
reþinutã competenþa înaltei Curþi de Casaþie ºi
Justiþie, aceasta judecând, cum ºi recurenþii au
remarcat, calea de atac împotriva hotãrârilor
C.S.M. ºi nu ale colegiilor de conducere.
În ceea ce priveºte criteriile avute în vedere
pentru stabilirea judecãtorilor din cadrul secþiei
penale care se vor muta în cadrul secþiei civile,
recurenþii nu contestã cã potrivit art. 41 alin. 2
din Legea nr.304/2004, componenþa secþiilor ºi
completurilor specializate se stabileºte de
colegiul de conducere al instanþei, în raport cu
volumul de activitate, þinându-se seama de
specializarea judecãtorului.
Prin motivele de recurs se aratã însã cã, în
cadrul secþiei penale nu exista nici un judecãtor
cu specializare în materie civilã, astfel cã
reclamanta a fost aleasã þinându-se cont de
vechimea cea mai micã în profesie ºi în
specializare, respectându-se astfel interesele
profesionale ale tuturor magistraþilor.
Prin probele existente la dosar, reclamanta a
dovedit, conform art. 1169 din Codul civil,
existenþa unei specializãri exclusive în materie
penalã. Desigur, în cazul în care toþi magistraþii
din componenþa secþiei penale aveau o
specializare exclusivã în materie penalã,
deveneau aplicabile alte criterii, printre care ºi
vechimea în specializare sau în profesie.
Recurenþii nu au fãcut însã dovada celor
afirmate, respectiv nu au dovedit pentru fiecare
judecãtor al secþiei penale evoluþia profesionalã,
de la intrarea în magistraturã ºi pânã la
pronunþarea hotãrârii atacate, domenii în care
ºi-au desfãºurat activitatea, tipul de seminarii la
care au participat (respectiv dacã acestea sunt
exclusiv în materie penalã sau ºi în alte domenii),
cursuri postuniversitare ºi masterate absolvite,
numai în acest mod putând justifica depãºirea
criteriului impus de lege.
Pentru aceste considerente, recursul a fost
respins ca nefondat.

