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1.  Dosar nr.1870D/2019 
Tribunalul Mureș 
Dosar nr.91/289/2018 
 
  
 

- Rovcanin Larisa Iulia 
- Cazan Victor Marcel 
- Cazan Eugen 

*** 
- Prazniciuc Viorel 
- S.C. EUROINS România 
Asigurare Reasigurare 
S.A. 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.25 alin.(6) din Codul de 
procedură penală  

2.  Dosar nr.2720D/2019 
Curtea de Apel Cluj 
Dosar nr.22.351/3/2007*/a3 
 
  
  
  
  
 

- Bivolaru Gregorian 
*** 

- Bozaru Dan 
- Bozdoc Alexandru-Cristian 
- Buruiană Ovidiu-

Eusebio 
- Catrina Nicolae 
- Cojocaru Costică 
- Dochinoiu Diana 
- Popescu (fostă Hangan) 

Liana-Maria 
- Lazăr Mariana Cipriana 
- Mihăilescu Diana-Silvia 
- Necula Marius 
- Negîci Mihai Robert 
- Radu Iuliana 
- Roșu Petru 
- Roșu Camelia 
- Stroe Cristina 
- Țântaș Mihaela 
- Țiplea Grigore 
- Visterneanu 

Lăcrămioara 
- Vișan Teodora-Camelia 
- Lomoș Dumitru-Remus 

– decedat  
- Mișcarea de Integrare 

Spirituală în Absolut, prin 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.103 alin.(3) din Codul de 
procedură penală raportate la 
cele ale art.111 și art.112 din 
Codul de procedură penală 
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reprezentant legal Ambăruș 
Ana-Gabriela 

- Fundația de Terapii Naturiste 
și Yoga "Tara" 

- Dănuț Doina 
- Albu Garofița Țița 
- Dumitru Ionela Cristina 
- Găitan Constantin 
- Lupescu Simion 
- Andrei Mihaela 
- Pavel (Vălean) Alina-Elena 
- Marques (fostă 

Mureșan) Agness-
Arabella 

- Mureșan Diana-Isabela 
- Albu (Costea) Cornel 
- Compania 

MICROSOFT 
CORPORATION 

- Uniunea Producătorilor de 
Fonograme din România 

- RO-ACT 
- Bertescu Valeria 
- Lupescu Ion 
- Compania MACROMEDIA 

INCORPORATED 
 

3.  Dosar nr.2828D/2019 
Curtea Militară de Apel 
București 
Dosar nr.91/739/2018 
 

- Rusu Liviu Adrian 
*** 

 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.415 din Codul penal 

4.  Dosar nr.2852D/2019 
Tribunalul Satu Mare  
Dosar nr.1.826/266/2018/a2 
 
  
  
  
  
 

- Berende Sabin Beniamin 
*** 

- Cosma Maricica Liliana 
- Cosma Gheorghe 
- Cosma Nicolae 
- Andreica Octavian Dan 
- Poptile Gheorghe 
- Societatea Asigurare 

Reasigurare ASTRA S.A., 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.111 alin.(6) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr.195/2002 privind circulația 
pe drumurile publice  
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prin lichidator KPMG 
Restructuring SPRL 

 
5.  Dosar nr.2969D/2019 

Judecătoria Aiud 
Dosar nr.3.680/175/2018 
 
  
  
  
  
 

- Moisin Alen Daniel 
*** 

- Penitenciarul Aiud 
 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.103 alin.(4) și (5) și ale 
art.104 alin.(7) din Legea 
nr.254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului 
penal 

6.  Dosar nr.2982D/2019 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
Dosar nr.1.679/1/2019 
 
  

- Magyar Florin Dănuț 
*** 

 
 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.22 lit.d) din Legea 
nr.51/1991 privind 
securitatea națională a 
României 

7.  Dosar nr.3370D/2019 
Curtea de Apel Pitești 
Dosar nr.937/241/2015 
 
  
  
  
  
 

- Mureșan Raul-Ioan 
*** 

- Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Horezu 
- Bălău Julieta 
- Lungu Constantin 
- Roșu Crina Ioana 
- Roșu Dorel 
- Morar Adrian 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.421 alin.(1) pct.2 lit.b) din 
Codul de procedură penală și 
ale art.334 alin.(2) din Codul 
penal 

8.  Dosar nr.3438D/2019 
Tribunalul București 
Dosar nr.22.584/3/2018 
 
  
  
  
  
 

- Tribunalul București – 
Sectia I penală, din oficiu 

*** 
- Șerban Marius Florin 
- Ion Ionela 
- Vasilescu Mihai 
- Șerban Gheorghe Daniel 
- Stănescu Marian 
- Podărescu Cătălin 
- Mihai Leonard 
- Stoian Andreea Florentina 
- Stoian Marius Dorinel 
- Busuioc (actualmente 

Chira) Ștefan Delgado 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.7 alin.(1) din Ordonanța 
Guvernului nr.75/2000 
privind organizarea activității 
de expertiză criminalistică 
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- Busuioc Ion 
- Dumitru Valentin 

Marian 
- Șerban Alexandra 

Mirela 
- Haidău Mădălina Mariana 
- Rotaru Cimaron 
- Nicola Iulian Alexandru 
- Drăguș Lucian Corneliu 
- Șerban Vasile Nicușor 
- Mihai Angelo Gabriel 
- Suhățeanu Traian 
- Neguț (fostă Dragomir) 

Liliana Maria 
- Mindrigiu Elena Alexandra 
- Pascu Maria 
- Coman Cristina Mariana 
- Helgiu Roxana 
- Vasile Ioana 
- Butnariu Nicoleta 
- Răducanu Ana Maria 
- Bonicioiu Carmen 
Florentina 
 

9.  Dosar nr.35D/2020 
Curtea de Apel Craiova 
Dosar nr.840/213/2018/a2 
 
  
  
  
  
 

- Curtea de Apel Craiova 
– Secția penală și pentru 
cauze cu minori, din 
oficiu 

*** 
- Geană Marius Leonard 
- Negreci Cristache 
- Nicolae Florin 
- Asociația de Vânătoare 

și Pescuit Sportiv Olt 
- Ocolul Silvic Corabia 
- Direcția Silvică Olt – 

Ocolul Silvic Corabia 
- Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Corabia 
 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
sintagma "transportul 
vânatului dobândit în 
condițiile art.42" cuprinsă de 
dispozițiile art.44 alin.(1) 
lit.d) din Legea nr.407/2006 a 
vânătorii și protejării fondului 
cinegetic 
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10.  Dosar nr.2468D/2019 
Tribunalul Bacău 
Dosarnr.1.618/189/2014/a1 
 
  

 - Todireanu Petruța 
*** 

- Proca Dorina 
- Proca Florin Aurel 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.184 din Codul civil 

11.  Dosar nr.2779D/2019 
Tribunalul Argeş 
Dosar nr.2.725/109/2019  
 
  
  
  
  
 

 - Cabinet de Avocat 
Oprea Narcis Adrian, prin 
avocat titular Oprea 
Narcis Adrian 

*** 
- Baroul Argeș 
- Consiliul Baroului 
Argeș 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.82 alin.(1) din Legea 
nr.51/1995 pentru 
organizarea și exercitarea 
profesiei de avocat 

12.  Dosar nr.3265D/2019 
Tribunalul Hunedoara 
Dosar nr.3.405/97/2018 
 
  

- Durnea Constantin 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

13.  Dosar nr.3266D/2019 
Tribunalul Hunedoara  
Dosar nr.3.149/97/2018  
 
  
 
  
 

- Popa Vasile 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 
- Casa Națională de Pensii 
Publice – Comisia Centrală 
de Contestații 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

14.  Dosar nr.3267D/2019 
Tribunalul Hunedoara 
Dosar nr.2.164/97/2018 
  
 

- Holbea Aurel 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

15.  Dosar nr.3269D/2019 
Tribunalul Hunedoara 
Dosar nr.3.143/97/2018 
 
  

 - Craioveanu Ioan 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

16.  Dosar nr.3270D/2019 
Tribunalul Hunedoara 
Dosar nr.3.148/97/2018 
 
  

- Onisie Vasile 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 
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17.  Dosar nr.3271D/2019 
Tribunalul Hunedoara 
Dosar nr.3.788/97/2018 
 
  

- Marinescu Ghiorghe 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

18.  Dosar nr.3272D/2019 
Tribunalul Hunedoara 
Dosar nr.3.787/97/2018 
 
  

- Cioraia Gheorghe 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

19.  Dosar nr.3294D/2019 
Tribunalul Hunedoara  
Dosar nr.3.408/97/2018 
 
  
 

 - Ciontoiu Constantin 
Jean 

*** 
- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

20.  Dosar nr.3295D/2019 
Tribunalul Hunedoara  
Dosar nr.3.410/97/2018 
  
 

 - Floronesc Cristian Emil 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

21.  Dosar nr.3304D/2019 
Curtea de Apel Alba Iulia  
Dosar nr.509/97/2018 
 
  

- Hotea Alexandru Constantin 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă 

22.  Dosar nr.3321D/2019 
Tribunalul Hunedoara  
Dosar nr.3.147/97/2018 
 
 

 - Negru Gheorghe 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

23.  Dosar nr.3379D/2019 
Curtea de Apel Alba Iulia  
Dosar nr.782/97/2018 
 
 

 - Marcu Vasile 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă 
 

24.  Dosar nr.3380D/2019 
Curtea de Apel Alba Iulia  
Dosar nr.1.952/97/2018 
  
 

 - Ioana Gheorghe Marian 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă  

25.  Dosar nr.3381D/2019 
Curtea de Apel Alba Iulia  
Dosar nr.1.962/97/2018   
  

 - Duc Ioan 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă 
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26.  Dosar nr.3382D/2019 
Curtea de Apel Alba Iulia  
Dosar nr.2.583/97/2018 
 
  

 - Ghertec Miklos 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă 

27.  Dosar nr.3383D/2019 
Curtea de Apel Alba Iulia  
Dosar nr.2.584/97/2018 
 
  

 - Miklos Antal 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă 

28.  Dosar nr.3400D/2019 
Curtea de Apel Alba Iulia  
Dosar nr.699/97/2018 
 
  

 - Peșcan Dumitru Doru 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă  

29.  Dosar nr.3401D/2019 
Curtea de Apel Alba Iulia  
Dosar nr.3.015/97/2018 
 
  

 - Didirea Constantin 
*** 

- Casa Județeană de Pensii 
Hunedoara 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.521 alin.(3) din Codul de 
procedură civilă 

30.  Dosar nr.3449D/2019 
Tribunalul Hunedoara  
Dosar nr.716/97/2018 
 
  
  
  
  

 - Morari Vasile 
*** 

- Casa Județeană de 
Pensii Hunedoara 
- Casa Națională de Pensii 
Publice – Comisia 
Centrală de Contestații 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.519 și art.521 alin.(3) din 
Codul de procedură civilă 

31.  Dosar nr.1863D/2022 
Curtea de Apel Bucureşti 
Dosar nr.4.762/2/2021 
 
  
  
 

- Sîrcă Alina Ana 
 - Brătulescu Marius-Alin  

*** 
- Guvernul României, prin 
Premier Orban Ludovic 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.10/2001 privind 
regimul juridic al unor mobile 
preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 – 22 
decembrie 1989 

32.  Dosar nr.971D/2019 
Tribunalul Bucureşti 
Dosar nr.25.171/3/2018 
 
  
 
 

 - Brailescu Daniel 
*** 

- Direcția Generală de 
Poliție a Municipiului 
București 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.360/2002 privind 
statutul polițistului, în 
ansamblul ei a Legii 
nr.188/1991, privind statutul 
funcționarului public, în 
ansamblul ei 
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33.  Dosar nr.2093D/2019 
Curtea de Apel Bucureşti 
Dosar nr.2.394/299/2018/a1 
 
  
  
  
  

- Potorac Adrian Octavian 
- Tache Radu Diana 

*** 
- Ministerul Fondurilor 
Europene  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.34 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului 
nr.83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice în anul 
2015, precum și alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor 
publice și ale art.21 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.103/2013 
privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum 
și alte măsuri în domeniul 
cheltuielilor publice 

34.  Dosar nr.2199D/2019 
Curtea de Apel Piteşti 
Dosar nr.350/46/2019  
 
  
  
  
  
 

- Narița Cristina Roberta, 
Mihail Cristina Maria, 
Timișan Andreea Laura, 
Flavius Conta Dacian, 
Voicu Pușcașu, Marcu 
Mariana, Holhoș Ana 
Maria, Gheberta Ioana 
Nicoleta, Conta Mihaela 
Aurelia, Stanciu Anca 
Lucia, Crețu Andreea, 
Filimon Cornelia, Șortan 
Delia, Iancu Daniela prin 
reprezentant Narița 
Cristina Roberta 

*** 
- Ministerul Justiției 
- Ministrul Justiției 
- Curtea de Apel Alba Iulia 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.3/2019 privind 
eșalonarea plății drepturilor 
salariale restante pentru unele 
categorii de personal din 
sistemul justiției 

35.  Dosar nr.2280D/2019 
Tribunalul Argeş 
Dosar nr.7.370/63/2018  
 
  

- Iordache Petre Catalin 
*** 

- S.C. Comdata Service 
S.R.L. Craiova 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.134 alin.(3) din Legea 
nr.53/2003 - Codul muncii  

36.  Dosar nr.2289D/2019 
Tribunalul Mureș 
Dosar nr.1.119/102/2018/a1  

- Tribunalul Mureș – 
Secția civilă, din oficiu 

*** 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.23 și art.25 din Legea-
cadru nr.153/2017 privind 
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- Bancsi Gizella 
- Constantin Catarina 
- Croitorescu Zsuzsanna 
- Dur Livia 
- Jung Adriana 
- Minculescu Ioana Brîndușa 
- Oancea Floarea 
- Pastor Elena 
- Todea Olivia 
- Ursa Aurica 
- Voda Lucreția Lucia 
- Institutul de Medicina 
Legală Târgu Mureș 
 

salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, raportate 
la cele ale art.7 alin.(l) și 
alin.(3) din Capitolul II al 
Anexei nr.II la Legea 
nr.153/2017 

37.  Dosar nr.2329D/2019 
Curtea de Apel Bucureşti 
Dosar nr.5.718/2/2018 
 
  
  
  
  
 

- Cosneanu Gheorghe, 
Alexandra Ion, Covei Stelea, 
Tudor Marian, Lazăr Marian, 
Lupulescu Nicolae, Istrate 
Virgiliu Marian, Toma 
George Octavian, Diaconeasa 
Vladimir, Culea Claudia 
Ștefan, Stanciu Gheorghe, 
Mihalache Florin Codruț, 
Văetiși Marian, Pitu Cătălin 
Ranco, Dinu lulian, Petrovan 
Paul Nicolae, Mitrănescu Dan 
Mihail, Nicula Ilie Ionel, 
Bărbulescu Rodica, Balmuș 
Violeta Daniela, Urzică 
Cătălina, Antip Nicoleta 
Sorina, Stoian Eugenia 
Claudia, Șerban Niculina, 
Ochetan Elena, Vlad 
Georgeta Iuliana, Gavrilă 
Adela Daniela, 
Constantinescu Elena Raluca, 
Ușurelu Aurelia, Dănila 
Daniela, Nicolau Adrian, 
Truică Paul, Olteanu Marius 
Felician, Museanu Marius, 
Caloian Gheorghe, 
Levanovici Camelia, Popescu 
Onofrei Cristina, Petre 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.38 alin.(6) din Legea-
cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice, Capitolul 
I pct.B și Capitolul II din 
Anexa nr.V la Legea-cadru 
nr.153/2017, Capitolul I 
pct.A.I lit.d) și Capitolul II 
pct.A.I.1 lit.b) din Anexa 
nr.VIII din Legea-cadru 
nr.153/2017, art.I din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.79/2017 pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, art.VI din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.82/2017 pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative, art.I din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.3/2018 privind 
unele măsuri fiscal-bugetare 
și Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.41/2018 pentru 
modificarea și completarea 
Legii-cadru nr.153/2017 
privind salarizarea 
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Teodora, Săpătoru Simona, 
Marinescu Niculina, Dima 
Mihaela, Corbu Ionel, Mircea 
Adrian, Nica George, Moraru 
Traian, Scarpet Vasile, 
Gortescu Gabriel, Lazăr 
Claudia, Roșca Ovidiu 
Emanuel, Cazacu Radu 
Mihăiță, Muscalu Mihaela, 
Dumitru Silvia, Niculae 
Victorița Andreea, Stănilă 
Maria Olimpia, Constantin 
Georgeta, Albu Mihaela, 
Stroe Ioana Magdalena, 
Gheorghe Cornelia, Stan 
Daniela, Iordache Veronica, 
Siserman Viorel, Lazăr Alin 
Silviu, Popa Aristotel Mihail, 
Lascu Alexandru Liviu, 
Turcuș Septimiu, Băcanu 
Silviu George, Oancea Emil 
Teodor, Ene Mircea, Boțog 
Simona Alina, Boțoman 
Nicoleta, Cozma Ana Valeria, 
Ghirișan Lucia Claudia, Dinu 
Diana Magdalena, Rab 
Nicoleta Anica, Văsonan 
Andreea Monica, Prelipcean 
Gheorghe, Rotariu Irinel, 
Chifan Silviu Ghiocel, Chirila 
Macovei Vasile Catrinel, 
Petraru Constantin, 
Zăpodeanu Laurențiu, Sîrcu 
Ichim Codrin, Borș Elena, 
Sava Mihaela Amalia, 
Pienescu Andrei, Staviri 
Oana, Srachină Maria 
Mădălina, Irina Radu 
Gheorghe, Iordache Mihai 
Adrian, Borca Dan Ion 
Remus Codruț, Ionică Voicu, 
Ioana Silviu Adrian, Ionescu 
Cristian, Mirăuță Lenuța, 

personalului plătit din fonduri 
publice 
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Nițulescu Daniela, Mocanu 
Doina, Ionescu Izabela Dana, 
Ursaciuc Aurica, prin 
reprezentant Cosneanu 
Gheorghe 

*** 
- Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casație și 
Justiție 
 - Ministerul Apărării Naționale 
- Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție – 
Secția Parchetelor Militare 
din București 
 

38.  Dosar nr.2442D/2019 
Curtea de Apel Piteşti 
Dosar nr.409/46/2019 
 
  
  
  
  
 

- Aramă Mirela 
- Badistru Ella Cristina 
- Bololoi Mihaela Simona 
- Bradosu Adriana Bianca 
- Buligan Mihaela Liliana 
- Buzdugeanu Cristina 
- Călărașu Cristina Violeta 
- Corega Adrian Dumitru 
- Cozi Adina 
- David Gianina Viorica  
- Duca Corina 
- Florea Ionela 
- Hănțulescu - Draia Violina 
- Iacob Marinela 
- Iftimuș Adina Camelia 
- Ioja Ioan Eugen 
- Mureșan Lavinia Cristina 
- Monea Dorotheea Andreea 
- Negrea Drucan Gheorghe 

Daniel 
- Negrea Drucan Petronela 
- Nicolau Marius Ionel 
- Oșan Adriana Geta 
- Rista Nicoleta Eugenia 
- Rața Alexandrescu 

Camen Salomee 
- Rogoveanu Ion 
- Rădoi Ionela Simona 

- Excepția de neconst. a disp. 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.3/2019 privind 
eșalonarea plății drepturilor 
salariale restante pentru unele 
categorii de personal din 
sistemul justiției 
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- Sava Ioan Adrian 
- Santamarian Gabriela 
- Timișan Carmen Mihaela 
- Teodorescu Ana Felicia 
- Vorovenci Anca Elena 
- Vasile Maria Luminita 

*** 
- Ministerul Justiției 
- Ministrul Justiției 
 

39.  Dosar nr.2579D/2019 
Tribunalul Bihor 
Dosar nr.936/111/2019 
 
  
  
  
  
 

-Achim Ramona Codruta, 
Adam Lucian Daniel, Apostiu 
Ioana Iulia, Bega Adina 
Raluca, Belcea Ancuța, Bernat 
Anca Karina, Bezergheanu 
Iovanca, Bîte Maria Ecaterina, 
Blaga Cosmina, Blidariu 
Simona Ionela, Bodea Laura 
Maria, Bontea Doroleta, 
Budur Mariana, Bureac 
Mihaela, Buruzan Nicolae 
Lucian, Cagnea Alexandra, 
Caschear Sonia Andreia, 
Chebutiu Anca Monica, 
Chelaru Silvica, Chira 
Anamaria Isabela, Ciurea 
Cristina Luminita, Craia 
Aurel, Crauciuc Felicia, 
Crăciun Elena, Crișan Simona 
Daniela, Csortan Emeric, 
Damian Manuela Valentina, 
Dinu Anișoara, Dorofte Oana 
Bianca, Duma Nicoleta, 
Dumitrașcu Aranka, Dumitru 
Iuliana, Fîrdean Ioan, Floroiu 
Adnana Cristina, Gherman 
Dorina, Ionaș Raveca, 
Lungulescu Corina Adreea, 
Kovaci Rodica, Leuscă 
Marcela, Lica Elena, 
Mărcușan Mihaela, Mercuța 
Anca Dana, Mereu Lidia 
Carmen, Mihalcea Carmen, 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.1, art.2 și art.3 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.3/2019 privind 
eșalonarea plății drepturilor 
salariale restante pentru unele 
categorii de personal din 
sistemul justiției 
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Mihalcea Raluca Adriana, 
Mioc Elena, Mioc Nicoleta 
Camelia, Mîndru Carmen 
Etelca, Nedelcu Biliana, Nitoi 
Petre, Oprea Mădălina, 
Pașcalău Andreea, Păunescu 
Carmen Teodora, Petcu 
Alexandra, Popescu Diana, 
Popovici Ciprian Constantin, 
Roman Adriana Maria, Roșca 
Liana Alexandra, Roșca 
Mihaela, Rușețiu Ramona, 
Stoicoiu Cristina Maria, 
Szaszu Hodut Florica, 
Șofronovici Roxana, Trăistaru 
Cătălin, Tudoran Nicolae, 
Turc Sergiu Alexandru, 
Țolescu Cecilia Diana, 
Ursache Roxana Nicoleta, 
Ursulică Coca, Vale Floare 
Ana, Vaș Norica Voichita, 
Zbercea Mircea, prin mandatar 
Budur Mariana 

*** 
- Ministerul Justiției 
- Curtea de Apel Timișoara 
- Tribunalul Timiș 
 

40.  Dosar nr.2609D/2019 
Tribunalul Bucureşti 
Dosar nr.13.385/3/2019  
 
  
  
  
  
 

- Cupen Aurelia Elena, Popa 
Viorica, Gălățanu Carmen, 
Arman Anda Iuliana, Cretu 
Ionelia Loredana, Oiaga 
Dana, Petrescu Cupen Ana 
Marta, Pentea Elena, Asproiu 
Radu Lucian, Voican 
Andreea Milena, Neată 
Georgiana Loredana, Făiniș 
Elena, Grigore Aurelia, 
Popescu Nena, Nechita 
Elisaveta, Hutanu Camelia 
Valentina, Gheondea 
Gabriela Marieta, Văcărianu 
Cătălina Simona, Butnaru 

- Excepția de neconst. a disp. 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.3/2019 privind 
eșalonarea plății drepturilor 
salariale restante pentru unele 
categorii de personal din 
sistemul justiției 
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Palade Olguta, Marin Nena, 
Zamfir Teodora, Tudosan 
Camelia, Harasemiuc Martus 
Beniamin, Pavel Cristina 
Lăcrămioara, Troi Marius 
Catălin, Caloiu Alexandra, 
Leu Cristina, Zaharia 
Loredana, Socol Ramona 
Cristina, Nicoleanu Mirela 
Penelopa, Unghianu Mihaela, 
Tudoroiu Elena Claudia, 
Stoica Florentina, Mitroescu 
Elena Irina, Vardaru Cristian 
Valentin, Andronache 
Gabriela, Dragnea Alina 
Ionela, Negru Aurelia, 
Raduly Ionut, Mălăianu Alina 
Izabela, Popa Angela, Stancu 
Luminita, Neagu Stela, Ionită 
Rica, Dindareanu Nicoleta 
Denisa, Șoșa Alexandra, 
Istvan Letitia Elisabeta, Ghită 
Elena, Marian Eugenia, 
Grosanu Octavia Daniela, 
Petrof Daniela, Stoicea 
Maria, Laza Elena, 
Mihăilescu Saviana Gabriela, 
Anghel Constantin, Pintea 
Daniel Catalin, Pintea 
Valentin, Macoveanu Ștefan, 
Lazureanu Mihai, Petre Cristi 
Marian, Marcu Ion, Cherciu 
Hortens, Ion Marian, Norocel 
Florin, prin mandatar 
Trăistaru (Dîndăreanu) 
Nicoleta-Denisa 

*** 
- Ministerul Public 
- Direcția de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism, prin 
reprezentant legal, Procuror 
șef Direcție B.O.F. 
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- Direcția de Investigare a 
Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată și Terorism 
 

41.  Dosar nr.2723D/2019 
Tribunalul Brașov 
Dosar nr.1.064/62/2019 
 
  
  
  
  
 

- Halil Adinan, Anghel 
Raluca Nicoleta, Anton 
Valerica, Bălțătescu Maria 
Monica, Bordeianu 
Andrei, Butnaru Lucica 
Andreea, Chiriac Radu 
Ionuț, Crihana Norina 
Viorica, David Eliza 
Loredana, Gheorghe Oana 
Cristina, Hâlcov Mihai, 
Iancu Ioana Cristina, 
Juncu Ioan Horia, Lăcătuș 
Maria Laura, Lungu 
Cristian, Manoliu Raluca, 
Mereuță Adrian, 
Morărescu Luminița, 
Oltean Iulia Teodora, 
Oprea Valentina Cristina, 
Radu Diana Lucia, Răzlog 
Ana Maria, Ștefan Emilia, 
Bardaș Gelu Daniel, Dinu 
Eugenia – Viviana, 
Gavrilaș Raluca Andreea 

*** 
- Ministerul Justiției 
- Tribunalul Galați 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.1 alin.(1) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului 
nr.3/2019 privind eșalonarea 
plății drepturilor salariale 
restante pentru unele 
categorii de personal din 
sistemul justiției 

42.  Dosar nr.2978D/2019 
Tribunalul Maramureș 
Dosar nr.605/100/2019 
 
  
  
  
  
 

- Agoston Janina, Achim 
Angela Monica, Barbolovici 
Carmen Rodica, Balan 
Mariana, Bile Elvira, Birlea 
Viorica, Botis Sonia 
Sebastiana, Budai Ingrid, 
Coroian Florin Petru, Durus 
Liliana, Grad Carmen Laura, 
Grad Viorica, Erdei 
Alexandra Aaria, Hojda 
Mirela, Incze Ildikó Maria, 
Iura Niang Gabriela, Kalmar 

- Excepția de neconst. a disp. 
Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr.3/2019 privind 
eșalonarea plății drepturilor 
salariale restante pentru unele 
categorii de personal din 
sistemul justiției 
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Diana Aurora, Liahovici 
Anton Aurel Iulian, Medan 
Rodica, Merce Elena, 
Mihalca Mihaela Alexandra, 
Morosan Aurica, Munteanu 
Anca Monica, Nagy Corina 
Adela, Noje Adriana, Oros 
Liliana Mihaela, Osanu 
Mihaela Andreea, Pasca Ana 
Peter Liana Ariana, Petcas 
Sanda Marina, Podea Ana, 
Pop Ancuta Sorina, Pop 
Florica Adriana, Popeanga 
Elena, Raus Lenuta, Revnic 
Adrian Florin Catalin, Rus 
Monica, Sidau Floare, Sirbe 
Mariana, Suciu Andra 
Gratiela Raula, Tamas Marta, 
Tomoiaga lleana Claudia, 
Tomoiaga Mariuta, Vultur 
Ofelia, Zoica Terezia 
Mariana, Pop Liliana 
Mariana, Crisan Marioara, 
Florian Larisa, prin mandatar 
Tomoiaga Mariuta 

*** 
- Ministerul Justiției 
- Curtea de Apel Cluj Napoca 
- Tribunalul Maramureș 
 

43.  Dosar nr.3206D/2019 
Curtea de Apel Târgu 
Mureş 
Dosar nr.1.633/102/2018  
 
  
  

- Gherman Delia 
*** 

- Spitalul Municipal  
„Dr. Gheorghe Marinescu” 
Târnăveni 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.23 și art.25 din Legea-
cadru nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice 

44.  Dosar nr.2576D/2019 
Tribunalul Bihor 
Dosar nr.1.027/111/2019 
 
  
 

- Mesaroș Camelia 
Lăcrămioara 
- Bala Aurelia Simona, Bora 
Daniela, Milian Mirela Anca,  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.1, art.2 și art.3 din 
Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.3/2019 privind 
eșalonarea plății drepturilor 
salariale restante pentru unele 



17 
 

Șandor Ioan Dan, prin 
mandatar Mesaroș Camelia 
Lăcrămioara 

*** 
- Ministerul Public – 
Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casație și Justiție  
- Direcția de Investigare a 
Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată și 
Terorism  
 

categorii de personal din 
sistemul justiție 

45.  Dosar nr.1271D/2020 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.22.372/299/2019 
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City 
Insurance S.A., prin 
lichidator CITR – Filiala 
Cluj SPRL 

*** 
- STANDOCOLOR S.R.L.  
- Popescu Ionuț Valentin 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

46.  Dosar nr.1297D/2020 
Judecătoria Gherla 
Dosar nr.2.009/235/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Știr Corina 
- Știr Emil Leon 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în ansamblul său, 
respectiv forma astfel 
introdusă/modificată a 
articolelor din Legea 
nr.77/2016: în particular: 
articolul unic pct.2, de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016 [ale art.4 alin.(11)-
(13) din Legea nr.77/2016 
astfel modificată], ale pct.3, 
de completare a art.4 din 
Legea nr.77/2016 [ale art.4 
alin.(3) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată], ale pct.4, 
de modificare a art.5 alin.(3) 
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din Legea nr.77/2016 [ale 
art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], ale pct.5, de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016 [ale art.5 alin.(3) 
din Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], ale pct.6, de 
modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 [ale art.7 
alin.(4) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată], ale pct.7, 
de completare a art.7 din 
Legea nr.77/2016 [art.7 
alin.(51)] și ale pct.8, de 
modificare a art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 [art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată]  

47.  Dosar nr.1604D/2020 
Judecătoria Roşiori de 
Vede 
Dosar nr.1.998/292/2020 
 
  
 
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Pârjolea (fostă Vătășilă) 
Eugenia Mirela 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

48.  Dosar nr.1629D/2020 
Judecătoria Arad 
Dosar nr.8.820/55/2020  
 
  
  
  
 

 - Banca Transilvania  S.A. 
*** 

- Zapota Sorin Adrian 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite: pct.2 de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016 
[ale art.4 alin.(11)-(13) din 
Legea nr.77/2016 
modificată], pct.3 de 
completare a art.4 din Legea 
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nr.77/2016 [ale art.4 alin.(3) 
din Legea nr.77/2016 
modificată],  pct.4-7 [ ale 
art.4 alin.(3) și (4), art.5 
alin.(3) și (31), art.4 alin.(4) și 
art.7 alin.(51) din Legea 
nr.77/2016 modificată] și ale 
pct.8 de modificare a  art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016 
[ale art.8 alin.(5) din Legea 
nr.77/2016 modificată], 
precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

49.  Dosar nr.1631D/2020 
Judecătoria Târgu Mureş 
Dosar nr.9.238/320/2020/a1  
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Mureșan Oana 
- Mureșan Paul Marin 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr. 77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

50.  Dosar nr.1773D/2020 
Judecătoria Oradea 
Dosar nr.7.411/271/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Avrigeanu Dragoș Cristian 
Stelian  

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, pct.2 de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016 
[ale art.4 alin.(11)-(13) din 
Legea nr.77/2016 astfel 
modificată], ale pct.3, de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016 [ale art.4 alin.(3) 
din Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.4 de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 [ale art.5 
alin.(3) din Legea nr.77/2016, 
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astfel modificată], pct.5 de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016 [ale art.5 alin.(31) 
din Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.6 de 
modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 [ale art.7 
alin.(4) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată] și pct.8 de 
modificare a art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 [art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată], precum și 
ale Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

51.  Dosar nr.1774D/2020 
Judecătoria Oradea 
Dosar nr.9.293/271/2020  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. – 
Sucursala Oradea 

*** 
- Lukacs Tibor 
- Lukacs Florentina Cristina 
- Lukacs Ludovic 
- Lukacs Ilonka 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite pct.2 de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016 
[ale art.4 alin.(11)-(13) din 
Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.3 [ale art.4 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
astfel modificată], pct.4 de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 [ale art.5 
alin.(3) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată], pct.5, de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016 [ale art.5 alin.(31) 
din Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.6 de 
modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 [ale art.7 
alin.(4) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată], pct.7, de 
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completare a art.7 din Legea 
nr.77/2016 [ale art.7 alin.(51) 
din Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.8, de 
modificare a art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 [ale art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată], precum și 
ale Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

52.  Dosar nr.1902D/2020 
Judecătoria Reghin 
Dosar nr.1.862/289/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Macarie Emilia Susana 
- Macarie George 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite 

53.  Dosar nr.1904D/2020 
Judecătoria Reghin  
Dosar nr.2.005/289/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Cengher Claudiu Ioan 
- Cengher Daniela Maria 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

54.  Dosar nr.2057D/2020 
Judecătoria Sighişoara 
Dosar nr.1.743/308/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Prodan Constantin 
- Prodan Ionela 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 

55.  Dosar nr.2088D/2020 
Judecătoria Brașov 
Dosar nr.14.498/197/2020 
 
  
  

 - Banca TRANSILVANIA 
S.A. 

*** 
- Gabor Constantin 
- Gabor Luminița Argentina 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
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imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite pct.2 de completare a 
art.4 alin.(11) lit.a) și lit.b), 
alin.(12) și alin.(13) din Legea 
nr.77/2016, pct.3-7 de 
completare a art.4 alin.(3) și 
(4), art.5 alin.(3) și alin.(31) și 
art.7 alin.(51) din Legea 
nr.77/2016, pct.8 de 
completare a art.4 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016, precum și 
ale Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

56.  Dosar nr.2195D/2020 
Tribunalul Bucureşti 
Dosar nr.20.456/299/2019  
 
  
  
  
  
 

 - Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- AUTO NAHARNEAC 
S.R.L.  
- Dimitriu Radu Constantin 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

57.  Dosar nr.2224D/2020 
Judecătoria Timişoara 
Dosar nr.18.424/325/2019 
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL  

*** 
- CAR SOLUTIONS 
SEDMA S.R.L.  
- Murariu Rareș Mihai  
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

58.  Dosar nr.2225D/2020 
Judecătoria Timişoara 
Dosar nr.13.349/325/2020  
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

 
*** 

- CAR SOLUTIONS 
SEDMA S.R.L.  
- Roman (fostă Koma) 
Adriana  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 
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59.  Dosar nr.2226D/2020 
Tribunalul Bucureşti  
Dosar nr.2.865/299/2019 
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

 
*** 

-TOP LAC SERVICE 
COTROCENI S.R.L.  
- Cerbu Iuliana 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de 
vehicule şi tramvaie 

60.  Dosar nr.2227D/2020 
Tribunalul Bucureşti  
Dosar nr.3.348/299/2019  
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- ADELY TRANS 
COMPANY S.R.L.  
- Manea Alexandru Florin 

- Excepția de neconst. a 
disp. art.14 alin.(3) din 
Legea nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de 
vehicule şi tramvaie 

61.  Dosar nr.2228D/2020 
Judecătoria Sectorului 1  
Dosar nr.2.529/299/2020 
 
  
  
  
  

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- STANDOCOLOR S.R.L. 
- Ciobanu Constantin 
Irinel 

 

- Excepția de neconst. a 
disp. art.14 alin.(3) din 
Legea nr.132/2017 
privind asigurarea 
obligatorie de răspundere 
civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule 
şi tramvaie 

62.  Dosar nr.2229D/2020 
Judecătoria Sectorului 1  
Dosar nr.11.830/299/2020 
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- ALI CAR RENTAL S.R.L.  
- Stan Ion  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto 
pentru prejudicii produse 
terţilor prin accidente de 
vehicule şi tramvaie 

63.  Dosar nr.2230D/2020 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.15.868/299/2020 
 
  
  

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- STANDOCOLOR S.R.L.  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
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- Axinte Iulian  prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

64.  Dosar nr.2231D/2020 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.19.611/299/2020  
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- ALI CAR RENTAL S.R.L.  
- Pantazi Marian 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

65.  Dosar nr.2232D/2020 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.19.608/299/2020  
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- ALI CAR RENTAL S.R.L.  
- Stăncescu Ionel  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

66.  Dosar nr.2233D/2020 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.19.895/299/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- VALBERTO S.R.L.  
- Parmac Laurențiu  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

67.  Dosar nr.2234D/2020 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.19.902/299/2020 
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- VALBERTO S.R.L.  
- Coman Ionuț 
  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

68.  Dosar nr.2257D/2020 
Tribunalul Bucureşti 
Dosar nr.11.308/300/2019  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
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*** 
- ADELY TRANS 
COMPANY S.R.L.  
- Gîlci Mariana Claudia  
 

răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

69.  Dosar nr.2270D/2020 
Tribunalul Timiş 
Dosar nr.18.740/325/2019  
 
  
  
  
  
 

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- CAR SOLUTIONS 
SEDMA S.R.L.  
- Adamescu Trifu 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

70.  Dosar nr.2362D/2020 
Judecătoria Piteşti 
Dosar nr.13.632/280/2020  
 
  
  
  
  

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Negurescu Vasilica 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2-8 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, precum și a Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

71.  Dosar nr.2396D/2020 
Judecătoria Târgu Mureş 
Dosar 
nr.7.196/320/2020/a1  
 
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Marc Dorel 
- Marc Livia 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 

72.  Dosar nr.100D/2021 
Judecătoria Târgu Jiu 
Dosar 
nr.10.048/318/2020*  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A 
*** 

- Mihăiescu Horia Remus 
- Mihăiescu Iulia 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11) lit.b), alin.(12) și 
alin.(13), ale art.4 alin.(3), ale 
art.5 alin.(3) și (31), ale art.7 
alin.(4) și alin.(51) și ale art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016, 
precum și ale Legii 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
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darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 

73.  Dosar nr.111D/2021 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar 
nr.11.108/299/2020 
 
  
  
  
  
 

 -Societatea de Asigurare-
Reasigurare City 
Insurance S.A., prin 
lichidator CITR – Filiala 
Cluj SPRL 

*** 
-STANDOCOLOR S.R.L.  
- Munteanu Ionuț Andrei 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

74.  Dosar nr.114D/2021 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.15.910/299/2020 
 
  
  
  
  

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City 
Insurance S.A., prin 
lichidator CITR – Filiala 
Cluj SPRL 

*** 
- AUTO CAR & TRUCKS 
TECHNOLOGY S.R.L.  
- Savu Ștefania  
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

75.  Dosar nr.161D/2021 
Judecătoria Târgu Mureş 
Dosar nr.8.036/320/2020/a1 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Chiorean Ioan Florin 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 

76.  Dosar nr.389D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.12.229/300/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Ene Alexandru Ionuț 
- Ene Elena 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 
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77.  Dosar nr.393D/2021 
Judecătoria Alba Iulia 
Dosar nr.3.590/176/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Muntean Alina 
- Muntean Călin 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 

78.  Dosar nr.394D/2021 
Judecătoria Luduş 
Dosar nr.2.406/251/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Andreșan Alexandru Călin 
- Andreșan Ana 
- Cozma Anca Cristina 
- Cozma Vasile Cristian 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

79.  Dosar nr.413D/2021 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.3.051/299/2020 
 
  
  
  
  

-Societatea de Asigurare-
Reasigurare City 
Insurance S.A., prin 
lichidator CITR – Filiala 
Cluj SPRL 

*** 
- STANDOCOLOR 
S.R.L.  
-Vîrtej Valeriu Adrian 

 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 

80.  Dosar nr.415D/2021 
Judecătoria Sectorului 3 
Dosar nr.18.515/301/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Georgescu Raluca Ioana 
- Jimboreanu Iulian Viorel 
Constantin 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
pct.2, pct.3 și pct.5 din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

81.  Dosar nr.434D/2021 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.32.023/299/2020 
 
  

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Vâlsan Ana Maria 
- Vâlsan Octavian 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
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imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

82.  Dosar nr.438D/2021 
Judecătoria Cornetu 
Dosar nr.7.351/1748/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Pisano Daniel-Ioan 
- Pisano Daniela 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

83.  Dosar nr.439D/2021 
Judecătoria Cluj-Napoca 
Dosar nr.12.452/211/2020 
 
  
  
  
  
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Țifrea Cristian 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 

84.  Dosar nr.490D/2021 
Judecătoria Craiova 
Dosar nr.20.120/215/2020  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Cazacu Claudiu Ionuț 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2-8 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, precum și a Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

85.  Dosar nr.519D/2021 
Judecătoria Caracal 
Dosar nr.3.265/207/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Pițigoi Iuliana 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 



29 
 

86.  Dosar nr.532D/2021 
Judecătoria Pitești  
Dosar nr.9.364/280/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Neagoe Bogdan Florin 
- Neagoe Sorin Marian 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11) lit.a), alin.(12), 
(13) și alin. (3), ale art.5 
alin.(3) și (31), art.7 alin.(4) și 
(51) din Legea nr.77/2016 
privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate 
prin credite, astfel cum a fost 
modificată prin Legea 
nr.52/2020 , precum și ale 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

87.  Dosar nr.625D/2021 
Judecătoria Sectorului 3 
Dosar nr.22.529/301/2020 
 
  
  
  
  
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Ivan Constantin Cătălin 
- Ivan Daniela 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

88.  Dosar nr.626D/2021 
Judecătoria Sectorului 3 
Dosar nr.23.514/301/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania 
S.A. 

*** 
- Cutic Amalia 
- Cutic Costel Cristinel 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic al Legii 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite cu privire la 
modificările și completările 
art.4 alin.(11) - (13) și alin. (3), 
art.5 alin.(3) și (31), art.7 
alin.(4) și (51) și art.8 alin.(5) 
din Legea nr.77/2016, astfel 
modificată, precum și ale 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 
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89.  Dosar nr.628D/2021 
Judecătoria Sectorului 6 
Dosar nr.15.082/303/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Dincă Lucian Bogdan 
- Dincă Victorița 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11) - (13) și alin.(3), 
art.5 alin.(3) și (31), art.7 
alin.(4) și art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, astfel cum a fost 
modificată prin Legea 
nr.52/2020, precum și ale 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

90.  Dosar nr.630D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.24.356/300/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Robescu Alexandru Robert 
- Robescu Georgeta 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11) lit.a) și b), alin. 
(13) și (3), art.5 alin.(3) și (31), 
art.7 alin.(4) și (51), art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016 
privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate 
prin credite, precum și ale 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în ansamblul său 

91.  Dosar nr.631D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.24.357/300/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Robescu Alexandru Robert 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11) lit.a) și b), alin. 
(13) și (3), art.5 alin.(3) și (31), 
art.7 alin.(4) și (51) și ale art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016 
privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea 
stingerii obligațiilor asumate 
prin credite, precum și ale 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
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Legii nr.77/2016, în 
ansamblul său 

92.  Dosar nr.654D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.14.104/300/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Vlăsceanu Liliana Mihaela 
- Vlăsceanu Paulin 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 [art.4 
alin.(11)-(13) din Legea 
nr.77/2016], pct.3 [art.4 
alin.(3) din Legea 
nr.77/2016] și pct.4-8 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

93.  Dosar nr.686D/2021 
Judecătoria Sectorului 3 
Dosar nr.27.303/301/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Pop Cristian 
- Pop Ecaterina 
- Pop Silvian Daniel 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite pct.2, de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016 
[respectiv art.4 alin.(11) lit.a) 
și b), alin.(12) și (13), din 
Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], ale pct.3, de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016, ale pct.4, de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 [respectiv 
art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], ale pct.5, de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016 [respectiv art.5 
alin.(31) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], ale pct.6, de 



32 
 

modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 [respectiv 
art.7 alin.(4) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], ale pct.7, de 
completare a art.7 din Legea 
nr.77/2016 [respectiv art.7 
alin.(51) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], ale pct.8, de 
modificare a art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 [respectiv 
art.8 alin.(5) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], precum și ale 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

94.  Dosar nr.687D/2021 
Judecătoria Iaşi 
Dosar nr.17.143/245/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Cajban (fostă Pădurariu) 
Lucica  

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în întregul ei, dar și în 
mod punctual, ale pct.2 din 
Legea nr.52/2020 cu referire 
la art.4 alin.(1)1-(1)3 din 
Legea nr.77/2016, ale pct.3 
din Legea nr.52/2020 cu 
referire la art.4 alin.(3) și (4) 
din Legea nr.77/2016 și ale 
pct.8 din Legea nr.52/2020 cu 
referire la art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 
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95.  Dosar nr.718D/2021 
Judecătoria Târgu Mureş 
Dosar nr.9.800/320/2020/a1  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Kelemen Emese 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite pct.2, cu referire la 
art.4 alin.(11)-(13), pct.3, cu 
referire la art.4 alin.(3) și (4) 
și pct.8, cu referire la art.8 
alin.(5), precum și ale Legii 
nr.52/2020, în integralitatea 
sa 

96.  Dosar nr.767D/2021 
Judecătoria Iași 
Dosar nr.26.304/245/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Dediu Alexandra Ioana 
- Dediu Gabriel Sorin 

- Excepția de neconst. a disp. Legii 
nr.52/2020 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin credite, în 
ansamblul său, precum și, în 
particular, ale articolului unic pct.2, 
de completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016, pct.3, de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016, pct.4, de 
modificare a art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, pct.6, de modificare a 
art.7 alin.(4) din Legea nr.77/2016 și 
pct.7, de completare a art.7 din 
Legea nr.77/2016 

97.  Dosar nr.845D/2021 
Judecătoria Târgu Jiu 
Dosar nr.13.822/318/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Dănășel Ion Cristinel 
- Dănășel Mariana 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11) - (13) și alin.(3), 
art.5 alin.(3) și (31), art.7 
alin.(4) și (51) din Legea 
nr.77/2016 privind darea în 
plată a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligațiilor 
asumate prin credite, astfel 
cum a fost modificată prin 
Legea nr.52/2020 
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98.  Dosar nr.848D/2021 
Judecătoria Galaţi 
Dosar nr.21.842/233/2020  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Balica Daniela 
- Balica Manole 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.1-8 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite 

99.  Dosar nr.858D/2021 
Judecătoria Sectorului 6 
Dosar nr.9.259/303/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Florea Bogdan 
- Florea Elena Sorina 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, pct.2 de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016 
[art.4 alin.(11)-(13) din Legea 
nr.77/2016, astfel cum a fost 
modificată], pct.3 de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016 [art.4 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016, astfel cum 
a fost modificată], pct.4 de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 [art.5 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
astfel cum a fost modificată], 
pct.5 de completare a art.5 din 
Legea nr.77/2016 [art.5 
alin.(31) din Legea 
nr.77/2016, astfel cum a fost 
modificată], pct.6 de 
modificare art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/206 [art.7 
alin.(4) din Legea nr.77/2016, 
astfel cum a fost modificată], 
pct.7 de completare a art.7 din 
Legea nr.77/2016 [art.7 
alin.(51) din Legea 
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nr.77/2016 cum a fost 
modificată], pct.8 de 
modificare a art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 [art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016, 
astfel cum a fost modificată] 

100.  Dosar nr.962D/2021 
Judecătoria Buzău 
Dosar nr.9.175/200/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Meleghiuș Camelia 
- Meleghiuș Daniel 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

101.  Dosar nr.1032D/2021 
Judecătoria Braşov 
Dosar nr.13.048/197/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Chiriac Gheorghiță 
- Chiriac Mariana 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

102.  Dosar nr.1041D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.23.372/300/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Mironica Edmond Manuel 
- Mironica Gabriela Iuliana 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11) lit.a) și lit.b), 
alin.(12), (13) și alin.(3), ale 
art.5 alin.(3) și (31), ale art.7 
alin.(4) și (51) și ale art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016 
privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea 
stingerii obligațiilor asumate 
prin credite, precum și ale 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016  
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103.  Dosar nr.1144D/2021 
Judecătoria Oradea 
Dosar nr.16.393/271/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Moisa Adrian Ilie 
- Moisa Daniela 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite  

104.  Dosar nr.1145D/2021 
Judecătoria Iași 
Dosar nr.18.251/245/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Fagurel Ana Maria 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în întregul ei, dar și în 
mod punctual ale pct.2 din 
Legea nr.52/20202 cu referire 
la art.4 alin.(1)1-(1)3 din 
Legea nr.77/2016, ale pct.3 
din Legea nr.52/2020 cu 
referire la art.4 alin.(3) și (4) 
din Legea nr.77/2016 și ale 
pct.8 din Legea nr.52/2020 cu 
referire la art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 

105.  Dosar nr.1266D/2021 
Judecătoria Alba Iulia  
Dosar nr.6.959/176/2020  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Rus Rareș Dan 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11)-(13) și alin.(3), 
art.5 alin.(3) și (31), art.7 
alin.(4) și (51) și art.8 alin.(5) 
din Legea nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, modificată prin Legea 
nr.52/2020, precum și ale 
Legii nr.52/2020,  în 
ansamblul său 
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106.  Dosar nr.1267D/2021 
Judecătoria Motru 
Dosar nr.3.398/263/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

 - Dobric Gina 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

107.  Dosar nr.1309D/2021 
Judecătoria Sectorului 3 
Dosar nr.29.149/301/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

 - Boruzescu Nicolae Ștefan 

 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

108.  Dosar nr.1311D/2021 
Judecătoria Reghin 
Dosar nr.5617/320/2020/a1 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Raita Dorica 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 privind 
modificarea și completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, pct.2 [de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016, 
respectiv art.4 alin.(11)-(13) 
din Legea nr.77/2016 
modificată], pct.3 [de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016, respectiv art.4 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
modificată], pct.4 [de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016, respectiv 
art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016 modificată], pct.5 
[de completare a art.5 din 
Legea nr.77/2016, respectiv 
art.5 alin.(31) din Legea 
nr.77/2016 modificată], pct.6 
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[de modificare a art.7 alin.(4) 
din Legea nr.77/2016, 
respectiv art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 
modificată], pct.7 [de 
completare a art.7 din Legea 
nr.77/2016, respectiv art.7 
alin.(51) din Legea 
nr.77/2016 modificată], pct.8 
[de modificare a art.8 alin.(5) 
din Legea nr.77/2016, 
respectiv art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 
modificată], precum și ale 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

109.  Dosar nr.1312D/2021 
Judecătoria Sectorului 4 
Dosar nr.16.753/4/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Vlăsceanu (Agapie) Andreea 
Delia 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 privind 
modificarea și completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite  

110.  Dosar nr.1393D/2021 
Judecătoria Sectorului 3 
Dosar nr.21.668/301/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Petrescu Nicolae 
- Petrescu Viktorija 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite pct.2 [prin care s-au 
introdus art.4 alin.(11) lit.a) și 
b), alin.(12) și (13) din Legea 
nr.77/2016], pct.3 [doar în 
ceea ce privește art.4 alin.(3) 
din Legea nr.77/2016], 
precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 
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111.  Dosar nr.1413D/2021 
Judecătoria Cornetu 
Dosar nr.8.600/1748/2020 
 
  
  
  
  
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Mihai (fostă Popa) Mihaela 
Crenguța 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în ansamblul său, iar 
în particular ale pct.2 din 
Legea nr.52/2020 cu referire 
la art.4 alin.(1)1-(1)3 din 
Legea nr.77/2016, ale pct.3 
din Legea nr.52/2020 cu 
referire la art.4 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 și ale pct.5 
din Legea nr.52/2020 cu 
referire la art.5 alin(3)1 din 
Legea nr.77/2016 

112.  Dosar nr.1436D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.18.135/300/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Vînătoru Daniel Cosmin 
- Vînătoru Julieta Ana 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 – pct.7 
din Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

113.  Dosar nr.1454D/2021 
Judecătoria Sectorului 5 
Dosar nr.17.789/302/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Sandu Alexandrina 
- Sandu Rodin 
- Sandu Urania 

- Excepția de neconst. a disp. 
pct.2 din Legea nr.52/2020 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.77/2016 
privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea 
stingerii obligațiilor asumate 
prin credite cu referire la art.4 
alin.(1)1-(1)3 din Legea 
nr.77/2016, ale pct.3 din 
Legea nr.52/2020 cu referire 
la art.4 alin.(3) și (4) din 
Legea nr.77/2016 și ale pct.5 
din Legea nr.52/2020 cu 
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referire la art.5 alin(3)1 din 
Legea nr.77/2016 

114.  Dosar nr.1520D/2021 
Judecătoria Cornetu 
Dosar 
nr.15.583/1748/2020  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Chivu Cristina Gabriela 
- Chivu Petra 
- Chivu Sorinel Marius 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2-8 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

115.  Dosar nr.1521D/2021 
Judecătoria Cornetu  
Dosar nr.7.505/1748/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Apostol Florentina 
- Apostol Gheorghe 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2-8 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

116.  Dosar nr.1528D/2021 
Judecătoria Botoșani 
Dosar nr.9.419/193/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Cozma Cristinel 
- Cozma Mandica 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 – pct.8 
din Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite 

117.  Dosar nr.1545D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.13.530/300/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Constantin Daniel 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 – pct.8 
din Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 
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118.  Dosar nr.1576D/2021 
Judecătoria Giurgiu  
Dosar nr.15.566/236/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Medianu Monica 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11)-(13) și (3), art.5 
alin.(3) și (31), art.7 alin.(4) și 
(51) și ale art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite și ale Legii nr.52/2020 
pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.77/2016  

119.  Dosar nr.1605D/2021 
Judecătoria Râmnicu Sărat 
Dosar nr.1.860/287/2020 
 
  
  
  
  
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Tender Gelu 
- Tender Nuța 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite 

120.  Dosar nr.1609D/2021 
Judecătoria Constanța 
Dosar nr.27.387/212/2020  
 
  
  
  
  
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Șorici Marian 
- Șorici Nicoleta Cristina 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

121.  Dosar nr.1632D/2021 
Judecătoria Sectorului 4  
Dosar nr.27.230/4/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Alexe Mircea-Adrian 
- Stanciu Violeta 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

122.  Dosar nr.1634D/2021 
Judecătoria Sectorului 4 
Dosar nr.25.956/4/2020  
 
  

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Popescu (Răceală) Daniela 
- Răceală Doru 
- Popescu Felicia 

- Excepția de neconst. a disp. 
pct.1-7 ale articolului unic al 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
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 darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite  

123.  Dosar nr.1645D/2021 
Judecătoria Ploieşti 
Dosar nr.17.768/281/2019 
 
  
  
  
  
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Mărăcineanu Nicolae 
- Mărăcineanu Nicoleta 
- Mărăcineanu Smaranda 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite 

124.  Dosar nr.1687D/2021 
Judecătoria Buftea 
Dosar nr.15.740/94/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Barat Cristina 
- Barat Marius 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

125.  Dosar nr.1785D/2021 
Judecătoria Brăila  
Dosar nr.11.860/196/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Cristea Gheorghe 
- Cristea Ramona Paula 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

126.  Dosar nr.1821D/2021 
Judecătoria Cornetu 
Dosar nr.9.265/1748/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Raiffeisen S.A. 
*** 

- Ene (Mihăilă) Gabriela 
- Mihăilă Marinel 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, în ansamblul său, iar 
în particular ale pct.2 din 
Legea nr.52/2020 cu referire 
la art.4 alin.(1)1-(1)3 din 
Legea nr.77/2016, ale pct.3 
din Legea nr.52/2020 cu 
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referire la art.4 alin.(3) și (4) 
din Legea nr.77/2016, 
precum și ale pct.5 din Legea 
nr.52/2020 cu referire la art.5 
alin.(3)1 din Legea 
nr.77/2016 

127.  Dosar nr.2092D/2021 
Judecătoria Târgu Mureş  
Dosar 
nr.14.133/320/2020/a1  
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Socol Cristian Ioan 
- Socol Eva Mirela 
- Socol Ioan 
 

 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 

128.  Dosar nr.2098D/2021 
Judecătoria Ploieşti 
Dosar nr.19.861/281/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Toma Cristian Nicolae 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în integralitatea sa 

129.  Dosar nr.2160D/2021 
Judecătoria Rădăuţi  
Dosar nr.6.285/285/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Andrei Daniel 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2-pct.8 
din Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, ale art.4 alin.(11)-(13) 
și (3), art.5 alin.(3) și (31), 
art.7 alin.(4) și (51) și ale art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016, 
precum și ale Legii 
nr.52/2020 în întregime 
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130.  Dosar nr.2179D/2021 
Judecătoria Iaşi  
Dosar nr.21.437/245/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
– Sucursala Iași 

*** 
- Cristea Aurelia 
- Cristea Dumitru Alin 
- Ianos Monica Jeni 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite pct.2 de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016 
[respectiv art.4 alin.(11)-(13) 
din Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.3 de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016 [respectiv art.4 
alin.(3) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată], pct.4 de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 [respectiv 
art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.5 de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016 [respectiv art.5 
alin. (31) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.6 de 
modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 [respectiv 
art.7 alin.(4) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.7 de 
completare a art.7 din Legea 
nr.77/2016 [respectiv art.7 
alin. (51) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], precum și ale 
Legii nr.52/2020 în 
ansamblul său 
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131.  Dosar nr.2203D/2021 
Judecătoria Buftea  
Dosar nr.22.761/94/2020  
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Stancu Gabriela 
- Stancu Nicolae Daniel 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

132.  Dosar nr.2241D/2021 
Judecătoria Iași 
Dosar nr.21.436/245/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

 - Pădure Maricel 
 - Pădure Mihaela 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în ansamblul ei, 
precum și, în particular, ale 
articolului unic pct.2 de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016, pct.3 de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016, pct.4 de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016, pct.5 de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016, pct.6 de 
modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2017 și pct.7 de 
completare a art.7 din Legea 
nr.77/2016 

133.  Dosar nr.2257D/2021 
Judecătoria Braşov  
Dosar nr.267/197/2021 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Ceortan Octavian-Mihai 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.1 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite cu referire la art.4 
alin.(1) lit.d) din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
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unic pct.2 din Legea 
nr.52/2020 cu referire la art.4 
alin.(1)1 lit.a) și b), art.12 și 
art.13 din Legea nr.77/2016, 
ale articolului unic pct.3 din 
Legea nr.52/2020 cu referire 
la art.4 alin.(3) și (4) din 
Legea nr.77/2016, ale 
articolului unic pct.4 din 
Legea nr.52/2020 cu referire 
la art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
unic pct.5 din Legea 
nr.52/2020 cu referire la art.5 
alin.(3)1 din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
unic pct.6 din Legea 
nr.52/2020 cu referire la art.7 
alin.(4) din Legea nr.77/2016 
precum și ale articolului unic 
pct.7 din Legea nr.52/2020 cu 
referire la art.7 alin.(5)1 din 
Legea nr.77/2016 

134.  Dosar nr.2331D/2021 
Judecătoria Bacău 
Dosar nr.14.110/180/2020 
 
  
  
  
  

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Cernica Mioara 
- Cernica Paul-Ovidiu 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

135.  Dosar nr.2440D/2021 
Tribunalul Timiş 
Dosar nr.27.303/325/2019 
 
  
  
  
  

- Societatea de Asigurare-
Reasigurare City Insurance 
S.A., prin lichidator CITR – 
Filiala Cluj SPRL 

*** 
- CONCES CLAIMS S.R.L.  
- Emacu Antonela-Maria-
Pamela  
  
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.14 alin.(3) din Legea 
nr.132/2017 privind 
asigurarea obligatorie de 
răspundere civilă auto pentru 
prejudicii produse terţilor 
prin accidente de vehicule şi 
tramvaie 
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136.  Dosar nr.2464D/2021 
Judecătoria Craiova 
Dosar nr.16.354/215/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Turbatu Ionela 
- Turbatu Marin 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
pct.2, 3, 5 și 8 din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite 

137.  Dosar nr.2556D/2021 
Judecătoria Craiova  
Dosar nr.20.924/215/2020 
 
  
  
  
  
 
 
 
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Mladin Preoteasa Alina 
Corina 
- Mladin Preoteasa Dumitru 
Doru 

- Excepția de neconst. a disp. art.4 
alin.(1)1 – alin.(1)3, alin.(3) și (4), 
art.5 alin.(3) și (3)1, art.7 alin.(4) și 
(5)1 și art.8 alin.(5) teza întâi din 
Legea nr.77/2016 privind darea în 
plată a unor bunuri imobile în 
vederea stingerii obligațiilor 
asumate prin credite, modificată 
prin Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.77/2016 privind darea în plată a 
unor bunuri imobile în vederea 
stingerii obligaţiilor asumate prin 
credite, precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

138.  Dosar nr.2584D/2021 
Judecătoria Iași 
Dosar nr.15.942/245/2020 
 
  
  
  
  
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Baban Marius 
- Luchian Angelica 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în ansamblul ei 

139.  Dosar nr.2705D/2021 
Judecătoria Sectorului 4  
Dosar nr.8.515/4/2021 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Sasu Oana Sînziana 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite pct.2 prin care la art.4 
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din Legea nr.77/2016 după 
alin.(1) s-au introdus alin.(1)1 
lit.a) și b), alin.(1)2 și alin.(3), 
pct.3 în privința introducerii 
la art.4 din Legea nr.77/2016, 
după alin.(2) a alin.(3),       
pct.4-7, precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

140.  Dosar nr.2744D/2021 
Judecătoria Iași 
Dosar nr.24.440/245/2020 
 
  
  
  
  

- Banca Transilvania S.A. 
– Sucursala Iași 

*** 
- Radu Camelia Hermina 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite 

141.  Dosar nr.2745D/2021 
Judecătoria Iași 
Dosar nr.33.806/245/2020 
 
  
  
  
  
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

- Oancea Maria 
- Oancea Năstase 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în ansamblul ei, dar și 
ale pct.2, 3 și 5 ale articolului 
unic al Legii nr.52/2020 

142.  Dosar nr.2950D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.7.395/300/2021 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Solomon Anca Mihaela 
- Solomon Ioan Răzvan 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite pct.2 [art.4 alin.(1)1 - 
(1)3 din Legea nr.77/2016], 
pct.3 [art.4 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016], precum și a 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 
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143.  Dosar nr.2976D/2021 
Judecătoria Reşiţa 
Dosar nr.4.601/290/2020 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Bodac Claudia Florina 
- Bodac Iosif 

 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite pct.2 [de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016 
[raportat la 
neconstituționalitatea art.4 
alin.(1)1 - (1)3 din Legea 
nr.77/2016 astfel modificată], 
pct.3 de completare a art.4 din 
Legea nr.77/2016 [raportat la 
neconstituționalitatea art.4 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
astfel modificată], pct.4 de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 [raportat la 
neconstituționalitatea art.5 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
astfel modificată], pct.5 de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016 [raportat la 
neconstituționalitatea art.5 
alin.(3)1 din Legea 
nr.77/2016 astfel modificată], 
pct.6 de modificare a art.7 
alin.(4) din Legea nr.77/2016 
[raportat la 
neconstituționalitatea art.4 
alin.(1)1 - (1)3 din Legea 
nr.77/2016 astfel modificată] 
și pct.2 de completare a art.7 
din Legea nr.77/2016 
[raportat la 
neconstituționalitatea art.7 
alin.(5)1 din Legea 
nr.77/2016 astfel modificată] 
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144.  Dosar nr.2996D/2021 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.8.793/299/2021 
 
  
  
  
  

 - Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Ion Andrei Radu 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite  

145.  Dosar nr.3068D/2021 
Judecătoria Turda 
Dosar nr.4.516/328/2020 
 

- Raiffeisen Bank S.A. 
*** 

 
- Pintilie Constantin 
- Pintilie Olivia 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

146.  Dosar nr.3398D/2021 
Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea 
Dosar nr.4.690/288/2021 
 
  
  
  
  

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Spinciu Gheorghe Marius 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite  

147.  Dosar nr.3427D/2021 
Judecătoria Sibiu 
Dosar nr.5.325/306/2020 
 
  
  
  
 

- Banca Transilvania  S.A. 
*** 

- Todor Mihai Dan 
- Todor Nicoleta Ștefania 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2-7 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite 

148.  Dosar nr.3435D/2021 
Judecătoria Sectorului 2 
Dosar nr.7.972/300/2021 
 
  
  
  

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Ginghina Ghiuler 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 [art.4 
alin.(11) - (13) din Legea 
nr.77/2016], pct.3 [art.4 
alin.(3) din Legea 
nr.77/2016] și pct.4-7 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
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modificarea şi completarea 
Legii 77/2016 privind darea 
în plată a unor bunuri imobile 
în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, precum și a Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său 

149.  Dosar nr.3460D/2021 
Judecătoria Ploieşti 
Dosar nr.9.261/281/2021 
 
  
  
  
  
 

- Banca TransilvaniaS.A. 
*** 

- Mihai (Pilică) Ionuț 
- Mihai (Pilică) Luminița  

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite – cu referire la art.4 
alin.(11)-(13) din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
unic pct.3 din Legea 
nr.52/2020 – cu referire la 
art.4 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
unic pct.4 din Legea 
nr.52/2020– cu referire la 
art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
unic pct.5 din Legea 
nr.52/2020 – cu referire la 
art.5 alin.(31) din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
unic pct.6 din Legea 
nr.52/2020 – cu referire la 
art.7 alin.(4) din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
unic pct.7 din Legea 
nr.52/2020 – cu referire la 
art.7 alin.(51) din Legea 
nr.77/2016, ale articolului 
unic pct.8 din Legea 
nr.52/2020 – cu referire la 
art.8 alin.(5) din Legea 
nr.77/2016, precum și ale 
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Legii nr.52/2020, în 
ansamblul ei 

150.  Dosar nr.3462D/2021 
Judecătoria Cornetu 
Dosar nr.8.999/1748/2020 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania  
S.A. 

*** 
- Feteanu Claudiu Sorin 
- Gheorghiu Rozica 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite 

151.  Dosar nr.3543D/2021 
Judecătoria Cornetu 
Dosar nr.5.360/1748/2021 
 
  
  
  
  
 

 - Banca Transilvania  
S.A. 

*** 
- Cristea Anca 
- Cristea Gheorghe 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, pct.2 [art.4 alin.(11) 
lit.a) și b), alin.(12) și (13) din 
Legea nr.77/2016], pct.3, 
pct.4-7 [art.4 alin.(3) și (4), 
art.5 alin.(3) și (31), art.7 
alin.(51) din Legea 
nr.77/2016], pct.8 [art.4 
alin.(5) din Legea 
nr.77/2016], precum și ale 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

152.  Dosar nr.3569D/2021 
Judecătoria Sectorului 1 
Dosar nr.6.083/299/2021 
 
  
  
  
  
 

- Banca TransilvaniaS.A.  
*** 

- Ionescu Andrei 
- Ionescu Elena  

- Excepția de neconst. a disp. 
art.4 alin.(11) - (13) și alin.(3), 
ale art.5 alin.(3) și (31), ale 
art.7 alin.(4) și alin.(51), ale 
art.8 alin.(5) teza întâi din 
Legea nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, astfel cum a fost 
modificată prin Legea 
nr.52/2020, precum și ale 
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Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

153.  Dosar nr.3968D/2021 
Judecătoria Călăraşi 
Dosar nr.1.753/202/2021 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A 
*** 

- Dobre Nicoleta 
- Pripas Venera 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolul unic pct.2 din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, de completare a art.4 
din Legea nr.77/2016 [art.4 
alin.(11) - (13) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.3, de 
completare a art.4 din Legea 
nr.77/2016 [art.4 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.4, de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 [art.5 
alin.(31) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.7, de 
modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 [art.7 
alin.(51) din Legea 
nr.77/2016, astfel modificată] 
și pct.8, de modificare a art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016 
[art.8 alin.(5) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată], precum și ale 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

154.  Dosar nr.34D/2022 
Judecătoria Pitești  
Dosar nr.8.914/280/2021  
 
  
  
  

- Banca Transilvania S.A. 
– Sucursala Pitești 

*** 
- Raicu Marian Danuț  
- Raicu Carmen Mihaela 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
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obligaţiilor asumate prin 
credite, cu referire la art.4 
alin.(11)-(13) din Legea 
nr.77/2016, ale pct.3 din 
Legea nr.52/2020, cu referire 
la art.4 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, ale pct.4 din 
Legea nr.52/2020, cu referire 
la art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016, ale pct.5 din 
Legea nr.52/2020, cu referire 
la art.5 alin.(31) din Legea 
nr.77/2016, ale pct.6 din 
Legea nr.52/2020, cu referire 
la art.7 alin.(4) din Legea 
nr.77/2016, ale pct.7 din 
Legea nr.52/2020, cu referire 
la art.7 alin.(51) din Legea 
nr.77/2016 și ale pct.8 din 
Legea nr.52/2020, cu referire 
la art.8 alin.(5) din Legea 
nr.77/2016, precum și ale 
Legii nr.52/20202, în întregul 
său 
 

155.  Dosar nr.35D/2022 
Judecătoria Constanța 
Dosar 
nr.2.536/212/2021/a1  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Ivanof Daniel  
- Ivanof Felicia 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 și 3 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea și completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, cu referire la art.4, ale 
pct.4 și pct.5 din Legea 
nr.52/2020, cu referire la 
art.5, ale pct.6 și pct.7 din 
Legea nr.52/2020, cu referire 
la art.7 și, respectiv, ale pct.8 
din Legea nr.52/2020, cu 
referire la art.8 alin.(5) teza 
întâi, precum și ale Legii 
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nr.52/2020, în integralitatea 
sa 

156.  Dosar nr.95D/2022 
Judecătoria Sectorului 5  
Dosar nr.7.835/302/2021  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Raducanu Marius Ciprian 
- Raducanu Mihaela 
 

- Excepția de neconst. a disp. Legii 
nr.52/2020 pentru modificarea și 
completarea Legii nr.77/2016 
privind darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin credite, în 
ansamblul său, precum și ale art.4 
alin.(11) lit.a) și b), alin.(12), (13) și 
(3), ale art.5 alin.(3) și (31) și ale art.7 
alin.(4) și (51) din Legea nr.77/2016, 
introduse prin pct.2, 3, 4, 5, 6 și 7 ale 
articolului unic al Legii nr.52/2020 

157.  Dosar nr.240D/2022 
Judecătoria Sectorului 2  
Dosar nr.4.551/300/2021  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Minea Argentina 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic pct.2 [art.4 
alin.(11)-(13) din Legea 
nr.77/2016], pct.3 [art.4 
alin.(3) din Legea 
nr.77/2016] și pct.4-7 din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, precum și ale Legii 
nr.52/2020, în ansamblul său  

158.  Dosar nr.429D/2022 
Judecătoria Constanța  
Dosar 
nr.10.850/212/2021/a1 
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Cojanu Florin 
- Cojanu Corina Nicoleta 

- Excepția de neconst. a disp. 
următoarelor prevederi din 
Legea nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, respectiv forma astfel 
introdusă/modificată a 
articolelor din Legea 
nr.77/2016: articolul unic 
pct.2 de completare a art.4 din 
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Legea nr.77/2016 [art.4 
alin.(11)-(13) din Legea 
nr.77/2016 astfel modificată], 
pct.3 de completare a art.4 din 
Legea nr.77/2016 [art.4 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
astfel modificată], pct.4 de 
modificare a art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016 [art.5 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
astfel modificată], pct.5 de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016 [art.5 alin.(31) din 
Legea nr.77/2016 astfel 
modificată], pct.6 de 
modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 [art.7 
alin.(4) din Legea nr.77/2016 
astfel modificată], pct.7 de 
completare a art.7 din Legea 
nr.77/2016 [art.7 alin.(51) din 
Legea nr.77/2016 astfel 
modificată], pct.8 de 
modificare a art.8 alin.(5) teza 
întâi din Legea nr.77/2016 
[art.8 alin.(5) teza întâi din 
Legea nr.77/2016 astfel 
modificată], precum și ale 
Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 
 

159.  Dosar nr.790D/2022 
Judecătoria Medgidia  
Dosar nr.6.053/212/2021  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A. 
*** 

- Drăghiceanu Bogdănel – 
Visarion  
 

- Excepția de neconst. a disp. 
Legii nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligațiilor asumate prin 
credite, în ansamblul său și 
ale articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pct.2 cu referire la 
art.4 alin.(11)-(13) din Legea 
nr.77/2016, astfel modificată, 
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ale pct.3 cu referire la art.4 
alin.(3) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată, pct.4 cu 
referire la art.5 alin.(3) din 
Legea nr.77/2016, astfel 
modificată, pct.5 cu referire la 
art.5 alin.(31) din Legea 
nr.77/2016, astfel 
modificată,pct.6 cu referire la 
art.7 alin.(4) din Legea 
nr.77/2016, astfel modificată, 
pct.7 cu referire la art.7 
alin.(51) din Legea 
nr.77/2016, astfel modificată 
și pct.8 cu referire la art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016, 
astfel modificată 

160.  Dosar nr.1328D/2022 
Judecătoria Sectorului 6  
Dosar nr.9.699/303/2020  
 
  
  
  
  
 

- Banca Transilvania S.A 
*** 

- Nicolau Oana Emilia 
- Nicolau Aurelian Sorin 

- Excepția de neconst. a disp. 
articolului unic din Legea 
nr.52/2020 pentru 
modificarea şi completarea 
Legii nr.77/2016 privind 
darea în plată a unor bunuri 
imobile în vederea stingerii 
obligaţiilor asumate prin 
credite, pct.2 de completare a 
art.4 din Legea nr.77/2016 
[art.4 alin.(1)1 - (13) din Legea 
nr.77/2016 astfel modificată], 
pct.3 de completare a art.4 din 
Legea nr.77/2016 [art.4 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
astfel cum a fost modificată], 
pct.4 de modificare a art.5 
alin.(3) din Legea nr.77/2016 
[art.5 alin.(3) din Legea 
nr.77/2016 astfel cum a fost 
modificată], pct.5 de 
completare a art.5 din Legea 
nr.77/2016 [art.5 alin.(3)1 din 
Legea nr.77/2016, astfel 
modificată], pct.6 de 
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modificare a art.7 alin.(4) din 
Legea nr.77/2016 [art.7 
alin.(4) din Legea nr.77/2016, 
astfel cum a fost modificată], 
pct.7 de completare a art.7 din 
Legea nr.77/2016 [art.7 
alin.(5)1 din Legea 
nr.77/2016], pct.8 de 
modificare a art.8 alin.(5) din 
Legea nr.77/2016 [art.8 
alin.(5) din Legea nr.77/2016 
astfel modificată], precum și 
ale Legii nr.52/2020, în 
ansamblul său 

 
 

 

Grefier şef, 

   Floriana-Dorela Sandu 
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Şedinţa de plen din 28 februarie 2023 

 

 

 

1.  Dosar nr.1695A/2022 
 
  
 

- Obiecția de neconstituționalitate 
referitoare la prevederile art.15 alin. 
(1) și (3) cu referire la sintagma 
„adunare generală” și art.33 alin.(3) și 
(4) din Legea tineretului, obiecție 
formulată de Avocatul Poporului  
 

2.  Dosar nr.2197A/2022 
 
    

- Obiecția de neconstituționalitate a 
Legii privind aprobarea Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr.115/2022 
pentru completarea art. I din 
Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.130/2021 privind unele măsuri 
fiscal-bugetare, prorogarea unor 
termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative, obiecție formulată de un 
număr de 44 deputați aparținând 
Grupului parlamentar al Uniunii 
Salvați România și de 7 deputați 
neafiliați 
 

3.  Dosar nr.2926A/2022 
(conexat cu Dosarul 
 nr.2948A/2022) 
 
 

- Obiecții de neconstituționalitate a 
Legii privind securitatea şi apărarea 
cibernetică precum şi pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative,  obiecții formulate de 
deputați aparținând Grupului 
parlamentar al Uniunii Salvați 
România,  de deputați neafiliați și de 
Avocatul Poporului  
 

 

 

 Grefier şef,     

    Floriana-Dorela Sandu 
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Ședinţa de plen din 28 februarie 2023 

 
- Dosare în pronunţare - 

 

  
 

 

1.  Dosar nr.404D/2019 
Judecătoria Sectorului 6 
Dosar nr.4.239/303/2018 
 
 

- Excepția de neconst. a disp. art.12 
alin.(3) din Legea nr.165/2013 
privind măsurile pentru finalizarea 
procesului de restituire, în natură 
sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada 
regimului comunist în România 
 

2.  Dosar nr.1813D/2019 
Tribunalul Brăila  
Dosar nr. 30.218/3/2018 
 
  

- Excepţia de neconst. a disp. 
art.2745 lit.d) din Legea 
nr.360/2002 privind Statutul 
polițistului 

3.  Dosar nr.2107D/2019 
Curtea de Apel Oradea 
Dosar nr. 3.507/111/2016/a5 
 
 
 
 

- Excepția de neconst. a disp. art.2 
alin.(5) paragraful final din Legea 
nr.340/2009 privind formularea de 
către România a unei declarații în 
baza prevederilor art.35 paragraful 
(2) din Tratatul privind Uniunea 
Europeană 

4.  Dosar nr.3288D/2019 
Judecătoria Iași 
Dosar nr. 14.461/245/2018  
 
 

- Excepția de neconst. a disp. 
art.159  alin.(3)  teza finală din 
Codul penal, precum și ale  art.386  
alin.(2) din Codul de procedură 
penală    

5.  Dosar nr.1213D/2022 
Tribunalul Prahova  
Dosar nr.819/105/2022 
 
 
 

- Excepția de neconst. a disp. art.5 
lit.dd) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ  
 

                                      

Grefier șef, 

Floriana-Dorela Sandu 


