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Nr. 
Crt. 

 
Număr dosar 

 

 
Părţi 

 
Obiectul cauzei 

 

 
Stadiul dosarului 

1. 21/J/2021, 
ora 10:00 

 

Inspecţia 
Judiciară 
 
Stancu Costin 
Andrei- judecător 
la Curtea de Apel 
Piteşti  
 
 

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

  Cu majoritate, 

   Respinge excepția nulității 

absolute a acțiunii disciplinare 

pentru motivul exercitării de 

către o persoană fără calitatea 

prevăzută de lege, pentru 

încălcarea principiului 

repartizării aleatorii și pentru 

încălcarea dreptului la apărare, 

ca neîntemeiată.                                              

  Cu majoritate, 

  Respinge excepția nulității 

absolute a acțiunii disciplinare 

pentru efectuarea cercetării 

disciplinare după expirarea 

termenului prevăzut de art.46 

alin.6 din Legea nr.317/2004, 

republicată, ca neîntemeiată.                                                 

  Cu majoritate, 

  Respinge excepția nulității 

absolute a acțiunii disciplinare 

pentru nestabilirea obiectului 

și limitelor judecății, ca 

neîntemeiată. 

  Cu majoritate,  
   Respinge acţiunea 

disciplinară formulată de 

Inspecţia Judiciară împotriva 

domnului Stancu Costin 

Andrei – judecător în cadrul 

Curții de Apel Pitești pentru 

săvârşirea abaterii disciplinare 



prevăzute de art.99 lit.t) din 

Legea nr.303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi 

procurorilor, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, ca neîntemeiată 

pentru lipsa laturii subiective a 

abaterii disciplinare.       

       Cu drept de recurs în 

termen de 15 zile de la 

comunicare la Completul de 5 

judecători al Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie. 

         Pusă la dispoziţia părţilor 

prin intermediul Grefei, astăzi 

14.04.2022.                                             

Cu opinie separată în sensul 

respingerii acţiunii disciplinare 

formulate de Inspecţia 

Judiciară împotriva domnului 

Stancu Costin Andrei – 

judecător în cadrul Curții de 

Apel Pitești pentru săvârşirea 

abaterii disciplinare prevăzute 

de art.99 lit.t) din Legea 

nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, ca 

neîntemeiată.                                                                        

Cu opinie separată în sensul 

admiterii excepției nulității 

absolute a acțiunii disciplinare 

pentru motivul exercitării de 

către o persoană fără calitatea 

prevăzută de lege și pentru 

încălcarea  principiului 

repartizării aleatorii.                                                           

Cu opinie separată în sensul 

admiterii excepției nulității 

absolute a acțiunii disciplinare 

pentru efectuarea cercetării 

disciplinare după expirarea 

termenului prevăzut de art.46 

alin.6 din legea nr.317/2004. 

                                                                   

 

 



 
 

 

Cu opinie separată în sensul 

admiterii excepției nulității 

absolute a acțiunii discplinare 

pentru nestabilirea obiectului 

și limitelor judecății. 

Cu opinie separată în sensul 

admiterii excepției nulității 

absolute a acțiunii disciplinare 

pentru încălcarea dreptului la 

apărare. 

Cu opinie separată în sensul 

calificării excepției nulității 

absolute a acțiunii discplinare 

pentru încălcarea dreptului la 

apărare ca și apărare de fond. 

 

 

   

 

 

 


