Redactare sedinta judecata dosar 3414 Curtea de Apel Arges termen 10.10.2017
Judecator: expertul Pintea Mirela loana
Avocata lui Pintea: .....
Judecator: Olaneanu Nicolae Cristinel
Rad

u:....avocat..

"

Judecator: SC Farmec SA
Brehar:..bla bla Brehar Claudiu

Judecator: ...trei recursuri declarate...si motivate. S-a depLrs intampinare din partea Farmec SA.
Aceasta intampinare a fost depusa la dosar la data de 06.10.2017 cu nerespectarea termenului de 5
zile prev de art" 308 alin 2 cpciv" Le putem considera concluziiscrise?
Brehar: le putem considera. Din cate stiu am trimis siprin posta in aceesizidar
Judecator: deci la consideram concluzii scrise. Bun. Alte discutii?
Radu: si noiam depus intampinare cu respectarea termenului de 5
Pintea

zile la recursul Farmec si recursul

Judecator: da. Vorbearn doar de cele pe care le-am calificat. S-a luat cunostiinta de ele si eventual
putem si amana pronuntarea daca vreti

Judecator: intampinarea de la Farmec n-ativazut-o?

Judecator: a ramas intampinarea de la Farmec aici, Va dau un exemplar...de la dna Fintea
Radu: ala nu e al meu

Judecator:estisingura intampinare pe care o avem. sa solicitatisa va comunic intampinarea da?

Judecatoarea: nu, aceasta am comunicat-o. da
Radu: trei exemplare am expediat prin posta tocmai stiind ca sunt doua recursuri, al Farmeculuisi al

expertei Pintea
Brehar:....sa incercam...
Judecatoarea:...va rugasem sa luati in sala si volumul 1,si22...
Judecatoarea; chestiuni prealabile

?

Radu: n-ar fi prealabile ar fi discutii
in probatiune pe recurs pentru recurentul
olaneanu

Judecatoarea: Bun. Aveti cuvantul pe
probatiune

Radu: ne-am structurat recursul,
doamna presedinta, onorata instanta
in doua mari categorii de
motive' respectiv motiv de casare derivate
din nerespectarea supunem noi a regulilor
de semnare
completului de judecata la instanta
de fond, respectiv motive de modificare
a
sentintei
in cazul in
care nu veti considerat intemeiat motivul
de casare. Examinarea primului motiv
de casare face in
acest stadiu din pc meu de vedere
inutila discutarea motivelor de modificare..din
acest punct de
vedere prin cererea de recurs in
temeiul art. 175 din Vcprciv aplicabil in
cauza, v-am soricitat ca
element de proba sa faceti o adresa,
sa solicitatiTrib spec arges dovada
inscrisul din care sa rezulte
neechivoc data si ora intrarii dosarului
la Trib spec Arges atunci cand a venit
prin stramutare de ra
Tribunalul Comercial cluj pt ca asa
cum am aratat in recurs clientul meu
are certitudinea dar nu
poate sa faca dovada desis-a
adresat instanteicomerciale, Tribunarulspecializat
Arges sia solicitat in
repetate randuri aceasta dovada nu
i-a fost comunicata, dovada cu data
si ora intrarii dosarului la
registratura Trib specArges" cred
ca este o proba esentiara fata de ferurcum
a fost redactat motivur
de recurs daca se va constata ca intradevar
ca nu au fost respectate acele elemente
de procedura,
formale' administrative
"'la desemnarea aleatorie a completului de judecata devine
incident motivur
de casare aratat in cerere de recurs,
de altfel exista si o practica judiciara in
acest sens ca este motiv
de casare constituirea cu nerespectarea
regii a compreturui de judecata
olaneanu: doamna presedinta completez
la ce spune aparatorur meu faptur ca
suntem interesati
cunoastem

sa
conform procedurii legale, data si ora
intrarii dosarului in instanta ..data si ora
a
inregistrarii dosarului pt ca in procedura
se vorbeste de data intrarii dosarului
la
instanta
si nu data
inregistrariiluifata de care urmeaza dupiiia
repartizarea dateidistincte, fata de care
urmeaza
ulterior
repartizarea aleatorie, va rog sa retineti
aceasta precizare

Judecatoarea: relevanta acestei date
si ore a intrarii

?

Radu: noi spunem ca dosarul respectiv
nu a fost repartizat aleatoriu conform procedurii
investite de
lege' de regulamenatul
u

lte rioa ra

instantelor de judecata la data la care
a intrat in instanta ci la o data

olaneanu: relevanta este ca incalcandu-se procedura,
dosarul a fost repartizat unui alt complet
de
judecata chiar de catre presedintele

