
MESAJUL PREŞEDINTELUI CSM

Începând cu data de 7 ianuarie 2011, avem un 
Consiliu Superior al Magistraturii cu o nouă 
componenţă rezultată în urma alegerilor din anul 
2010. Aceasta urmează a fi definitivată după ce 
Senatul României va numi doi reprezentanţi ai 
societăţii civile şi va valida încă trei magistraţi 
ce vor fi aleşi în perioada următoare.

Magistraţii din actualul CSM sunt prima 
generaţie care au fost aleşi în baza unor proiecte 
de candidatură prin care şi-au propus obiective şi 
măsuri concrete de modernizare a justiţiei şi de 
consolidare a reformelor. Rămâne ca alegătorii să 
monitorizeze implementarea propunerilor. 

Cu toţii ne dorim o justiţie performantă, iar 
pentru aceasta suntem conştienţi de imensa 
responsabilitate care aparţine decidenţilor de la 
nivelul executivului şi legislativului. Revine 
CSM rolul de a garanta independenţa justiţiei 
sub toate aspectele sale, nu ca pe un privilegiu al 
magistraţilor, ci ca pe un drept al cetăţeanului. 
Iar pentru aceasta e nevoie atât de calitatea şi 
integritatea personalului, cât şi de un cadru 
legislativ coerent şi stabil, de o finanţare 
adecvată a sistemului şi de respect din partea 
autorităţilor, instituţiilor şi cetăţenilor.

CSM doreşte să fie aproape atât de magistraţi, 
cât şi de publicul larg. Până la finalizarea noului 
site al instituţiei, care va evidenţia concepţia 
despre transparenţă a noilor membri, am optat 
pentru comunicarea prin acest tip de newsletter. 
Primul număr reflectă activitatea din primele 
patru luni ale acestui mandat, urmând ca 
ulterior apariţia newsletter-ului să fie bilunară. 
El va releva activitatea CSM de la nivelul 
tuturor structurilor acestei autorităţi 
constituţionale.

Horaţius Dumbravă – judecător
Preşedintele CSM, 2011
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Componenţa CSM din
mandatul 2011-2016

Preşedinte
1. jud. Nicolae Horaţius 

DUMBRAVĂ 

Vicepreşedinte
2. proc. George BĂLAN 

MEMBRI ALEŞI, cu activitate 
permanentă – JUDECĂTORI 
ŞI PROCURORI:

3. jud. Bucurel Mircea ARON 
4. jud. Vasilică Cristi 

DANILEŢ 
5. proc.Graţiana Petronela 

ISAC 
6. jud. Ana Cristina LĂBUŞ 
7. proc. Dimitrie Bogdan 

LICU 
8. jud. Adrian Toni NEACŞU 
9. proc. Oana Andrea 

SCHMIDT HĂINEALĂ
10. jud. Alexandru ŞERBAN
11. jud. Marius BADEA 

TUDOSE 

REPREZENTANŢI AI 
SOCIETĂŢII CIVILE:
– încă nu sunt numiţi

MEMBRI DE DREPT:
12. jud. Livia Doina STANCIU 

– preşedintele ICCJ

13. av. Cătălin Marian 
PREDOIU – Ministrul 
Justiţiei

14. proc. Laura Codruţa 
KOVEŞI  – procuror 
general al PICCJ

STATUTUL MEMBRILOR CSM

Consiliul Superior al Magistraturii 
funcţionează ca organ cu activitate 
permanentă. Hotărârile se iau în Plen 
şi în secţii, potrivit atribuţiilor ce revin 
acestora. 

CSM are în componenţa sa 19 
membri: 9 judecători şi 5 procurori 
aleşi de magistraţi şi validaţi de 
Senat, doi reprezentanţi ai societăţii 
civile aleşi de Senat şi trei membri de 
drept – ministrul justiţiei, preşedintele 
ICCJ şi procurorul general al PICCJ. 
Mandatul membrilor aleşi este de 6 
ani, fără posibilitatea reînvestirii.

Preşedintele CSM şi vicepreşedintele
CSM sunt aleşi pentru un an.

Magistraţii aleşi ca membri ai CSM îşi 
suspendă activitatea de judecător
sau procuror referitoare la prezenţa 
judecătorilor în complete de judecată, 
respectiv efectuarea actelor de 
urmărire penală. Funcţiile lor de 
conducere la instanţe sau parchete 
se suspendă de drept. Ei pot fi 
revocaţi la propunerea preşedintelui 
sau vicepreşedintelui Consiliului ori a 
unei  treimi din membri, sau la 
cererea majorităţii adunărilor 
generale de la nivelul instanţelor sau 
parchetelor pe care le reprezintă..

Prezentul număr al Infoletter CSM apare sub îngrijirea
jud. Cristi Danileţ, membru CSM.



  Activitatea Plenului CSM

Plenul CSM l-a ales pe judecătorul Horaţius Dumbravă ca preşedinte al CSM şi pe 
procurorul George Bălan ca vicepreşedinte al CSM în şedinţa din 7 ian. 2011. Principalele 
domenii de activitate ale CSM pe anul acesta au fost stabilite în şedinţa din 13 ian. 2011, 
acestea constituind obiectul de activitate a şase comisii stabilite o săptămână mai târziu. 
Coordonatorii fiecărei comisii au fost desemnaţi pe 10 martie 2011.

Procedura de promovare la ICCJ începută la finalul anului 2010 a fost finalizată: nici un 
candidat nu a întrunit numărul de voturi necesar. În paralel, s-a alcătuit un Ghid care nu a 
întrunit şi voinţa conducerii ICCJ, iar în prezent Ministerul Justiţiei a iniţiat modificări la legile 
justiţiei cu privire la modalitate de accedere în funcţia de judecător la instanţa supremă.

În luna martie 2011 a fost respinsă solicitarea Ministerului Justiţiei de suspendare a 
programului privind volumul optim de activitate şi s-a aprobat nota Inspecţiei Judiciare 
pentru reanalizarea acestuia în cadrul comisiei nr. 3 a CSM.

În data de 7 aprilie 2011 a fost aprobat Raportul pe starea justiţiei pe anul 2010, urmând ca 
acesta să fie prezentat în Parlament. Raportul relevă faptul că activitatea instanţelor şi 
parchetelor a crescut major faţă de anul precedent, în condiţiile în care numărul de 
judecători, procurori şi grefieri a rămas relativ acelaşi; îmbucurător este faptul că încrederea 
în justiţie a justiţiabililor a crescut.

În aprilie au fost desemnaţi membrii comisiilor de disciplină pentru judecători, respectiv 
procurori. Totodată, Plenul a mai decis: un membru CSM nu poate ocupa în acelaşi timp 
calitatea de formator cu normă întreagă la INM; dezbaterile din cadrul CSM nu vor mai fi 
dactilografiate, ci şedinţele se vor înregistra audio-video, postate pe site şi arhivate. CSM a 
încheiat protocoale de colaborare cu Institutul European din România şi Agentul 
Guvernamental la CEDO, respectiv cu  Avocatul Poporului.

CSM,
ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT

CSM a fost înfiinţat pe lângă 
Ministerul de Justiţie prin Legea 
din 24.03.1909 pentru modificarea 
unor dispoziţiuni din legile relative 
la organizarea judecătorească.
Normele legale au fost modificate 
prin Legea pentru organizarea 
judecătoreasca din anul 1924 şi 
apoi din anul 1925. Ulterior, prin 
Legea pentru organizarea 
judecătorească din anul 1952 
dispoziţiile privind CSM au fost 
abrogate. 

După anul 1989, instituţia CSM a 
fost consacrată în art. 132-133 din 
Constituţia României din anul 
1991. Ea este azi una dintre cele 
trei autorităţi judecătoreşti. CSM 
are rolul de garant al 
independenţei justiţiei (art. 133-
134 din Constituţia României, 
republicată în 2003). 

Atribuţiile sale principale, 
menţionate în Constituţie, sunt: 
propune Preşedintelui României 
numirea în funcţie a judecătorilor 
şi a procurorilor, cu excepţia celor 
stagiari (aceştia fiind numiţi de 
CSM), în condiţiile legii; 
îndeplineşte rolul de instanţă de 
judecată, prin secţiile sale, în 
domeniul răspunderii disciplinare a 
judecătorilor şi a procurorilor, 
potrivit procedurii stabilite prin 
legea sa organică; îndeplineşte si 
alte atribuţii stabilite prin legea sa 
organică, în realizarea rolului său 
de garant al independenţei 
justiţiei.
Aceste „alte atribuţii” sunt 
prevăzute în art. 30-50 din Legea 
nr. 317/2004 privind CSM.

Activitate secţie judecători CSM

- a aprobat nota Inspecţiei Judiciare prin care s-
a apreciat că nu poate fi restricţionat dreptul 
justiţiabililor de a transmite în format 
electronic, prin e-mail, corespondenţa aferentă 
dosarelor aflate pe rolul instanţei, iar în condiţiile 
inexistenţei unei obligaţii legale de plată, 
suportarea cheltuielilor se realizează din bugetul 
instanţelor;

- a aprobat nota Inspecţiei Judiciare prin care s-
a constatat practică neunitară privind înaintarea 
dosarului în calea de atac în cauzele de 
insolvenţă şi a hotărât comunicarea notei 
Inspecţiei Judiciare tuturor tribunalelor în 
vederea luării măsurilor ce se impun cu privire 
la aplicarea dispoziţiilor art.8 alin. (3) din Legea 
nr.85/2006 în ceea ce priveşte înaintarea 
dosarului în vederea soluţionării căilor 
extraordinare de atac formulate în cauzele cu 
obiectul sus-menţionat;

- a aprobat Raportul de control la Curtea de 
Apel Bucureşti şi instanţele arondate pentru 
verificarea directă privind eficienţa managerială 
şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg 
din legi şi regulamente de către judecătorii cu 
funcţii de conducere, pentru asigurarea bunei 
funcţionări a instanţelor.

Activitate secţie procurori CSM

- a aprobat Raportul privind eficienţa 
managerială şi modul de îndeplinire a 
atribuţiilor de conducere ce decurg din 
legi şi regulamente pentru asigurarea 
bunei funcţionări a parchetului, a calităţii 
corespunzătoare a serviciului de către 
procurorii cu funcţii de conducere la
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti şi parchetele din 
circumscripţia acestuia;

- în temeiul dispoziţiilor art.51 alin.(7) din 
Legea nr.303/2004, a hotărât 
revocarea din funcţia de conducere a
prim procurorului de la  Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Giurgiu,
începând cu data de 10.03.2011;

- şi-a însuşit conţinutul a două note ale 
Inspecţiei Judiciare privind aspectele 
semnalate în două articole din mass-
media, respectiv ziarului „Curentul” şi 
„Gazeta de Cluj”, referitoare la 
activitatea  a doi procurori, constatându-
se că aspectele relevate de către autorii 
articolelor respective nu s-au confirmat.
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Apărarea independenţei, 
imparţialităţii şi reputaţiei

Plenul CSM a hotărât: 

- admiterea a patru cereri de 
apărare a independenţei, 
imparţialităţii şi reputaţiei 
profesionale formulate de 
judecători;

- admiterea a două cereri de 
apărare a reputaţiei profesionale 
în cazul a doi procurori;

- respingerea unei cereri de 
apărare a reputaţiei profesionale 
în cazul unui procuror.



Comisia nr. 4
Transparenţă şi integritate

Coord comisie: jud. Cristi Danileţ
S-a alcătuit un studiu de drept comparat 
cu privire la accesul judecătorilor şi 
părţilor la informaţiile clasificate din 
dosare; şi un nou Ghid pentru petiţionarii 
la CSM. S-a întocmit sinteza la Raportul 
privind starea justiţiei pe anul 2010 şi 
proiectul Planului de acţiune pentru 
integritatea sistemului judiciar şi este în 
lucru un Cod etic pentru membrii CSM.
Pentru îmbunătăţirea Ghidului de bune 
practici pentru cooperarea între instanţe, 
parchetele de pe lângǎ acestea şi mass 
media, respectiv a Ghidului de bune 
practici pentru cooperarea între purtătorul 
de cuvânt al CSM, omologii acestuia de 
la instanţe şi parchetele de pe lângă 
acestea şi mass media s-a iniţiat
consultarea instanţelor, parchetelor şi 
Inspecţiei Judiciare.
Instanţele şi parchetele vor actualiza 
bazele de date cu adresele de e-mail ale 
judecătorilor şi procurorilor pentru 
facilitarea corespondenţei între aceştia şi 
CSM.
Revista  „Justiţia în actualitate” va avea 
apariţie bianuală, printată, şi va fi 
întocmită trilingv.
Bilunar va apărea CSM Infoletter, în 
mediu electronic.

Comisia nr. 5
Relaţia cu UE şi organismele 

internaţionale

Coord comisie: proc. Oana Schmidt Hăineală

S-a decis schimbarea formatului 
raportărilor semestriale şi lunare către 
Reprezentanţa Comisiei Europene. 
S-a pregătit răspunsul CSM la 
chestionarul misiunii de evaluare MCV 
(peer-review) care va fi efectuată de 
către Comisia Europeană în perioada 
09-13 mai 2011.
A fost propus corespondentul naţional 
al României la CEPEJ.
Se monitorizează modul de implicare a 
CSM, INM şi SNG în proiectul referitor 
la „Acordul  Cadru privind 
implementarea Programului de 
Cooperare Elveţiano - Român pentru 
reducerea disparităţilor economice şi 
sociale în cadrul Uniunii Europene 
extinse”.
Se va finaliza Strategia de întărire a 
integrităţii din sistemul judiciar.
Cu sprijinul Direcţiei de resort din 
cadrul CSM, se va pregăti vizita unei 
delegaţii a CSM la organismele 
similare din Belgia şi Olanda, şi la 
Comisia Europeană. 

Comisia nr. 6
Parteneriatul cu societatea civilă

Coord comisie: jud. Marius Tudose

S-a discutat necesitatea încheierii unui 
protocol trilateral între CSM, Consiliul de 
Mediere şi Uniunea Naţională a Barourilor 
din România. 
S-au demarat discuţii cu Facultăţile de 
Drept în vederea încheierii unor 
protocoale cu CSM.
S-a stabilit ca în ultima vineri a fiecărei 
luni să se organizeze întâlniri de lucru cu 
reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale 
magistraţilor şi ai sindicatelor personalului 
auxiliar de specialitate din justiţie.
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Comisia nr. 1
Independenţa justiţiei şi cooperarea 

interinstituţională

Coord comisie: jud. Alexandru Şerban

Cu privire la obligativitatea efectuării 
controlului medical periodic de către 
magistraţi, cea mai potrivită soluţie este 
exceptarea expresă a magistraţilor de la 
aplicarea prevederilor Legii nr. 319/2006,  
corelativ cu completarea Legii nr. 
303/2004 cu  norme speciale referitoare 
la  sănătatea şi securitatea în muncă a
acestora.
Pentru degrevarea magistraţilor de 
atribuţiile în materie electorală, este 
necesară modificarea art. 145 din Legea 
nr. 33/2007 şi a art. 19 din Legea nr. 
35/2008 în sensul excluderii magistraţilor 
din sfera persoanelor care pot fi 
desemnate în calitate de preşedinte al 
biroului electoral al secţiei de votare, 
respectiv, de locţiitor al acestuia.
În prezent se formulează propunerile
pentru îmbunătăţirea proiectului de lege 
cu privire la răspunderea disciplinară a 
magistraţilor, aflat în stadiu de lucru la 
Ministerul Justiţiei.
Se analizează necesitatea autorizaţiei
emisă în baza certificatului ORNISS
pentru accesul magistraţilor la probele 
clasificate din dosare.

Comisia nr. 2
Consolidarea şi eficientizarea 

instituţională a CSM şi a instituţiilor 
coordonate

Coord comisie: jud. Adrian Neacşu
Raportarea datelor statistice de către 
instanţe şi parchete se va face la 
interval de 6 luni, respectiv anual.
Instanţele vor fi consultate în legătură 
cu criteriile de redistribuire a 
judecătorilor între secţiile aceleiaşi 
instanţe.
În cazul eliberării de către CSM, INM şi 
SNG a copiilor de pe înscrisuri, plata 
taxei pentru serviciile de copiere este 
obligatorie. 
Se vor pune în acord normele din 
legea nr. 303/2004 cu cele din 
Regulamentul privind concursul de 
admitere la INM cu privire la testarea 
psihologică. 
Se vor adăuga în Regulamentul de
organizare şi funcţionare a CSM
norme care să prevadă procedura de 
soluţionare a cererilor de încuviinţare a 
percheziţiei, reţinerii şi arestării 
preventive a judecătorilor şi 
procurorilor. 
S-au discutat posibile criterii de 
detaşare care să fie reglementate în 
Regulamentul corespunzător sau care 
să fie preluate ca bune practici.

Comisia nr. 3
Eficientizarea activităţii şi performanţa 

judiciară a instanţelor şi parchetelor

Coord comisie: jud. Ana Lăbuş
Se va evalua programul de stabilire a 
volumului optim de muncă şi se va 
propune stabilirea unor criterii concrete şi 
eficiente de aplicare.
În 2011 se va efectua evaluarea 
magistraţilor pe ultimii trei ani, chiar dacă 
nu există o evaluare anuală.
Se analizează propunerile de modificare a 
Regulamentului de ordine interioară a 
instanţelor.
Se discută proiectul de lege al Ministerului 
Justiţiei privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
de pe lângă acestea. Cariera grefierilor ar 
trebui gestionată nu de minister, ci de 
Ordinul Naţional al Grefierilor.
Se vor formula criterii pentru numirea 
procurorilor în funcţia de judecător şi
invers. 
Întrucât detaşarea poate înceta numai la 
solicitarea magistraţilor sau a instituţiei 
unde s-au detaşat, e necesar ca CSM să 
aibă această atribuţie din oficiu.
S-a propus suplimentarea schemelor de 
personal de la Tribunalul Bucureşti şi 
Constanţa, respectiv Curtea de Apel Alba-
Iulia cu posturi din fondul de rezervă.

ALEGERI CSM 2011

Pe data de 29 aprilie 2011 va 
avea loc procedura de 

desemnare a candidaţilor  
pentru participarea la 

alegerea în CSM a câte unui 
reprezentant din partea 

curţilor de apel şi parchetelor 
de pe lângă judecătorii.



    Relaţia cu Guvernul

Prin O.U.G. nr. 16/2011 a fost modificat temporar cvorumul
necesar pentru desfăşurarea lucrărilor Plenului CSM, 
stabilindu-se că acestea se desfăşoară în prezenţa majorităţii 
membrilor Consiliului. Modificarea a fost reclamată de 
necesitatea de a se asigura funcţionarea Consiliului în 
componenţa actuală (14 din 19 membri), şi îşi va produce 
efectele până la validarea membrilor ce vor fi aleşi, pe locurile 
vacante, în anul 2011 în adunările generale ale magistraţilor.

Prin O.U.G. nr. 35/2011 s-a reglementat, printre altele, 
posibilitatea ocupării, prin concurs sau examen în condiţiile 
legii, a tuturor posturilor vacante de specialitate juridică
finanţate din cadrul CSM şi ICCJ.  

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 189 din 31.03.2011 a fost 
avizat favorabil cu observaţii proiectul de lege privind 
registratorii comerciali şi activitatea de înregistrare în 
registrul comerţului, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative cu incidenţă asupra activităţii de înregistrare în 
registrul comerţului.

Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 233 din 19.04.2011 a fost 
avizat favorabil cu observaţii proiectul de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor şi a Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară în ceea ce priveşte procedura de 
promovare a judecătorilor la ICCJ, promovarea în funcţia de 
prim-magistrat-asistent şi posibilitatea delegării în această din 
urmă funcţie.

Relaţia cu Parlamentul

NOUTATE LEGISLATIVĂ: La solicitarea CSM, a fost 
urgentată aprobarea prin legea nr. 36/2011 a OUG nr. 
59/2009 ce modificase legile nr. 303 şi 317 din 2004. 
Legea aduce modificări importante privind statutul 
inspectorilor judiciari şi modul de exercitare a acţiunea 
disciplinare împotriva magistraţilor.

PROIECTE ŞI PROPUNERI LEGISLATIVE:
În primele luni ale anului 2011 CSM a participat, prin 
reprezentanţii săi, la lucrările comisiilor juridice ale 
Senatului şi Camerei Deputaţilor. 

Principalele proiecte de acte normative care vizează 
activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor de 
pe lângă acestea, la care CSM a fost reprezentat, sunt: 
proiectul de Lege pentru punerea în aplicare a Codului 
penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii penale; proiectul Legii 
de punere în aplicare a Legii nr. 587/2009 privind Codul 
civil. 

De asemenea, în cadrul dezbaterilor parlamentare, CSM 
a fost reprezentat la discuţiile vizând: proiectul de Lege 
privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea; proiectul de Lege 
privind promovarea practicii unitare şi de modificare şi 
completare a Legii nr.304/2004, Codului de procedură 
Civilă şi Codului de Procedură Penală; propunerea 
legislativă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 cu 
referire la reglementarea răspunderii materiale a 
judecătorilor şi procurorilor.  

     Relaţii internaţionale

H.Dumbravă a fost ales ca  membru în Comitetul Executiv al Reţelei 
Europene a Consiliilor Judiciare. CSM, prin membrii săi, a participat 
la grupurile de lucru organizate în cadrul reţelei: „Durata procedurilor 
judiciare” (Bucureşti), „Consiliile de Justiţie” (Bruxelles, Madrid, 
Roma), „Standarde minime reprezentative pentru justiţie” (Madrid, 
Barcelona), „Încrederea publică în justiţie” (Haga, Budapesta).

Preşedintele CSM a avut o serie de întâlniri cu ambasadori ai 
statelor europene şi ai SUA, Canada şi Elveţia la Bucureşti, precum 
şi cu membri ai Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti.
Lunar se fac raportări către Comisia Europeană cu privire la 
progresele efectuate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare.

Au fost selectaţi experţi din rândul magistraţilor şi cadrelor didactice 
de la INM pentru a participa la proiecte de înfrăţire instituţională
finanţate de UE cu instituţii similare din Turcia, Croaţia şi Tunisia.

În cadrul Programului de Reformă a Sistemului Judiciar, finanţat de 
Banca Mondială a fost lansată procedura de licitaţie internaţională 
pentru proiectul privind „Achiziţionarea de servicii de consultanţă în 
vederea stabilirii şi implementării volumului optim de muncă al 
judecătorilor şi grefierilor şi asigurării calităţii activităţii în instanţe”
care are ca obiectiv, între altele, stabilirea unor criterii de evaluare a  
activităţii instanţelor din România şi a sistemului judiciar. 

CSM este beneficiarul proiectului privind implementarea unui Sistem 
de Management al Calităţii (de tip ISO), în derulare. De asemenea, 
CSM este unul dintre principalii beneficiari ai proiectului "Sistemul 
integrat de management al resurselor materiale,financiare şi umane 
din sistemul judiciar" (R.M.S.), care a debutat de curând.
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Disciplinar/deontologic
În cursul acestui an, până la data de 26 
aprilie 2011, Secţia pentru Judecători a 
pronunţat o hotărâre prin care a aplicat 
sancţiunea „excludere din magistratură” 
faţă de un judecător. Secţia a respins o 
acţiune disciplinară. 

Secţia pentru procurori a pronunţat trei 
hotărâri prin care a aplicat sancţiunile 
„avertisment”, „diminuarea indemnizaţiei 
de încadrare lunară brută” şi „mutare 
disciplinară” faţă de trei procurori. Secţia 
a respins două acţiuni disciplinare.

În aceeaşi perioadă au rămas irevocabile 
patru hotărâri prin care s-au aplicat 
sancţiuni disciplinare faţă de judecători şi 
procurori, şi anume: una prin care s-a 
aplicat sancţiunea „diminuarea 
indemnizaţiei de încadrare lunară brută” 
faţă de un judecător; una prin care s-a 
aplicat sancţiunea „excludere din 
magistratură” faţă de un judecător; două 
prin care doi procurori au fost sancţionaţi 
cu „avertisment”.



Inspecţia Judiciară

Au fost propuse şi efectuate verificări 
directe privind eficienţa managerială şi
modul de îndeplinire a   atribuţiilor de 
conducere ce decurg din legi şi 
regulamente pentru asigurarea bunei 
funcţionări a instanţei/parchetului a 
calităţii corespunzătoare a serviciului de 
către judecătorii/procurorii cu funcţii de 
conducere la:
- Judecătoria Răcari, Tribunalul 
Botoşani Secţia comercială (control 
efectuat, rapoartele urmând a fi 
analizate de Secţia pentru judecători),
- Parchetul de lângă Curtea de Apel 
Galaţi (control efectuat, raportul de 
control a fost aprobat de Secţia pentru 
procurori), 
- Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Braşov (control efectuat, raportul 
urmează a fi analizat de Secţia pentru 
procurori).

Totodată, Inspecţia Judiciară a realizat 
atribuţiile prevăzute de lege şi de 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Superior al 
Magistraturii, în măsura în care au fost 
înregistrate sesizări. Astfel, în primul 
trimestru al anului 2011 la Inspecţia 
Judiciară au fost înregistrate:
- la Serviciul de inspecţie judiciară 
pentru judecători un număr de 945 de 
lucrări (din care 15 sesizări din oficiu ale 
Inspecţiei Judiciare), 
- la Serviciul de inspecţie judiciară 
pentru procurori un număr de 407
lucrări (din care 6 sesizări din oficiu ale 
Inspecţiei Judiciare).

De asemenea, Inspecţia Judiciară 
monitorizează modul de derulare a 
procedurilor în dosarele de mare 
corupţie (analizate în luna decembrie 
2010), aflate pe rolul instanţelor de 
judecată.
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Institutul Naţional al Magistraturii

INM a încheiat protocoale de 
colaborare cu Institutul Naţional pentru 
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, 
Inspectoratul General al Poliţiei 
Române.

S-a finalizat procedura de admitere la 
INM, sesiunea a doua 2010-2011. S-a 
pus în dezbatere publică Statutul 
auditorului de justiţie al INM.

S-au organizat un număr de 7 activităţi 
de formare continuă la nivel centralizat 
şi descentralizat, pe tema noilor coduri, 
la care au participat, 134 judecători şi 15 
procurori. Pe alte teme au avut loc 11
seminarii de formare continuă, la care 
au participat 142 judecători şi 77 
procurori. Distinct, s-a organizat 
dezbaterea cu tema „Dispoziţiile Legii 
nr. 330/2009 şi 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice” la care au 
fost invitaţi să participe 50 judecători, 
respectiv conferinţa cu tema „Practică 
neunitară în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv. Aplicarea 
deciziei secţiilor unite ale ÎCCJ nr. 
33/2008” la care au participat 58 
judecători şi 2 procurori.

În perioada 8 aprilie - 5 iulie 2011 se va 
desfăşura concursul de ocupare a 
funcţiilor de conducere în instanţe şi 
parchete.

Pe 8 mai 2011 va avea loc concursul de 
promovare în funcţie de execuţie a 
judecătorilor şi procurorilor.

În perioada mai-iunie 2011 se va 
desfăşura examenul de absolvire a INM.

ANUNŢ

Până pe 30 aprilie 2011 se pot 
depune candidaturi pentru 
postul de director INM şi
director adjunct al INM
responsabil cu formarea 

iniţială.

Şcoala Naţională de Grefieri

SNG a desfăşurat un număr de 16 
acţiuni de pregătire profesională  
continuă, în centrele de formare de la 
Bârlad, Amara şi Sovata, pentru un 
număr de 303 grefieri, pe diferite teme 
de drept procesual civil, drept procesual 
penal, informaţii clasificate, arhivare şi 
registratură, comunicare şi deontologie, 
statistică, cooperare în materie civilă şi 
comercială. Toate acţiunile vizând 
dreptul procesual civil şi penal au inclus 
modificările aduse prin Legea nr. 
202/2010, precum şi instituţii din noile 
coduri. În acelaşi timp, pentru grefierii de 
parchete, s-a desfăşurat un curs de 
drept procesual penal - „Urmărirea 
penală” -, în forma învăţământului la 
distanţă (e-Learning), un număr de 86 
de grefieri finalizând sesiunea cu 
susţinerea testului de evaluare a 
cunoştinţelor.

S-au organizat un număr de trei sesiuni 
de formare a grefierilor recrutaţi prin 
concurs de ocupare în mod direct a 
posturilor (71 de persoane). Pregătirea a 
fost exclusiv practică, pe o durată de 
câte 5 zile şi a pus accentul pe 
întocmirea actelor procedurale în 
materie civilă şi penală, precum şi pe 
utilizarea aplicaţiei ECRIS IV. Aceste 
întâlniri pentru grefierii debutanţi, din 
centrele de formare, au fost precedate 
de două sesiuni de formare a lor la 
distanţă (e-Learning) - una de drept 
procesual civil şi una de drept procesual 
penal - concepute pentru însuşirea cu 
precădere a cunoştinţelor teoretice 
necesare exercitării atribuţiilor de 
grefieri. 

SNG a continuat implementarea 
contractului pentru servicii de 
consultanţă “Technical assistance -
Syllabus Drafting for NSC Curricula and 
Training in 4 New Areas” finanţat de 
BIRD prin Proiectul privind Reforma 
Sistemului Judiciar. În cadrul acestui 
proiect a fost adoptate programele de 
studiu pentru planul de învăţământ al 
SNG, au fost organizate 4 seminarii de 
formare a 40 de formatori din reţeaua 
SNG pentru patru discipline noi, şi 
anume managementul schimbării, 
managementul timpului, managementul 
documentelor şi managementul 
performanţei judiciare, pentru care sunt 
in curs de elaborare manuale şi 
materiale suport.

Inspecţia Judiciară 
a Consiliului Superior al Magistraturii

www.inspectiajudiciara.ro

Institutul Naţional al Magistraturii

www.inm-lex.ro

Şcoala Naţională de Grefieri

www.grefieri.ro


