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Nr. 
crt. 

Numele şi  
prenumele 

Grupul din care face parte Calitate Compartimentul  

1.  Roza Marcu 
judecător 

Grup de lucru privind promovarea la 
ICCJ 
 

coordonator Secretar general al 
C.S.M. 

Grupul de lucru comun Ministerul 
JustiŃiei, PÎCCJ şi CSM privind 
reorganizarea instanŃelor şi 
parchetelor 

membru 2.  Alexandru Daniel 
Ionescu 
procuror 

RedacŃia revistei  CSM ”JustiŃia în 
actualitate” 

redactor şef adjunct 

Secretar general 
adjunct al C.S.M. 

3.  Maya Simona 
Teodoroiu 
şef serviciu 

Grupul de lucru privind 
implementarea proiectului "Sistemul 
integrat de management al resurselor 
materiale, financiare şi umane din 
sistemul judiciar" (R.M.S.) 

membru DirecŃia afaceri 
europene, relaŃii 
internaŃionale şi 
programe 

4.  Diana Elena 
Mincă 
consilier juridic 
asimilat 
magistraŃilor 

Grup de lucru privind promovarea la 
ICCJ 
 

membru DirecŃia afaceri 
europene, relaŃii 
internaŃionale şi 
programe 

5.  Marius Daniel 
Tudor 
consilier juridic 
asimilat 
magistraŃilor 

Monitorizarea permanentă a 
discuŃiilor purtate pe forumul 
dedicat magistraŃilor de pe pagina de 
internet a Consiliului 
 

membru 
 

DirecŃia afaceri 
europene, relaŃii 
internaŃionale şi 
programe 

6.  Alina Bărbulescu 
consilier juridic 
asimilat 
magistraŃilor 

RedacŃia revistei  CSM ”JustiŃia în 
actualitate” 

secretar general DirecŃia afaceri 
europene, relaŃii 
internaŃionale şi 
programe 

7.  Nicolae 
Constantin 
director 

Grup de lucru privind promovarea la 
ICCJ 
 

coordonator DirecŃia legislaŃie, 
documentare şi 
contencios 
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crt. 

Numele şi  
prenumele 

Grupul din care face parte Calitate Compartimentul  

Comisia de elaborare a proiectului 
Legii de punere în aplicare a noului 
Cod de procedură penală, organizată 
la Ministerul JustiŃiei 
 

membru 

Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităŃi şi validări a 
Senatului României, referitoare la 
proiectul Legii de punere în aplicare 
a noului Cod penal 
 

- reprezentant al 
Consiliului 
Superior al 
Magistraturii  

8.  Andreea Uzlău 
judecător 

Comisia juridică, de numiri, 
disciplină, imunităŃi şi validări a 
Senatului României, precum şi cu 
reprezentanŃi ai Ministerului JustiŃiei 
şi ai asociaŃiilor profesionale, pe 
problema răspunderii materiale a 
judecătorilor şi procurorilor. 
 

participant 

DirecŃia legislaŃie, 
documentare şi 
contencios 

Grupul de lucru constituit la nivelul 
M.J. – A.N.P. pentru elaborarea 
proiectului de lege privind 
executarea pedepselor privative de 
libertate 
 

membru 9.  Carmen Adriana 
Domocoş 
judecător 

Grupul de lucru constituit la nivelul 
Ministerului JustiŃiei în vederea 
elaborării proiectului de Lege pentru 
modificarea Legii nr. 567/2004 
privind statutul personalului auxiliar 
de specialitate al instanŃelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea. 
 

membru 

DirecŃia legislaŃie, 
documentare şi 
contencios 

Grup de lucru privind promovarea la 
ICCJ 
 

membru 10.  Corina Podaru 
judecător 

Comisia de elaborare a proiectului 
Legii de punere în aplicare a noului 
Cod de procedură civilă, constituită 
la nivelul Ministerului JustiŃiei. 

 

participant 

DirecŃia legislaŃie, 
documentare şi 
contencios 
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Numele şi  
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Grupul din care face parte Calitate Compartimentul  

Dezbaterile parlamentare referitoare 
la propunerea legislativă de „Lege 
privind promovarea practicii unitare 
şi de modificare şi completare a legii 
nr. 304/2004, a Codului de 
procedură civilă şi a Codului de 
procedură penală” 
 

participant 11.  Corina Voicu 
judecător 

Grupul de lucru constituit în vederea 
elaborării unei proceduri pentru 
soluŃionarea de către Consiliul 
Superior al Magistraturii a cererilor 
de încuviinŃare a percheziŃiei, 
reŃinerii şi arestării preventive. 

 

participant 

DirecŃia legislaŃie, 
documentare şi 
contencios 

12.  Paula Rădulescu 
procuror 

Gupul de lucru constituit în vederea 
elaborării unei proceduri pentru 
soluŃionarea de către Consiliul 
Superior al Magistraturii a cererilor 
de încuviinŃare a percheziŃiei, 
reŃinerii şi arestării preventive 
 

participant DirecŃia legislaŃie, 
documentare şi 
contencios 

13.  Constantin Micu 
director adjunct 

Grupul de lucru privind 
implementarea proiectului "Sistemul 
integrat de management al resurselor 
materiale, financiare şi umane din 
sistemul judiciar" (R.M.S.) 

membru DirecŃia resurse 
umane şi 
organizare 

Grupul de lucru privind stabilirea 
volumului optim de activitate la 
instanŃele judecătoreşti  
 

membru 

Comisia privind actualizarea 
nomenclatoarelor ECRIS 
 

membru 

14.  Cristian IoniŃă 
judecător 

Comisia pentru dezvoltarea şi 
implementarea aplicaŃiei ECRIS IV 
la instanŃe 
 

membru 

DirecŃia resurse 
umane şi 
organizare 

15.  Monica Stan 
judecător 

Proiectul privind managerul de 
instanŃă 

membru DirecŃia resurse 
umane şi 
organizare 
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prenumele 

Grupul din care face parte Calitate Compartimentul  

16.  Diana Georgescu 
judecător 

Grupul de lucru privind stabilirea 
volumului optim de activitate la 
instanŃele judecătoreşti  
 

membru DirecŃia resurse 
umane şi 
organizare 

17.  Cristina Pera 
consilier juridic 
asimilat 
magistraŃilor 

Grup de lucru privind promovarea la 
ICCJ 
 

membru DirecŃia resurse 
umane şi 
organizare 

18.  Cristina Mihail 
consilier juridic 
asimilat 
magistraŃilor 

Grup de lucru privind promovarea la 
ICCJ 
 

membru DirecŃia resurse 
umane şi 
organizare 

19.  Marius Babici 
consilier – 
funcŃionar public 

Grupul de lucru privind stabilirea 
volumului optim de activitate la 
instanŃele judecătoreşti  

membru DirecŃia resurse 
umane şi 
organizare 

20.  Sofia Gheorghiu 
director adjunct – 
funcŃionar public 

Grupul de lucru privind 
implementarea proiectului "Sistemul 
integrat de management al resurselor 
materiale, financiare şi umane din 
sistemul judiciar" (R.M.S.) 
 

membru DirecŃia economică 
şi administrativ 

21.  Marin Popa 
consilier – 
personal 
contractual 

Grupul de lucru privind 
implementarea proiectului "Sistemul 
integrat de management al resurselor 
materiale, financiare şi umane din 
sistemul judiciar" (R.M.S.) 
 

membru Biroul AchiziŃii 
publice 

22.  Marius Dumitru 
Şef birou 

Grup de lucru privind promovarea la 
ICCJ 
 

membru Biroul Informatică 

23.  IonuŃ Checiu 
consilier – 
personal 
contractual 

Grupul de lucru privind 
implementarea proiectului "Sistemul 
integrat de management al resurselor 
materiale, financiare şi umane din 
sistemul judiciar" (R.M.S.) 
 

membru Biroul Informatică 

24.  Rodica Stan 
consilier – 
funcŃionar public 

Comisia de monitorizare şi 
implementare a Strategiei de 
informatizare a sistemului judiciar 
 

membru Biroul Informatică 

 
 


