
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 19 SEPTEMBRIE 2013  

Nr
. 
crt
. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 22307/1154/20
13 

• Hotarare nr. 895 
• Hotarare nr. 

896<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
1) Nota Inspecţiei Judiciare nr. 3501/IJ/2013 având ca obiect efectuarea 
verificărilor cu privire la scurgerile de informaţii din dosarul penal nr. 
134/D/P/2010 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Braşov. 
 
2) Raportul Inspecţiei Judiciare nr.794/IJ/649/SIJ/2012 privind cererea de 
apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna CIOCEA MIHAELA 
LĂMÎIŢA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 
 
3) Raportul Inspecţiei Judiciare nr.2085/IJ/504/DIP/2013 având ca obiect 
cererea de apărare a imparţialităţii şi independenţei profesionale formulată 
de domnul ION VASILACHE, procuror militar în cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare. 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat nota 

Inspecţiei Judiciare nr.3501/IJ/2013, având ca obiect efectuarea 

verificărilor cu privire la scurgerile de informaţii din dosarul penal 

nr. 134/D/P/2010 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Braşov. 

 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 

cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna 

CIOCEA MIHAELA LĂMÎIŢA, judecător la Curtea de Apel 

Bucureşti.  

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit conţinutul 

răspunsului Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de domnul 

ION VASILACHE, procuror militar în cadrul Parchetului de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia Parchetelor Militare 

cu privire la raportul întocmit şi a hotărât respingerea cererii de 

apărare a imparţialităţii şi independenţei profesionale formulate de 



domnul  procuror. 

2. 20540/1154/20
13 

• Hotarare nr. 897 
• Hotarare nr. 898 
• Hotarare nr. 899 
• Hotarare nr. 900 
• Hotarare nr. 901 
• Hotarare nr. 902 
• Hotarare nr. 903 
• Hotarare nr. 904 
• Hotarare nr. 905 
• Hotarare nr. 906 
• Hotarare nr. 907 
• Hotarare nr. 908 
• Hotarare nr. 909 

• Hotarare nr. 
910<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

Curte de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna judecător URSULESCU ELENA. 
(Nota DRUO nr. 20362/1154/2013) 

Judecător la 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, ca urmare a 

pensionării, formulată de doamna judecător 
URLEŢEANU ALEXANDRINA. 

 

(Nota DRUO nr. 1/21622/1154/DRUO/2013) 

Judecător la 

Curtea de Apel 
Ploieşti 

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna judecător SEGĂRNICIANU 
CORNELIA. 

(Nota DRUO nr. 20362/1154/2013) 

Judecător la 

Tribunalul 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna judecător DIACONU MIRELA 

EUGENIA. 

(Nota DRUO nr. 2/20642/1154/2013) 

Judecător la 
Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna judecător POPESCU ANGELA 
ANTOANETA. 

(Nota DRUO nr. 20998/1154/2013) 

Judecător la 

Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna judecător PĂNOIU ELENA. 

(Nota DRUO nr. 2/20997/1154/2013) 

Judecător la 
Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna judecător KARDALUS ERIKA, 

preşedintele Secţiei penale  a Tribunalului Harghita. 

(Nota DRUO nr. 10/11824/1154/2013) 

Judecător la 
Tribunalul 

Harghita 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna judecător RIZAC DOINA. 
(Nota DRUO nr. 1/21942/1154/2013) 

Judecător la 

Tribunalul Timiş  

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna procuror BASMA MINODORA. 
(Nota DRUO nr. 1/20870/1154/2013) 

Procuror la 

Parchetul de pe 
lângă Tribunalul 

București 

Judecătoria/Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna judecător CRIŞAN CÎMPEANA 
FLORICA. 

(Nota DRUO nr. 19834/1154/2013) 

Judecător la 

Judecătoria 
Gurahonţ 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul judecător PANTILIE NELUŢ. 

(Nota DRUO nr. 18494/1154/2013) 

Judecător la 
Judecătoria 

Călăraşi 



Cererea de eliberare din funcţie, ca urmare a 
pensionării, formulată de doamna judecător 

GEORGESCU AURICA.  
(Nota DRUO nr. 21383/1154/DRUO/2013) 

 

Judecător la 
Judecătoria Iaşi 

Cererea de eliberare din funcţie, ca urmare a 
pensionării, formulată de doamna judecător MASTACAN 

IRINA. 
 

(Nota DRUO nr. 1/21168/1154/DRUO/2013) 

Judecător la 
Judecătoria 

Pucioasa 
 

Cererea de eliberare din funcţie ca urmare a 
pensionării, formulată de doamna judecător MUREŞAN 

ALEXANDRINA.  

(Nota DRUO nr. 21597/1154/DRUO/2013) 
 

Judecător la 
Judecătoria Topliţa 

 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să înainteze 

Preşedintelui României propunerile de:  

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător 

URSULESCU ELENA, preşedintele Secţiei a II-a penale şi pentru 

cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti, începând cu 

data de 01.10.2013; 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei URLEŢEANU 

ALEXANDRINA, judecător la Curtea de Apel Ploieşti; 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SEGĂRCIANU 

CORNELIA, judecător la Tribunalul Bucureşti; 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DIACONU 

MIRELA EUGENIA, judecător la Tribunalul Gorj;  

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei POPESCU 

ANGELA ANTOANETA, judecător la Tribunalul Gorj, începând cu 

data de 01.10.2013; 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PĂNOIU 

ELENA, judecător la Tribunalul Gorj, începând cu data de 

01.10.2013; 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător 

KARDALUS ERIKA, preşedintele Secţiei penale a Tribunalului 

Harghita;  

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RIZAC DOINA, 

judecător la Tribunalul Timiş, începând cu data de 01.10.2013; 

 



9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BASMA 

MINODORA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, începând cu data de 01.10.2013; 

10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CRIŞAN 

CÎMPEANA FLORICA, judecător la Judecătoria Gurahonţ; 

11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PANTILIE 

NELUŢ, judecător la Judecătoria Călăraşi; 

12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GEORGESCU 

AURICA, judecător la Judecătoria Iaşi; 

13) eliberara din funcţie, prin pensionare, a doamnei MASTACAN 

IRINA, judecător la Judecătoria Pucioasa; 

14) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MUREŞAN 

ALEXANDRINA, judecător la Judecătoria Topliţa.  

 

3. 22297/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
911<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 81/15425/1154/2013 cu 
propunerile privind componenţa comisiei de organizare a concursului de 
promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, din data de 10 noiembrie 
2013. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 

comisiei de organizare a concursului de promovare a judecătorilor şi 

procurorilor în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, din data de 10 

noiembrie 2013. 

4. 21607/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
912<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4/18160/1154/2013 privind 
componenţa comisiilor de organizare a concursului sau examenului pentru 
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, 
tribunale şi judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat 
în perioada 13 septembrie - 4 decembrie 2013. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 

comisiilor de organizare a concursului sau examenului pentru numirea 

în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, 

tribunale şi judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, 

organizat în perioada 13 septembrie - 4 decembrie 2013. 

5. 22298/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
913<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 207/15417/1154/2013 
privind comisiile de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a 



contestaţiilor, pentru probele scise, precum şi comisiile de examinare pentru 
probele orale, la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al 
procurorilor stagiari organizat în perioada 5 iulie - 7 noiembrie 2013. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 

comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a 

contestaţiilor, pentru probele scise, precum şi a comisiilor  de 

examinare pentru probele orale, la examenul de capacitate al 

judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari organizat în perioada 5 

iulie - 7 noiembrie 2013. 

6. 20991/1154/20
13 

• Hotarare nr. 914 
• Hotarare nr. 915 
• Hotarare nr. 916 

• Hotarare nr. 
917<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6/14640/1154/2013 privind 
contestaţia doamnei BOROŞ MARGARETA, judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Costeşti, împotriva Hotărârii nr. 579/20.06.2013 a 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17398/1154/2013 privind 
contestaţia domnului procuror VIȘINOIU CĂTĂLIN, procuror la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Măcin, împotriva Hotărârii nr. 327/15.07.2013 a Secției 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11097/1154/2012 privind 
contestaţia formulată de doamna RISTEA RAMONA IOANA, judecător la 
Judecătoria Zalău, împotriva Hotărârii nr. 757/18.07.2013 a Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
Nota completatoare a Direcţiei resurse umane şi organizare 
nr.8/17139/154/2013 privind contestaţia formulată de doamna MORE 
ZSIGMOND GABRIELLA, judecător la Judecătoria Timişoara, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.716/18.07.2013. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

1) respingerea contestaţiei formulate de doamna  BOROŞ 

MARGARETA, judecător cu grad profesional de tribunal la 

Judecătoria Costeşti, împotriva Hotărârii nr. 579/20.06.2013 a Secţiei 

pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

2) respingerea contestaţiei formulate de domnul VIŞINOIU 

CĂTĂLIN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin, 

împotriva Hotărârii nr. 327/15.07.2013 a Secției pentru procurori a 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

3.1) respingerea contestaţiei formulate de doamna RISTEA 

RAMONA-IOANA, judecător la Judecătoria Zalău, împotriva 

Hotărârii nr. 757/18.07.2013 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 



Superior al Magistraturii. 

3.2) respingerea contestaţiei formulate de doamna MORE 

ZSIGMOND GABRIELLA, judecător la Judecătoria Timişoara, 

împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 

Magistraturii nr.716/18.07.2013. 

 

7. 22266/1154/20
13 

• Hotarare nr. 918 
• Hotarare nr. 919 
• Hotarare nr. 920 
• Hotarare nr. 921 
• Hotarare nr. 922 
• Hotarare nr. 923 

• Hotarare nr. 
924<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/22055/1154/2013 privind 
solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de "completare a Programului 
de formare iniţială pentru anul I 2013-2015, prin suplimentarea cu 24 ore fizice 
a numărului de ore alocat disciplinei drept civil şi procedură civilă, respectiv cu 
24 de ore fizice a numărului de ore alocat disciplinei drept penal şi procedură 
penală". 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/22055/1154/2013 privind 
solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de completarea a programului 
de formare iniţială aprobat pentru anul 2013, pentru auditorii de justiţie din 
anul II, cu o conferinţă în materia medierii, organizată în colaborare cu 
GEMME (Asociaţia Magistraţilor Europeni care susţin medierea) - Secţiunea 
română, la Bucureşti, în data de 04 octombrie 2013. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/22055/1154/2013 privind 
folosirea, în mod excepţional, fără plată, a unor specialişti, de către Institutul 
Naţional al Magistraturii, pentru conferinţa în materia Dreptului pieţei de 
capital, conferinţă ce va fi organizată la Bucureşti, la data de 02 octombrie 
2013. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5/22055/1154/2013 privind 
folosirea, în mod excepţional, cu plată, inclusiv suportarea cheltuielilor de 
transport internaţional, cazare şi masă a unor specialişti, de către Institutul 
Naţional al Magistraturii, pentru conferinţa EuRuQuod, ce va fi organizată la 
Bucureşti, în perioada 17-18 octombrie 2013. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6/22055/1154/2013 privind 
folosirea, în mod excepţional, fără plată, a unor specialişti, de către Institutul 
Naţional al Magistraturii, pentru seminarul cu tema "CEDO civil", ce va fi 
organizată la Bucureşti, în perioada 21-22 octombrie 2013. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7/22055/1154/2013 privind 
cererea de suspendare, pentru o perioadă de doi ani, din calitatea de formator 
colaborator în domeniul evaluării profesionale, formulată de doamna judecător 
LENUŢA NICOLETA ZAHARIA, din cadrul Tribunalului Iaşi. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8/22055/1154/2013 privind 
demisia din calitatea de coordonator de practică, formulată de doamna 
judecător AMALIA ANDONE BONTAȘ. 
Solutie 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Institutului Naţional 

al Magistraturii de "completare a Programului de formare iniţială pentru anul I 2013-



2015, prin suplimentarea cu 24 ore fizice a numărului de ore alocat disciplinei drept 

civil şi procedură civilă, respectiv cu 24 de ore fizice a numărului de ore alocat 

disciplinei drept penal şi procedură penală". 

Soluţia: 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea 

Programului de formare iniţială pentru anul I 2013-2015, prin 

suplimentarea cu 24 ore fizice a numărului de ore alocat disciplinei 

drept civil şi procedură civilă, precum şi cu 24 de ore fizice a 

numărului de ore alocat disciplinei drept penal şi procedură penală. 

 

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Institutului Naţional 

al Magistraturii de completarea a programului de formare iniţială aprobat pentru anul 

2013, pentru auditorii de justiţie din anul II, cu o conferinţă în materia medierii, 

organizată în colaborare cu GEMME (Asociaţia Magistraţilor Europeni care susţin 

Medierea) - Secţiunea română, la Bucureşti, în data de 04 octombrie 2013. 

 

 

Soluţia: 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea 

Programului de formare iniţială aprobat pentru anul 2013, pentru 

auditorii de justiţie din anul II, cu o conferinţă în materia medierii, 

organizată în colaborare cu GEMME (Asociaţia Magistraţilor 

Europeni care susţin Medierea) - Secţiunea română, la Bucureşti, în 

data de 04 octombrie 2013. 

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 

folosirea, în mod excepţional, cu plată, pentru această conferinţă, în 

calitate de formator, a domnului profesor JACQUES SALZER.  

 

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind folosirea, în mod excepţional, 

fără plată, a unor specialişti, de către Institutul Naţional al Magistraturii, pentru 

conferinţa în materia Dreptului pieţei de capital, conferinţă ce va fi organizată la 

Bucureşti, la data de 02 octombrie 2013. 

 

Soluţia: 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în 



mod excepţional, fără plată, a unor specialişti pentru conferinţa în 

domeniul Dreptului pieţei de capital, cuprinsă în Programul de 

formare continuă pentru anul 2013, prin completare, conform 

Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr.874/20.08.2013, 

conferinţă ce va fi organizată la Bucureşti, la data de 2 octombrie 

2013, după cum urmează:  

- domnul CRISTIAN MIRCEA DUŢESCU, avocat, preşedintele 

Organizaţiei Profesioniştilor pieţei de capital;  

- domnul lector universitar IULIAN PANAIT – Universitatea 

Hyperion; 

- domnul VALENTIN IONESCU, consilier, Prim vicepreşedinte – 

Autoritatea de Supraveghere Financiară.  

 

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind folosirea, în mod excepţional, cu 

plată, inclusiv suportarea cheltuielilor de transport internaţional, cazare şi masă a unor 

specialişti, de către Institutul Naţional al Magistraturii, pentru conferinţa EuRoQuod, 

ce va fi organizată la Bucureşti, în perioada 17-18 octombrie 2013. 

 

Soluţia: 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în 

mod excepţional, cu plată, inclusiv suportarea cheltuielilor de 

transport internaţional, cazare şi masă, a unor specialişti  pentru 

conferinţa EuRoQuod, ce va fi organizată la Bucureşti, în perioada 17-

18 octombrie 2013, după cum urmează:  

 

- domnul RUDOLF ROMKE WINTER, vicepreşedinte al Curţii 

Administrative de Comerţ şi Industrie din Olanda şi fondator al reţelei 

EURINFRA;  

- domnul R.F.B. VAN YUTPHEN, preşedinte al Curţii Administrative 

de Comerţ şi Industrie din Olanda, actual preşedinte al EURINFRA;  

- domnul ANDREI IONUŢ FLOREA, referendar în cadrul Curţi de 

Justiţie a Uniunii Europene. 

 

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind folosirea, în mod excepţional, 

fără plată, a unor specialişti, de către Institutul Naţional al Magistraturii, pentru 

seminarul cu tema "CEDO civil", ce va fi organizată la Bucureşti, în perioada 21-22 

octombrie 2013. 

 



Soluţia: 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în 

mod excepţional, fără plată, a unor specialişti, pentru seminarul cu 

tema  „CEDO civil”, ce va fi organizat la Bucureşti, în perioada 21-22 

octombrie 2013, în colaborare cu Fundaţia germană pentru Cooperare 

Juridică Internaţională (IRZ),  după cum urmează:  

- doamna dr. MICHAELA WITTINGER;  

- domnul judecător BERND LIER.  

 

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea de suspendare, pentru o 

perioadă de doi ani, din calitatea de formator colaborator în domeniul evaluării 

profesionale, formulată de doamna judecător LENUŢA NICOLETA ZAHARIA, din 

cadrul Tribunalului Iaşi. 

Soluţia: 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat  act de cererea de 

suspendare, pentru o perioadă de 2 ani, din calitatea de formator  

colaborator în domeniul evaluării profesionale a judecătorilor şi 

procurorilor, formulată de doamna  ZAHARIA NICOLETA 

LENUŢA, judecător la Tribunalul Iaşi.  

 

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind demisia din calitatea de 

coordonator de practică, formulată de doamna judecător AMALIA ANDONE BONTAȘ. 

Soluţia: 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat  act  de cererea de 

demisie din calitatea de coordonator de practică la nivelul Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti, formulată de doamna  BONTAŞ AMALIA 

ANDONE, în prezent judecător la Tribunalul Bucureşti., numită în 

funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri. 

 

 

8. 22269/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
925<  

SCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/21831/1154/2013 
referitoare la aprobarea structurii anului școlar și a planurilor de învățământ 



ale Școlii Naționale de Grefieri - formare inițială, pentru anul de învățământ 
2013-2014. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

- Structura anului şcolar 2013-2014 al Şcolii Naţionale de Grefieri; 

- Planul de învăţământ – specializarea grefieri pentru instanţe  pentru 

anul şcolar 2013-2014; 

- Planul de învăţământ – specializarea grefieri pentru parchete pentru 

anul şcolar 2013-2014. 

9. 22319/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
926<  

SCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/22180/1154/2013 referitoare 
la propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind constituirea reţelei de 
formatori (personal de instruire) pentru formarea iniţială în anul şcolar 2013-
2014. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile 

Şcolii Naţionale de Grefieri privind constituirea reţelei de formatori 

(personal de instruire) pentru formarea iniţială în anul şcolar 2013-

2014. 

10. 22366/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
927<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/21497/1154/2013 privind 
reprogramarea unor seminarii şi schimbarea locaţiei de desfăşurare a altor 
seminarii din Programul de formare profesională a personalului auxiliar de 
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă 
acestea. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea 

Programului de formare continuă a personalului auxiliar de 

specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe 

lângă acestea, pentru anul 2013, ca urmare a reprogramării unor 

seminarii şi schimbării locaţiei de desfăşurare a acestora. 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013. [descarcă] 

11. 22270/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
928<  

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/21855/1154/2013 privind 
solicitarea unor judecători și procurori de a li se aproba să fie evaluați 
profesional înainte de termenul de 2 ani de la numirea în funcție. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7/21855/1154/2013 privind 
solicitarea doamnelor judecător ION ALEXANDRA şi POPESCU ROXANA 
ELENA, din cadrul Judecătoriei Ploieşti referitoare la aprobarea evaluării 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506278.PDF


anticipate, în vederea susţinerii concursului de promovare din data de 
10.11.2013. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8/21855/1154/2013 privind 
solicitările doamnelor judecător BĂISAN IULIANA, din cadrul Judecătoriei 
Bacău şi IONIŢĂ IRINA, din cadrul Judecătoriei Iaşi referitoare la formularea 
unui punct de vedere cu privire la condiţiile necesare pentru înscrierea la 
examenul de promovare al judecătorilor şi procurorilor din data de 
10.11.2013. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat următoarele:  

- conform legii, evaluarea judecătorilor şi procurorilor se realizează la 

împlinirea a 2 ani de la numirea în funcţie prin decret al Preşedintelui 

României; 

 

- durata concediului de creştere a copilului în care s-a aflat judecătorul 

sau procurorul care solicită evaluarea, deşi constituie vechime în 

funcţie, nu poate fi avută în vedere la calculul termenului de 2, 

respectiv 3 ani, întrucât această perioadă nu este asimilată unei 

perioade de activitate efectivă (spre deosebire de alte concedii); 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că 

la analizarea condiţiilor de participare la concursul de promovare în 

funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi procurorilor din 

data de 10 noiembrie 2013, comisia de organizare a concursului să 

verifice dacă evaluarea s-a realizat în conformitate cu dispoziţiile 

legale şi regulamentare. Se va verifica, în special, dacă evaluarea s-a 

efectuat cu respectarea termenului de 2 ani (activitate efectivă) de la 

data numirii în funcţie prin Decret al Preşedintelui României.  

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013. [descarcă] 

12. 20783/1154/20
13 

• Hotarare nr. 929 
• Hotarare nr. 930 
• Hotarare nr. 931 
• Hotarare nr. 932 
• Hotarare nr. 933 
• Hotarare nr. 934 
• Hotarare nr. 935 
• Hotarare nr. 936 
• Hotarare nr. 937 

PROPUNERI DE MODIFICARE A COMPONENŢEI UNOR COMISII DE 
EVALUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE A 
JUDECĂTORILOR/PROCURORILOR: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20363/1154/2013 privind 
atestarea ca evaluatori a membrilor de drept din cadrul comisiilor de evaluare 
a activităţii profesionale a procurorilor constituite la nivelul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală şi 
criminalistică şi Secţia de resurse umane şi documentare. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 15446,18950/1154/2013 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506279.PDF


• Hotarare nr. 938 
• Hotarare nr. 939 
• Hotarare nr. 940 
• Hotarare nr. 941 
• Hotarare nr. 942 

• Hotarare nr. 
943<  

privind modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Giurgiu şi Judecătoriei 
Sectorului 2 Bucureşti. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/20640/1154/2013 privind 
solicitarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism de modificare a componenţei comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor din cadrul acestei structuri. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/21621/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Ilfov. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/21698/1154/2013 privind 
reînvestirea în calitatea de membru supleant în comisia de evaluare a 
judecătorilor de la Tribunalul Maramureş a doamnei judecător GONDOR 
ORESIA MARIANA. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21918/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesioanale a 
procurorilor constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi a Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/21928/1154/2013 privind 
desființarea comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a judecătorilor 
constituite la nivelul Judecătoriei Hunedoara. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/20924/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/22469/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/953/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Timiș. 
 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/22299/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgu-Mureș. 
 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/22467/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Bacău. 
 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/21083/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sibiu şi Judecătoriei Deva. 
 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/22562/1154/2013 privind 



modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti. 
 
15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21053/1154/2013 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti. 
Solutie 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind atestarea ca evaluatori a 

membrilor de drept din cadrul comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 

procurorilor constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie - Secţia de urmărire penală şi criminalistică şi Secţia de resurse umane şi 

documentare. 

Soluţia:  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii: 

- a luat  act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare 

constituită la nivelul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  a 

doamnei procuror şef  SUTIMAN CAMELIA; 

- a luat act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare 

constituită la nivelul Secţiei de resurse umane şi documentare  din 

cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 

doamnei procuror şef BRĂDICEANU SIMONA; 

- a hotărât atestarea ca evaluatori a doamnei procuror şef  SUTIMAN 

CAMELIA şi a doamnei procuror şef BRĂDICEANU SIMONA; 

 

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 

Tribunalului Giurgiu şi Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 

judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Giurgiu şi 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, după cum urmează:  

 

I. Tribunalul Giurgiu:  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor pe domnul judecător 



ISTRĂTESCU ACHIM, în locul doamnei judecător CODREANU 

PETRONELA, numită inspector în cadrul Direcţiei de inspecţie 

judiciară pentru judecători;  

- atestă ca evaluator pe domnul judecător ISTRĂTESCU ACHIM.  

II. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti:  

 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător NEACŞU 

GEORGETA MARILENA, în locul doamnei judecător IACOB 

ELENA TEODORA, promovată la Tribunalul Bucureşti şi pe domnul 

judecător MIHALI-VIORESCU LUCIAN, în locul doamnei judecător 

GROZESCU MIHAELA AURELIA, transferată la Tribunalul 

Bucureşti; 

- atestă ca evaluatori pe doamna judecător NEACŞU GEORGETA 

MARILENA şi pe domnul judecător MIHALI-VIORESCU LUCIAN; 

 

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism de modificare a 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor din cadrul 

acestei structuri. 

Soluţia:  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de 

membru de drept a doamnei BICA ALINA, procuror şef DIICOT şi a 

hotărât atestarea sa ca evaluator. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca 

membri desemnaţi a doamnelor procuror HOSU ELENA 

GEORGIANA şi  NICULAE IOANA-NICOLETA şi atestarea 

acestora ca evaluatori. 

 

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a judecătorilor constituită la nivelul 

Tribunalului Ilfov. 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 

judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Ilfov, în sensul numirii 



ca membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 

judecătorilor a domnului judecător PĂŞTILĂ RĂZVAN, ca urmare a 

transferului domnului judecător VIŞAN CRISTIAN ŞTEFAN la 

Tribunalul Bucureşti şi atestării sale ca evaluator. 

 

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind reînvestirea în calitatea de 

membru supleant în comisia de evaluare a judecătorilor de la Tribunalul Maramureş a 

doamnei judecător GONDOR ORESIA MARIANA. 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în 

calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a judecătorilor din 

cadrul Tribunalului Maramureş a doamnei judecător GONDOR 

ORESIA MARIANA, atestată ca evaluator prin Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr.171/11.03.2010. 

 

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiilor de evaluare a activităţii profesioanale a procurorilor constituite la nivelul 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Bucureşti, Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Parchetului de 

pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Ilfov.  

 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesioanale a 

procurorilor constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Bucureşti, Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti şi 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, după cum urmează: 

 

I. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti:  

 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor  a domnului procuror general 



CRISTIAN MIHAI BAN; 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror ALEXA 

CATERINA NUŢĂ şi pe domnul procuror NICOLAE IORGA, 

începând cu data de 15.10.2013; 

- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror general 

adjunct ANDREI CĂTĂLIN POPESCU, începând cu data de 

05.11.2013. 

- atestă ca evaluatori pe doamna procuror ALEXA CATERINA 

NUŢĂ şi pe domnul procuror NICOLAE IORGA; 

 

II. Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti:  

 

- ia act că domnul prim procuror adjunct ALEXANDRU BOGDAN 

GEORGESCU exercită şi atribuţiile conferite membrului de drept al 

comisiei de evaluare de Regulamentul privind evaluarea activităţii 

profesionale a judecătorilor şi procurorilor;  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror FLORICA 

NAN; 

- atestă ca evaluatori pe domnul prim procuror adjunct ALEXANDRU 

BOGDAN GEORGESCU şi pe doamna procuror FLORICA NAN; 

 

III. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti:  

 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor a domnului prim procuror ALIN 

COZMA; 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror SERGIU 

GABURĂ; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror MIRCEA 

FLORIN POPA; 



- atestă ca evaluatori pe domnul prim procuror ALIN COZMA şi pe 

domnul procuror MIRCEA FLORIN POPA; 

 

III. Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti:  

 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor a domnului prim procuror 

EUGEN PĂUN;  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror ELENA 

VICTORIA CAZAN; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror CLAUDIU 

IONESCU-DARIAN; 

- atestă ca evaluatori pe  doamna procuror ELENA VICTORIA 

CAZAN şi pe domnul procuror CLAUDIU IONESCU-DARIAN; 

 

IV. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov:  

 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror CĂTĂLIN 

ADRIAN PARASCHIV;  

 

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind desființarea comisiei de evaluare 

a activităţii profesioanale a judecătorilor constituite la nivelul Judecătoriei Hunedoara. 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât desfiinţarea 

comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a judecătorilor 

constituită la nivelul Judecătoriei Hunedoara, în raport cu reducerea 

schemei de personal a acestei instanţe, sub numărul de 10 posturi de 

judecător.  

 

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 



comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la Parchetul de 

pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş. 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 

procurorilor constituită la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Târgu Mureş, după cum urmează:  

 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor a doamnei OTILIA ABRAM, 

procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu 

Mureş;  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror GHIŢU 

GABRIELA.  

 

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la Parchetul de 

pe lângă Tribunalul Hunedoara. 

 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de 

mebru de drept al comisiei de evaluare a activităţii procurorilor din 

cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi a hotărât 

atestarea ca evaluator a doamnei ADINA VELESCU, prim-procuror 

al acestei unităţi de parchet. 

 

10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 

Tribunalului Timiș. 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 



judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Timiș, după cum 

urmează:  

 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor a domnului judecător EDUARD 

SMÎNTÎNĂ, preşedintele instanţei; 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător RAMONA 

IOŢCOVICI; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător DANA 

JEBELEANU; 

- numeşte ca membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii 

profesionale a judecătorilor şi atestă ca evaluator pe domnul judecător 

RADU HERCIU.  

 

11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a judecătorilor constituită la nivelul 

Judecătoriei Târgu-Mureș. 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 

judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgu-Mureș, după 

cum urmează:  

 

 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesioanale a judecătorilor pe doamna judecător IOANA 

AURA NICOLAU;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 

activităţii profesioanale a judecătorilor pe domnul judecător FLORIN 

LUPAŞCU; 

- atestă ca evaluatori pe doamna judecător IOANA AURA NICOLAU 

şi pe domnul judecător FLORIN LUPAŞCU. 



 

12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a judecătorilor constituită la nivelul 

Judecătoriei Bacău. 

 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 

judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Bacău, în sensul 

numirii doamnei judecător ŞTEFĂNESCU ROXANA IRINA ca 

membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 

judecătorilor şi atestării sale ca evaluator. 

 

13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a judecătorilor constituită la nivelul 

Judecătoriei Sibiu şi Judecătoriei Deva. 

 

Soluţia:  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 

judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sibiu şi Judecătoriei 

Deva, după cum urmează:  

 

I. Judecătoria Sibiu: 

 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor a doamnei judecător PIROŞ 

FLORICA TANŢA; 

 

- numeşte ca membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 

profesionale a judecătorilor pe doamna judecător DRAŞOVEANU 

CORINA; 



- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor pe domnul judecător JUMUGĂ 

VALENTIN.  

II. Judecătoria Deva: 

 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor a domnului judecător CONTA 

FLAVIUS DACIAN; 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător NEGREA 

DRUCAN PETRONELA; 

- numeşte ca membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 

profesionale a judecătorilor şi atestă ca evaluator pe doamna judecător 

CREŢU ANDREEA. 

 

 

14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a procurorilor constituită la nivelul  

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti.  

 

Soluţia:  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesioanale a 

procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Sectorului 3 Bucureşti, după cum urmează:  

 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe doamna prim-procuror 

adjunct CĂTĂLINA SÎNTION, în locul doamnei procuror 

PRESCORNIŢĂ SIMONA MIHAELA; 

- numeşte în calitate de membru supleant al  comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror 

ELISABETA IRIMIA;  

- atestă ca evaluatori pe doamna prim-procuror adjunct CĂTĂLINA 

SÎNTION şi pe doamna procuror ELISABETA IRIMIA.  



  

15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind modificarea componenţei 

comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 

Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 

Soluţia: 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 

procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de 

Apel Ploieşti, după cum urmează:  

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor a domnului prim procuror 

PASCU CIPRIAN;  

- numeşte în calitate de membri desemnaţi  ai comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror TRACHE 

NICOLAE PETRE şi pe domnul procuror  LEFTER CĂTĂLIN; 

- numeşte în calitate de membri supleanţi ai comisiei de evaluare a 

activităţii profesionale a procurorilor pe domnul procuror  IONIŢĂ 

CONSTANTIN şi pe doamna procuror DASCĂLU ANDREIA; 

- atestă ca evaluatori pe domnul prim procuror PASCU CIPRIAN,  pe 

doamna procuror DASCĂLU ANDREIA şi  pe domnii procurori 

TRACHE NICOLAE PETRE, LEFTER CĂTĂLIN, IONIŢĂ 

CONSTANTIN.  

 

  

13. 20786/1154/20
13 

• Hotarare nr. 944 
• Hotarare nr. 

945<  

RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5002/1154/2013 privind 
cererea formulată de către domnul DIMITRIU RADU, procuror în cadrul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism 
- Serviciul teritorial Bacău, de recunoaştere a gradului profesional 
corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19227/1154/2013 privind 
cererea formulată de către domnul ŢICĂU DANIEL, procuror în cadrul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
Structura centrală, de recunoaştere a gradului profesional corespunzător 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 



Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) respingerea cererii de recunoaştere, cu titlul permanent, a gradului 

profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, formulată de domnul DIMITRIU RADU, procuror 

în cadrul DIICOT- Serviciul Teritorial Bacău; 

2) respingerea cererii de recunoaştere, cu titlul permanent, a gradului 

profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, formulată de domnul  ŢICĂU DANIEL, procuror 

în cadrul DIICOT- structura centrală.  

14. 21465/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
946<  

Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 4/20676/1154/2013 privind 
solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Direcția 
de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - 
Structura Centrală, de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 
două posturi vacante de grefier în cadrul DIICOT - Structura centrală și a unui 
post vacant de grefier în cadrul Biroului teritorial Călărași. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea 

unui concurs pentru ocuparea a 2 posturi vacante de grefier cu studii 

superioare în cadrul DIICOT- structura centrală şi a unui  post vacant 

de grefier cu studii superioare în cadrul DIICOT- Biroul Teritorial 

Călăraşi. 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013. [descarcă] 

15. 21553/1154/20
13 

• Hotarare nr. 947 
• Hotarare nr. 

948<  

OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/21257/1154/2013 privind 
solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a 
unor posturi de judecător temporar vacante. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17069/1154/2013 privind 
solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi de ocupare, pe 
perioadă nedeterminată, a 2 posturi de procuror temporar vacante. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

1) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a uni post temporar vacant 

de la nivelul Curţii de Apel Bucureşti, în condiţiile art.134 ind.1 din 

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

2) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi temporar vacante 

în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, în condiţiile 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506280.PDF


art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013. [descarcă] 

16. 21021/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
949<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.135/15417/1154/2013 privind 
solicitarea domnului MANDACHE NARCIS IONUŢ de amânare a susţinerii 
examenului de capacitate. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea 

cererii formulate de domnul procuror MANDACHE NARCIS-IONUŢ 

de amânare a susţinerii examenului de capacitate organizat în 

perioada 5 iulie – 7 noiembrie 2013, din motive de ordin familial.  

17. 22057/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
950<  

Nota Direcției Economică și Administrativ nr. 2/16473/1154/2013 privind 
avizarea proiectului de buget pentru anul 2014 al Ministerului Public. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 

avizului conform pentru proiectul de buget centralizat pentru anul 

2014 al Ministerului Public. 

18. 22365/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
951<  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
21645/1154/2013 privitor la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil 

proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu observaţiile 

formulate în cadrul comisiei de specialitate. 

 

19. 21627/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
952<  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios 
nr.20788/1154/2013 referitor la avizarea proiectului Hotărârii de Guvern 
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr.252/2013 
privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil 

proiectul Hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a dispoziţiilor Legii nr.252/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea sistemului de probaţiune. 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei nr. 1 - Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, 
eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506281.PDF


Integritatea şi transparenţa sistemului judiciar din data de 17.09.2013 
[descarcă] 

20. 21624/1154/20
13 

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios 
nr.21489/1154/2013 cu privire la proiectul de protocol intitulat "Protocol de 
colaborare privind educaţia juridică în şcoli", care se va încheia între 
Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al 
Magistraturii şi Ministerul Public. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este 

oportună încheierea „Protocolului de colaborare privind educaţia 

juridică în şcoli", care se va încheia între Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii şi 

Ministerul Public, cu observaţia formulată de direcţia de specialitate, 

în sensul că în protocol ar trebui să se prevadă că activităţile care 

implică cheltuieli ar trebui finanţate de organizatorii sau iniţiatorii 

evenimentelor preconizate a avea loc.  

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013. [descarcă] 

21. 19433/1154/20
13 

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
12222/1154/2013 referitor la solicitarea doamnei Voichiţa Raşcanu, jurnalist la 
publicaţia "Ziua News", privind oportunitatea încheierii unui protocol pentru 
efectuarea tratamentelor în străinătate şi a completării Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca fiind 

oportună sesizarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii 

Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în vederea 

analizării oportunităţii încheierii unor protocoale de tratament în 

străinătate. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca fiind 

oportună sesizarea Ministerului Justiţiei cu propunerea de completare 

a listei bolilor profesionale prin introducerea cancerului şi a tumorilor 

drept boli profesionale survenite ca urmare a suprasolicitării. 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013. [descarcă] 

22. 22211/1154/20
13 

• Hotarare nr. 

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.173971154/2013 
cuprinzând propuneri de modificare a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în sensul reorganizării 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506362.PDF
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506282.PDF
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506283.PDF


891<  aparatului propriu. 
 
Nota completatoare a Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios 
nr.173971154/2013 cuprinzând propuneri de modificare a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în sensul 
reorganizării aparatului propriu. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013 [descarcă] 

23. 22357/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
893<  

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 22359/1154/2013 
privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii de 
Guvern nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil 

proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei, cu observaţiile formulate în cuprinsul notei 

direcţiei de specialitate. 

24. 22311/1154/20
13 

Nota de informare a Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 20638, 
privind conferinţa Big Four dedicată clarificării unor probleme de procedură 
civilă, organizată de către Societatea de Ştiinţe Juridice. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 

notei direcţiei de specialitate privind conferinţa Big Four dedicată 

clarificării unor probleme de procedură civilă, organizată de către 

Societatea de Ştiinţe Juridice, la data de 27 septembrie 2013, la 

Bucureşti, cu sprijinul Juridice.ro şi a aprobat menţionarea în pagina 

evenimentului a suportului acordat sub forma „Eveniment realizat cu 

susţinerea Consiliului Superior al Magistraturii.” 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013 [descarcă] 

25. 22345/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1034<  

Nota Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 22313/1154/2013 cu 
privire la materiale de presă care preiau declaraţia europarlamentarului 
Corneliu Vadim Tudor rostită în Plenul Parlamentului European în ziua de 10 
septembrie 2013. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506284.PDF
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506285.PDF


Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 

Inspecţiei Judiciare în vederea efectuării verificărilor prevăzute de 

art.74 alin.(1) lit.g) din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, în legătură cu aspectele din materialul 

transmis de Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media – 

referitoare la afirmaţiile domnului Corneliu Vadim Tudor, membru în 

Parlamentul European, susţinute la data de 9 septembrie 2013 în 

Parlamentul European. 

 

26. 21514/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
953<  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios 
nr.19554/1154/2013 cu privire la proiectul de hotărâre a Guvernului privind 
suplimentarea bugetelor Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, Ministerului Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata 
titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.71/2009 privind plata sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect 
acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, cu 
modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa Guvernului nr.17/2012 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările ulterioare, 
precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea 
unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce 
priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii 
în perioada 01 ianuarie - 31 decembrie 2013. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil 

proiectul de hotărâre a Guvernului privind suplimentarea bugetelor 

Ministerului Justiţiei, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ministerului 

Public şi Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor 

executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.71/2009 privind plata sumelor prevăzute în titluri executorii având 

ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul 

bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa 

Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, cu modificările ulterioare, precum şi de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.92/2012 privind luarea unor măsuri în 

domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte 

plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii 

în perioada 01 ianaurie - 31 decembrie 2013. 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei nr. 1 - Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, 
eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; 
Integritatea şi transparenţa sistemului judiciar din data de 17.09.2013 
[descarcă] 

27. 17126/1154/20
13 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL 
ALE UNOR INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI/PARCHETE: 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506363.PDF


• Hotarare nr. 954 
• Hotarare nr. 955 
• Hotarare nr. 956 
• Hotarare nr. 957 
• Hotarare nr. 958 
• Hotarare nr. 959 
• Hotarare nr. 960 
• Hotarare nr. 961 
• Hotarare nr. 962 
• Hotarare nr. 963 
• Hotarare nr. 964 
• Hotarare nr. 965 
• Hotarare nr. 966 
• Hotarare nr. 967 
• Hotarare nr. 968 
• Hotarare nr. 969 
• Hotarare nr. 970 
• Hotarare nr. 971 
• Hotarare nr. 972 
• Hotarare nr. 973 
• Hotarare nr. 974 
• Hotarare nr. 975 
• Hotarare nr. 976 
• Hotarare nr. 977 
• Hotarare nr. 978 
• Hotarare nr. 979 
• Hotarare nr. 980 
• Hotarare nr. 981 
• Hotarare nr. 982 
• Hotarare nr. 983 
• Hotarare nr. 984 
• Hotarare nr. 985 
• Hotarare nr. 986 
• Hotarare nr. 987 
• Hotarare nr. 988 
• Hotarare nr. 989 
• Hotarare nr. 990 
• Hotarare nr. 991 
• Hotarare nr. 992 
• Hotarare nr. 993 
• Hotarare nr. 994 
• Hotarare nr. 995 
• Hotarare nr. 996 
• Hotarare nr. 997 
• Hotarare nr. 998 
• Hotarare nr. 999 
• Hotarare nr. 1000 
• Hotarare nr. 1001 
• Hotarare nr. 1002 
• Hotarare nr. 1003 
• Hotarare nr. 1004 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 
40/30634/1154/2013 privind  solicitarea Ministerului Justiției de 
rectificare a Hotărârii CSM nr. 418/11.04.2013 în sensul acordării 
avizului conform pentru transformarea unui post din statul de funcții 
al Tribunalului Prahova. 

 2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13318/1154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcții și de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Cluj. 

 3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17315/1154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcții și de personal al Judecătoriei Cornetu. 

 4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 16522/1154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcții și de personal al Tribunalului Mureş. 

 5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 16521/1154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcții și de personal al Judecătoriei Topliţa. 

 6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 16487/1154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcții și de personal al Judecătoriei Pătârlagele. 

 7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17717/1154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcții și de personal ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti şi 
Judecătoriei Turnu-Măgurele. 

 8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17713/1154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcții și de personal al Judecătoriei Bolintin Vale.  

 9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17711/1154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcții și de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi Tribunalului 
Bucureşti. 

 10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

17709/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcții și de personal al Judecătoriei 



• Hotarare nr. 1005 
• Hotarare nr. 1006 
• Hotarare nr. 1007 
• Hotarare nr. 1008 
• Hotarare nr. 1009 
• Hotarare nr. 1010 
• Hotarare nr. 1011 
• Hotarare nr. 1012 
• Hotarare nr. 1013 
• Hotarare nr. 1014 
• Hotarare nr. 1015 
• Hotarare nr. 1016 
• Hotarare nr. 1017 
• Hotarare nr. 1018 
• Hotarare nr. 1019 
• Hotarare nr. 1020 
• Hotarare nr. 1021 
• Hotarare nr. 1022 

• Hotarare nr. 
1023<  

Sectorului 2 Bucureşti. 

 11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

10809/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcții și de personal al Curţii de Apel Cuj, 
Tribunalul Cluj, Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Judecătoria Cluj-Napoca, 
Judecătoria Turda, Judecătoria Huedin, Judecătoria Gherla, 
Judecătoria Bistriţa, Judecătoria Baia Mare, Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei, Judecătoria Dragomireşti, Judecătoria Târgu Lăpuş, 
Judecătoria Şimleu Silvaniei. 

 12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

17708/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al 
Tribunalului  Bucureşti. 

 13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

17439/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Aiud. 

 14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19327/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Giurgiu. 

 15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

17720/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei 
sectorului 3 Bucureşti. 

 16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

17722/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei 
Sectorului 2 Bucureşti. 

 17) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

14/444/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Paşcani. 

 18) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

30633/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal ale unor instanţe din 
circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Craiova. 

 19) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

18794/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 



modificarea statului de funcții și de personal al Tribunalului 
Hunedoara. 

 20) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 177191154/2013 

privind acordarea avizului conform pentru modificarea statului de 
funcții și de personal al Judecătoriei Cornetu. 

 21) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19089/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al 
Tribunalului  Bucureşti. 

 22) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

18400/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Avrig. 

 23) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19321/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Judecătoriei Cornetu. 

 24) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

17724/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcții și de personal ale Tribunalului Ilfov 
şi Judecătoriei Cornetu. 

 25) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

18792/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Tribunalului Alba. 

 26) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19324/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Curţii de Apel 
Bucureşti. 

 27) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19326/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statului de funcții și de personal al Tribunalului Giurgiu. 

 28) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19091/1154/2013 privind acordarea avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcții și de personal al unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia. 

 29) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

32206/1154/2013 privind completarea privind solicitarea Ministerului 



Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor 
instanţe din circumscripţia sa teritorială. 

 30) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

18325/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Curţii de Apel Cluj. 

 31) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

6/266/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare 
a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Alba. 

 32) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

1/19979/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Judecătoriei Miercurea Ciuc. 

 33) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

29330/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
rectificare a Hotărârii nr. 573/04.06.2013 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

 34) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19086/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi 
de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 
Bucureşti. 

 35) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

18796/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Alba. 

 36) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19088/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Bucureşti. 

 37) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19984/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Mureş. 



 38) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19926/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Prahova. 

 39) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

18332/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Vaslui. 

 40) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2637/1154/2013 

privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului 
conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Oraviţa. 

 41) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

20327/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Judecătoriei Sighişoara. 

 42) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19919/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Bacău. 

 43) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19348/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Teleorman. 

 44) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19982/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc. 

 45) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

20495/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Harghita. 

 46) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

20650/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Bihor. 



 47) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

20492/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Timiş. 

 48) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

20493/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Caraş-Severin. 

 49) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19985/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Judecătoriei Chişineu-Criş. 

 50) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

19983/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Tribunalului Mureş. 

 51) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

1/20904/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Alba 
Iulia. 

 52) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

1/20907/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Judecătoriei Brezoi. 

 53) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 

31532/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Judecătoriilor Orșova și Craiova. 

 54) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.19322/1154/DRUO/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordarea a avizului conform  pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 

 55) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.18334/1154/2013 

privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului 
cofnorm pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 



unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel  Iaşi.  

 56) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.1/19347/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului cofnorm pentru modificarea statelor de funcţii şi 
de personal ale  Curţii de Apel  Bucureşti şi Tribunalului Ilfov.  

 57) Nota completatoare a Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.30095/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului cofnorm pentru modificarea statelor de funcţii şi 
de personal ale  unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 
Galaţi. 

 58) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/19323/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii  ale Judecătoriei Roman şi Tribunalului Neamţ, prin transferul 
unui post vacant de grefier gradul I, din statul de funcţii al 
Judecătoriei Roman în statul de funcţii al Tribunalului Neamţ. 

 59)  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.17/444/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului cofnorm pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Judecătoriei Iaşi. 

 60) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/19346/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului cofnorm pentru modificarea statelor de funcţii 
ale Tribunalului Galaţi, Judecătoriei Galaţi, Tribunalului Brăila şi 
Judecătoriei Focşani, prin transformarea unor posturi de grefier de 
execuţie şi de conducere.  

 61) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/19913/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii al 
Curţii de Apel Craiova, prin transformarea unui post vacant de 
muncitor, treapta IV (personal contractual) în post de agent 
provedural (personal conex). 

 62) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/19325/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi 
de personal ale Curţii de Apel Suceava, Tribunalului Suceava, 
Tribunalului Botoşani şi Judecătoriei Botoşani, prin transformarea 



unor posturi de grefier debutant cu studii medii în posturi de grefier 
treapta II.  

 63) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20639/1154/2013 

privind solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului 
conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Tribunalului Mehedinţi. 

 64) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/19345/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii ale Curţii de Apel Oradea, Tribunalului Bihor, Judecătoriei 
Oradea, Judecătoriei Salonta, Judecătoriei Satu Mare şi Judecătoriei 
Marghita, prin transformarea unor posturi de grefier. 

 65) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/20906/1154/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei de 
acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii și 
de personal al Judecătoriei Brad. 

 66) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/21567/1154/DRUO/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 
şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia. 

 67) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/19981/1154/DRUO/2013  privind solicitarea Ministerului 
Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu  Mureş. 

 68) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.7/10809/1154/DRUO/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţie 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
şi de personal ale Judecătoriei Turda, Tribunalului Bistriţa-Năsăud, 
Judecătoriei Bistriţa, Judecătoriei Vişeu de Sus, Judecătoriei Zalău şi 
Judecătoriei Jibou. 

 69) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 

nr.2/19488/1154/DRUO/2013 privind solicitarea Ministerului Justiţie 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
ale Tribunalului Sibiu şi Judecătoriei Sibiu. 
 
70) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 
nr.16/28825/1154/DRUO/2013 privind solicitarea Ministerului 



Justiţie de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de 
apel Suceava. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 

 1) rectificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 418/11.04.2013, în sensul acordării avizului conform 

pentru transformarea unui post ocupat de grefier şef secţie treapta I, 

din statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Prahova, în post de 

grefier şef secţie gradul I, în loc de transformarea unui post de grefier 

treapta I, în post de grefier gradul I, cu menţinerea celorlalte avize, ca 

urmare a revenirii Ministerului Justiţiei asupra solicitării iniţiale;  

 

2) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcții și 
de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de 

Apel Cluj, după cum urmează:  

 

Instanţa Nr. de 

posturi 

Postul actual Postul 

transformat  

 
 

Tribunalul 

Maramureş  

1 Grefier arhivar 

treapta II 

Grefier arhivar 

treapta I   

Judecătoria Baia 

Mare 

 

1 Grefier gradul 

II 

Grefier gradul I 

  

Judecătoria 

Sighetu 

Marmaţiei  

1 Grefier gradul 

II 

Grefier gradul I 

  

Judecătoria Vişeu 

de Sus 

1 Grefier gradul 

II 

Grefier gradul I 
  

1 Grefier arhivar 

treapta II 

Grefier arhivar 

treapta I 
  



1 Grefier 

registrator 

treapta II 

Grefier 

registrator 

treapta I 

  

Tribunalul Sălaj 1 Grefier treapta 

II 

Grefier treapta 

I 
  

Judecătoria Zalău  1 Grefier treapta 

II 

Grefier treapta 

I 
  

Judecătoria Jibou  1 Grefier gradul 

II 

Grefier gradul I 
  

1 Grefier treapta 

II 

Grefier treapta 

I 
  

 

3)  acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Cornetu, prin transformarea unui post 

de grefier cu studii medii treapta I, în post de grefier cu studii 

superioare gradul I; 

 

4) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 

de personal al Tribunalului Mureş, prin transformarea unui post 

vacant de referent, clasa III, gradul profesional superior, în post de 

consilier, clasa I, gradul profesional superior; 

5) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 

de personal al Judecătoriei Topliţa, prin transformarea unui post 

ocupat de grefier arhivar debutant în post de grefier arhivar treapta 

II, ca urmare a susţinerii examenului de definitivare în funcţie; 

  

6) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 

de personal al Judecătoriei Pătârlagele, prin transformarea unui post 

de grefier treapta I în post de grefier treapa II; 

7) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi 

de personal ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti şi Judecătoriei 

Turnu Măgurele, prin transformarea unor posturi de grefier arhivar, 

după cum urmează:  

Instanţa Număr de 

posturi 

Postul actual Postul 

transformat  

 



Judecătoria 

Sectorului 6 

Bucureşti  

1 Grefier 

arhivar 

treapta I 

Grefier 

arhivar 

debutant 

  

Judecătoria Turnu 

Măgurele 

1 Grefier 

arhivar 

debutant 

Grefier 

arhivar 

treapta I 

  

 

 

8) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 

de personal al Judecătoriei Bolintin Vale, prin transformarea unui 

post ocupat de grefier debutant în post de grefier treapta II, ca urmare 

a susţinerii examenului de definitivare în funcţie; 

 

9) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi 

de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti, 

prin transformarea unor posturi de grefier, după cum urmează:  

Instanţa Număr de 

posturi 

Postul 

actual 

Postul transformat 

 

 
Curtea de Apel 

Bucureşti  

3 Grefier 

treapta I 

Grefier treapta II 
  

1 Grefier 

treapta I 

Grefier debutant cu 

studii medii 
  

Tribunalului 

Bucureşti  

1 Grefier 

gradul I 

Grefier debutant cu 

studii superioare 
  

2 Grefier 

treapta I 

Grefier treapta II 
  

19 Grefier 

treapta I 

Grefier debutant cu 

studii medii 
  

 

10) acordarea avizului conform pentru modificarea statutului de 

funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, prin 

transformarea unui post de grefier arhivar treapta II în post de grefier 

arhivar debutant; 

11.1) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 



funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Cluj  şi ale unor instanţe din 

circumscripţia sa teritorială, după cum urmează:  

Instanţa Număr 

de 

posturi 

Postul 

actual 

Postul transformat 

 

 
Curtea de Apel Cluj  

- aparat propriu 

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

Tribunalul Cluj  5 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul II 
  

Judecătoria Cluj-

Napoca 

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

Judecătoria Turda 1 Grefier 

treapta 

II 

Grefier gradul II 

  

Judecătoria Huedin 1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

Judecătoria Gherla 2 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

Tribunalul Bistriţa-

Năsăud – aparat 

propriu 

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

2 Grefier 

treapta 

II 

Grefier gradul 

debutant cu studii 

superioare 

  

Judecătoria Bistriţa 

 

2 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

2 Grefier 

treapta 

II 

Grefier gradul II 

  

Judecătoria Baia 

Mare 

2 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul II 
  



3 Grefier 

treapta 

II 

Grefier gradul II 

  

Judecătoria Sighetu 

Marmaţiei  

 

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

1 Grefier 

treapta 

II 

Grefier gradul II 

  

Judecătoria 

Dragomireşti 

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul I 
  

Judecătoria Târgu 

Lăpuş 

1 Grefier 

treapta 

II 

Grefier gradul II 

  

Judecătoria Şimleu 

Silvaniei 

1 Grefier 

treapta 

II 

Grefier gradul II 

  

 

11.2) amânarea solicitării Ministerului Justiţiei, în ceea ce priveşte 

următorii titulari ai posturilor: 1 grefier treapta I de la Judecătoria 

Bistriţa, 1 grefier treapta I de la Judecătoria Zalău, 1 grefier treapta I 

de la Judecătoria Şimleu Silvaniei, în absenţa diplomelor de licenţă sau 

a altor dovezi de continuare a studiilor, până la momentul transmiterii 

de către Ministerul Justiţiei a diplomelor de licenţă pentru titularii 

posturilor anterior menţionate.  

12) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Bucureşti, prin transformarea unui post 

de grefier gradul I în post de grefier gradul II; 

13) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Aiud, prin transformarea unui post 

ocupat de grefier debutant în post de grefier treapta II, ca urmare a 

susţinerii examenului de definitivare în funcţie; 

14) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Giurgiu, prin transformarea unui post 

de grefier debutant cu studii superioare, în post de grefier gradul II, ca 

urmare a definitivării în funcţie a titularului, pe bază de examen; 

15) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, prin 

transformarea unui post de grefier debutant cu studii medii, în post de 



grefier treapta II, ca urmare a definitivării în funcţie a titularului, pe 

bază de examen; 

16) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, prin 

transformarea a 3 posturi de grefier debutant cu studii superioare, în 

posturi de grefier gradul II, ca urmare a definitivării în funcţie a 

titularilor, pe bază de examen; 

17) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Paşcani, prin transformarea unui post de 

grefier treapta II, în post de grefier gradul II, ca urmare a promovării 

în funcţie a titularului, pe bază de examen; 

18) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii 

de Apel Craiova, prin transformarea unor posturi de grefier, ca 

urmare a promovării în funcţie a titularilor, pe bază de examen, după 

cum urmează: 

Instanţa Nr. de 

posturi 

Postul actual Postul 

transformat  

 
Tribunalul 

Mehedinţi  

1 Grefier 

treapta II 

Grefier gradul 

II 
  

 

Judecătoria Vânju 

Mare 

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul 

I 
  

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul 

II  
  

 

19) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Hunedoara, prin transformarea unui 

post de grefier debutant cu studii medii, în post de grefier treapta II, 

ca urmare a definitivării în funcţie a titularului, pe bază de examen; 

20) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Cornetu, prin transformarea a 3 posturi 

de grefier debutant cu studii medii, în posturi de grefier treapta II, ca 

urmare a definitivării în funcţie a titularilor, pe bază de examen; 

21) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Bucureşti, prin transformarea unui post 

de grefier gradul I, în post de grefier debutant cu studii superioare; 

22) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 



şi de personal al Judecătoriei Avrig, prin transformarea unui post de 

grefier treapta I, în post de grefier debutant cu studii medii; 

23) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Cornetu, prin transformarea unor 

posturi de grefier debutant, ca urmare a definitivării în funcţie a 

titularilor, pe bază de examen, după cum urmează: 

 

 

 

Instanţa Nr. de 

posturi 

Postul actual Postul 

transformat  

 
 

 

Judecătoriei 

Cornetu 

 

1 

 

Grefier debutant cu 

studii medii 

Grefier 

treapta II 

 

1 Grefier debutant cu 

studii superioare 

Grefier 

gradul II 
  

 

 

24) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 

Bucureşti, prin transformarea următoarelor posturi ocupate de 

grefier, după cum urmează:  

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul actual 

 

Postul 

transformat  

 
Tribunalul 

Ilfov 

1 Grefier cu studii medii 

debutant 

Grefier 

treapta II 
  

Judecătoria 

Cornetu 

1 Grefier cu studii medii 

debutant 

Grefier 

treapta II 
  

 

25) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Alba, prin transformarea unui post de 

grefier-arhivar debutant, în post de grefier-arhivar treapta II, ca 



urmare a definitivării în funcţie a titularului acestuia pe bază de 

examen;  

26) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti, prin transformarea unui 

post de grefier debutant cu studii superioare, în post de grefier gradul 

II, ca urmare a definitivării în funcţie a titularului acestuia pe bază de 

examen; 

 

27) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Giurgiu, prin transformarea a 2 posturi 

de grefier debutant cu studii superioare, în posturi de grefier gradul 

II, ca urmare a definitivării în funcţie a titularilor acestora pe bază de 

examen; 

28) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii 

de Apel Alba Iulia, prin transformarea unor posturi de grefier, după 

cum urmează:  

Instanţa Nr. 

postu

ri 

Postul 

actual 

 

Postul 

transform

at 

Numele 

şi 

prenume

le 

titularul

ui 

postului 

Data 

transformă

rii postului 

 

 

Curtea de 

Apel Alba 

Iulia 

2 Grefier 

debuta

nt cu 

studii 

medii 

Grefier 

treapta I 

Borza 

Dragoş 

Cătălin;  

Sas 

Cătălin 

Claudiu  

01.07.2013 

 

 

01.07.2013 

  

Tribunalu

l Alba  

 

2 Grefier 

debuta

nt cu 

studii 

medii 

Grefier 

treapta II 

Pal 

Daniel 

Eugen; 

Robu 

Mirela 

Liliana; 

03.07.2013 

 

 

01.07.2103 

  

Judecător

ia Deva 

1 Grefier 

debuta

nt cu 

Grefier 

treapta I 

Boştinar

u Maria 

01.07.2013 
  



studii 

medii 

Mihaela 

 

29) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 

Bucureşti, prin transformarea unor posturi ocupate de grefier, după 

cum urmează:  

 

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul actual 

 

Postul 

transformat  

 
Judecătoria Giurgiu 1 Grefier 

treapta I 

Grefier 

gradul  II 
  

Judecătoria Sectorului 2 

Bucureşti 

1 Grefier 

treapta II 

Grefier 

gradul II 
  

 

30) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Curţii de Apel Cluj, prin transformarea unui post 

vacant de muncitor I (personal contractual) în post de aprod (personal 

conex personalului auxiliar de specialitate); 

 

31) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Alba, prin transformarea următoarelor 

posturi:  

Instanţa Postul actual Postul 

transformat 

Nr. 

posturi  

 
Tribunalul 

Alba 

 

Grefier treapta 

I  

Grefier gradul  I 2 

  

 

32) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Miercurea Ciuc, prin transformarea 

unui post de grefier debutant cu studii medii, în post de grefier treapta 

II, ca urmare a definitivării în funcţie a titularului acestuia pe bază de 



examen;  

33) rectificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii  nr.573/04.06.2013, în sensul că postul de grefier gradul 

II este transferat de la Judecătoria Târgu Secuiesc la Curtea de Apel 

Braşov, şi nu la Judecătoria Braşov; 

34) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 

Bucureşti, prin transformarea următoarelor posturi de grefier, după 

cum urmează:  

 

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul 

actual 

 

Postul transformat 

 

 

Judecătoria Roşiori 

de Vede 

1 Grefier 

gradul II 

Grefier debutant cu 

studii superioare 
  

Tribunalul 

Bucureşti  

1 Grefier 

gradul I 

Grefier gradul II 
  

Judecătoria 

Sectorului 1 

Bucureşti  

1 Grefier 

gradul II 

Grefier debutant cu 

studii superioare   

 

35) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Alba, prin transformarea unui post de 

grefier treapta I, în post de grefier debutant cu studii medii;  

36) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Bucureşti, prin transformarea unui post 

de grefier treapta I, în post de grefier debutant cu studii medii;  

37) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Mureş, prin transformarea unui post de 

grefier arhivar treapta I, în post de grefier arhivar debutant cu studii 

medii;  

38) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Prahova, prin transformarea unor 

posturi vacante de personal contractual în posturi de personal auxiliar 

de specialitate, după cum urmează:  



Instanţa Postul actual Postul 

transformat 

Nr. 

posturi  

 
Tribunalul 

Prahova 

 

Muncitor 

treapta I  

Grefier  treapta 

I 

1 
  

Muncitor 

treapta II 

Grefier treapta 

I 

1 
  

 

39) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Vaslui, prin transformarea unui post 

vacant de funcţionar public, din referent, clasa III, grad superior, în 

post de consilier, clasa I, grad principal (funcţionar public); 

40) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Oraviţa, după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul 

transformat 

Nr. 

posturi  

 
Judecătoria 

Oraviţa 

 

Grefier treapta 

I  

Grefier gradul I 1 

  

 

41) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Sighişoara, prin transformarea unui post 

ocupat de grefier cu studii medii în post de grefier cu studii superioare, 

după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul 

transformat 

Nr. 

posturi  

 
Judecătoria 

Sighişoara 

Grefier 

treapta II 

Grefier gradul 

II 

1 
  

 

42) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Bacău, prin transformarea unui post 

vacant de funcţionar public, din referent, clasa III, grad superior, în 

consilier, clasa I, grad superior;  



 

43) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Teleorman, prin transformarea unui 

post de grefier arhivar treapta I în post de grefier arhivar treapta II;  

 

44) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, prin transformarea 

unui post de grefier debutant cu studii medii, în post de grefier treapta 

II, ca urmare a definitivării în funcţie a titularului acestuia pe bază de 

examen;  

45) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Harghita, prin transformarea unui post 

ocupat de funcţionar public, după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul transformat Nr. 

posturi  

 
Tribunalul  

Harghita 

Referent, clasa III, 

grad superior 

Consilier, clasa I, 

grad asistent 

1 
  

 

46) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Bihor, prin transformarea unor posturi 

ocupate de funcţionar public, după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul transformat Nr. 

posturi  

 
Tribunalul  

Bihor 

Expert, clasa I, 

grad asistent 

Expert, clasa I, grad 

principal 

2 
  

 

47) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Timiş, prin transformarea unui post 

ocupat de funcţionar public, după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul 

transformat 

Nr. 

posturi  

 
Tribunalul  Expert, grad Expert, grad 1   



Timiş principal superior 

 

48) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Caraş-Severin, prin transformarea unui 

post ocupat de funcţionar public, după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul 

transformat 

Nr. 

posturi  

 
Tribunalul Caraş-

Severin 

Consilier, grad 

asistent 

 

Consilier, grad 

principal 

1 

  

 

49) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Chişineu-Criş, prin transformarea unui 

post de grefier-arhivar debutant, în post de grefier-arhivar treapta II, 

ca urmare a definitivării în funcţie a titularului acestuia pe bază 

examen; 

50) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Mureş, prin transformarea unui post de 

grefier arhivar debutant cu studii medii, în post de grefier arhivar 

treapta II, ca urmare a definitivării în funcţie a titularului acestuia pe 

bază de examen;  

51) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Alba 

Iulia, după cum urmează:  

Instanţa Postul 

actual 

Postul 

transformat 

Nr. 

posturi 

Data 

transformării  

 
Tribunalul 

Sibiu 

Grefier 

gradul I 

Grefier 

gradul  II 

1 01.09.2013 
  

Judecătoria 

Hunedoara 

Grefier 

gradul II 

Grefier 

gradul I 

1 01.09.2013 
  

 

52) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal ale Judecătoriei Brezoi, prin transformarea unui post 

vacant de grefier arhivar, treapta II, în post de grefier, treapta I;  



53) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale Judecătoriei Orşova şi Judecătoriei Craiova, prin 

revenirea unui post vacant de judecător din statul de funcţii  şi de 

personal al Judecătoriei Craiova în statul de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Orşova;  

54) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, prin 

transformarea unui post ocupat de grefier arhivar debutant, în post de 

grefier arhivar treapta II, ca urmare a examenului de definitivare în 

funcţie;   

55) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi, 

prin transferul unui post vacant de grefier cu studii superioare gradul 

I de la Judecătoria Bârlad la Tribunalul Vaslui;  

 

56) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale Tribunalului Ilfov şi Curţii de Apel Bucureşti, prin 

transferul unui post vacant de expert, grad asistent, din statul de 

funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov în statul de funcţii şi de 

personal al Curţii de Apel Bucureşti şi transformarea postului 

transferat în post de  consilier, grad debutant;  

 

 

57) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Făurei, prin transformarea unui post 

ocupat de grefier treapta I în post de grefier gradul I;  

58) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale Judecătoriei Roman şi Tribunalului Neamţ, prin 

transferul unui post de grefier gradul I, din statul de funcţii şi de 

personal al Judecătoriei Roman în statul de funcţii şi de personal al 

Tribunalului Neamţ;  

59) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Iaşi, după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul 

transformat 

Nr. 

posturi  

 
Judecătoria 

Iaşi  

Grefier treapta 

II 

Grefier gradul  

II 

1 
  



 

 

60.1) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 

funcţii şi de personal ale Tribunalului Galaţi, Judecătoriei Galaţi, 

Tribunalului Brăila şi Judecătoriei Focşani, prin transformarea unor 

posturi ocupate de grefier, de execuţie şi de conducere, în vederea 

încadrării corespunzătoare studiilor şi vechimii avute de titularii 

posturilor, supuse transformărilor, după cum urmează:  

 

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul 

actual  

Postul 

transformat 

Data 

transformării  

 
Tribunalul 

Galaţi  

3 Grefier 

gradul I 

Grefier 

gradul II 

07.05.2013 

18.04.2013 

16.04.2013 

  

Judecătoria 

Galaţi 

1 Grefier şef 

secţie 

gradul I 

Grefier şef 

secţie treapta 

I 

01.07.2013 

  

1 Grefier 

gradul I 

Grefier 

gradul II 

07.05.2013 
  

Tribunalul 

Brăila 

1 Grefier 

gradul II 

Grefier 

gradul I 

11.03.2013 
  

Judecătoria 

Focşani 

1 Grefier şef 

gradul I 

Grefier şef 

treapta I 

07.05.2013 
  

1 Grefier 

gradul I 

Grefier 

gradul II 

16.04.2013 
  

 

60.2) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de 

funcţii şi de personal al Judecătoriei Galaţi, prin transformarea unui 

post vacant de grefier treapta I în post de grefier gradul II, în vederea 

ocupării, prin transfer, de către un grefier, care funcţionează în cadrul 

Judecătoriei Focşani;  

61) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Curţii de Apel Craiova, prin transformarea unui post 

vacant de muncitor, treapta IV (personal contractual) în post de agent 



procedural (personal conex);  

62) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale Curţii de Apel Suceava, Tribunalului Suceava, 

Tribunalului Botoşani şi Judecătoriei Botoşani, prin transformarea 

unor posturi de grefier debutant cu studii medii în posturi de grefier 

treapta II, după cum urmează:  

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul actual  Postul 

transformat 

Data 

transformării  

 
Curtea de 

Apel 

Suceva 

1 Grefier 

debutant cu 

studii medii 

Grefier 

treapta II 

 

 

01.06.2013 

  

Tribunalul 

Suceava 

2 Grefier 

debutant cu 

studii medii 

Grefier 

treapta II   

Tribunalul 

Botoşani 

1 Grefier 

debutant cu 

studii medii 

Grefier 

treapta II   

Judecătoria 

Botoşani 

2 Grefier 

debutant cu 

studii medii 

Grefier 

treapta II   

 

63) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Tribunalului Mehedinţi, prin transformarea a 2 

posturi ocupate de consilier, gradul IA – personal contractual în 

posturi de consilier, clasa I, grad superior – funcţionari publici;  

64) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale Curţii de Apel Oradea, Tribunalului Bihor, 

Judecătoriei Oradea, Judecătoriei Salonta, Judecătoriei Satu Mare şi 

Judecătoriei Marghita, prin transformarea unor posturi de grefier 

ocupate, în vedera încadrării corespunzătoare studiilor şi vechimii 

avute de titularii posturilor, supuse transformărilor, după cum 

urmează:  

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul actual  Postul 

transformat 

Data 

transformării  

 
Curtea de 

Apel 

1 Grefier 

debutant cu 

Grefier 22.04.2013   



Oradea studii 

superioare 

gradul II 

1 Grefier 

treapta I  

Grefier 

gradul I 

01.06.2013 
  

Tribunalul 

Bihor 

1 Grefier 

debutant cu 

studii 

superioare 

Grefier 

gradul II 

15.05.2013 

  

Judecătoria 

Oradea 

1 Grefier 

debutant cu 

studii 

superioare 

Grefier 

gradul II 

27.05.2013 

  

1 Grefier 

treapta I 

Grefier 

debutant cu 

studii medii 

03.06.2013 

  

Judecătoria 

Salonta 

1 Grefier 

gradul II 

Grefier 

debutant cu 

studii 

superioare 

03.06.2013 

  

Judecătoria 

Satu Mare 

1 Grefier 

debutant cu 

studii 

superioare 

Grefier 

gradul II 

17.06.2013 

  

Judecătoria 

Marghita 

1 Grefier 

gradul I 

Grefier 

debutant cu 

studii 

superioare 

10.06.2013 

  

 

65) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Brad, prin transformarea unui post 

ocupat de grefier debutant cu studii medii în post de grefier treapta II;  

66) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia, prin transformarea unui 

post de grefier gradul I în post de grefier debutant cu studii medii, 

începând cu data de 01.08.2013; 

67) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 

şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş, prin transformarea unui 

post ocupat de grefier debutant cu studii superioare în post de grefier 



gradul II; 

68.1) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de 

funcţii şi de personal ale Judecătoriei Turda, Tribunalului Bistriţa-

Năsăud, Judecătoriei Bistriţa, Judecătoriei Vişeu de Sus, Judecătoriei 

Zalău şi Judecătoriei Jibou, prin transformarea unor posturi de 

grefier cu studii medii în posturi de grefier cu studii superioare, după 

cum urmează:  

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul actual  Postul 

transformat  

 
Judecătoria Turda 1 Grefier 

treapta II 

Grefier gradul 

II 
  

Tribunalul Bistriţa-

Năsăud 

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul 

II 
  

Judecătoria Bistriţa  1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul 

II 
  

Judecătoria Vişeu de 

Sus 

1 Grefier 

treapta I 

Grefier gradul 

II 
  

Judecătoria Zalău 1 Grefier 

treapta II 

Grefier gradul 

II 
  

Judecătoria Jibou 1 Grefier 

treapta II 

Grefier gradul 

II 
  

 

68.2) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de 

funcţii şi de personal al Judecătoriei Turda, prin transformarea unui 

post de grefier treapta I, în post de grefier gradul II, în loc de 

transformarea aceluiaşi post în post de grefier gradul I, cum, din 

eroare, s-a propus, prin  nota DRUO nr.10809/1154/19.07.2013; 

69) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 

şi de personal ale Tribunalului Sibiu şi Judecătoriei Sibiu, prin 

transformarea unui post de merceolog IA din statul de funcţii şi de 

personal al Tribunalului Sibiu în post de grefier arhivar treapta I şi  

transferul postului astfel transformat din statul de funcţii şi de 

personal al Tribunalului Sibiu în statul de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Sibiu;  

 

70) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 



şi de personal ale Tribunalului Suceava, Judecătoriei Suceava şi 

Judecătoriei Săveni, după cum urmează:  

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul actual  Postul 

transformat  

 
Tribunalul 

Suceava 

3 Grefier treapta I Grefier gradul I 
  

Judecătoria 

Suceava 

1 Grefier treapta 

II 

Grefier gradul 

II 
  

Judecătoria 

Săveni 

1 Grefier şef  

treapta I 

Grefier şef 

gradul I 
  

5 Grefier treapta I Grefier gradul I   

 

 

28. 21317/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1024<  

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe 
nr.2/19316/1154/2013 privind participarea unui reprezentant al Consiliului 
Superior al Magistraturii la cea de-a 61-a sesiune plenară a GRECO, care va 
avea loc în perioada 14 - 18 octombrie 2013, la Strasbourg, Franţa. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna 

procuror OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ, preşedintele 

Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea participării  la cea de-

a 61-a sesiune plenară a GRECO, care va avea loc în perioada 14 - 18 

octombrie 2013, la Strasbourg, Franţa, cheltuielile implicate de 

participarea la acest eveniment (transport internaţional, cazare, 

diurnă şi asigurare medicală) urmând a fi suportate din bugetul 

Consiliului Superior al Magistraturii.  

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 

transmiterea unei scrisori către Ministerul Justiţiei pentru includerea 

reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii  în componenţa 

delegaţiei României. 

 

29. 21511/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1025<  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.09/15870/2013 privind participarea la cea de-a cincea sesiune a Conferinţei 
Statelor Părţi la Convenţia ONU împotriva Corupţiei, care va avea loc în 
perioada 25-29 noiembrie 2013, la Panama City, Panama. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 

reprezentaţilor Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv 

doamna procuror LUMINIŢA PALADE, membru al Consiliului 



Superior al Magistraturii şi  domnul judecător CRISTI VASILICĂ 

DANILEŢ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii,  la cea 

de-a cincea sesiune a Conferinţei Statelor Părţi la Convenţia ONU 

împotriva Corupţiei, care va avea loc în perioada 25-29 noiembrie 

2013, la Panama City, Panama, cheltuielile implicate de participarea la 

acest eveniment (transport internaţional, cazare, asigurare medicală şi 

alte cheltuieli) urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Superior 

al Magistraturii.  

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 

transmiterea unei corespondenţe către Ministerul Justiţiei pentru 

completarea delegaţiei României.  

30. 21302/1154/20
13 

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe 
nr.1/210181154/2013 privind participarea CSM alături de International 
Management Group (IMG) pentru proiectul "Support to judicial Institutions in 
Lebanon" EuropeAid/134434/C/SER/LB. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat implicarea 

Consiliului Superior al Magistraturii, ca partener, alături de 

International Management Group în cadrul proiectului "Support to 

judicial Institutions in Lebanon" EuropeAid/134434/C/SER/LB. 

31. 21303/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1026<  

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe 
nr.2/18842/1154/2013 referitoare la invitaţia primită din partea ÎCJP din 
Republica Turcia privind organizarea unui simpozion ce va avea loc în 
perioada 22 - 25 octombrie 2013, Antalya. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat reprezentanţii 

Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al 

Magistraturii, respectiv domnul judecător dr. ADRIAN BORDEA, 

vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii şi  domnul 

procuror MARIAN TRUŞCĂ, director adjunct al Institutului Naţional 

al Magistraturii, în vederea participării la simpozionul ce va avea loc 

în perioada 22-25 octombrie 2013, la Antalya, cheltuielile implicate de 

participarea la acest eveniment (transport internaţional, diurnă, 

asigurare medicală) urmând a fi suportate din bugetul Consiliului 

Superior al Magistraturii.  

32. 21306/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1027<  

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe 
nr.2/20681/1154/2013 referitoare la invitaţia primită din partea Consiliului 
Superior al Magistraturii din Franţa. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna 

procuror OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ, preşedintele 

Consiliului Superior al Magistraturii,  în vederea participării la 

aniversarea a 130 de ani de  existenţă a Consiliului Superior al 

Magistraturii din Franţa, ocazie cu care Consiliul din Franţa va 

organiza la Paris, în perioada 24 şi 25 octombrie 2013, o conferinţă 



internaţională referitoare la contribuţia consiliilor judiciare în 

domeniul separării puterilor în stat.  

33. 21305/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1028<  

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe 
nr.2/16400/1154/2013 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior 
al Magistraturii la cel de-al 15-lea Summit Internaţional privind criminalitatea 
transnaţională. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe domnuul 

procuror GHEORGHE MUSCALU, membru al Consiliului Superior 

al Magistraturii şi pe doamna DANIELA CIOCHINĂ, repezentant al 

societăţii civile, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în 

vederea participării la cel de-al 15-lea Summit Internaţional privind 

criminalitatea transnaţională, Bruxelles, 16-19 octombrie 2013. 

34. 21304/1154/20
13 

Raportul de misiune al întâlnirii Grupului interguvernamental de lucru pentru 
prevenirea corupţiei organizate de UNODC, Viena, întocmit de domnul 
judecător Vasilică Cristi Danileţ. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul 

nr.07/15870/1154/2013 întocmit de către domnul judecător CRISTI 

VASILICĂ DANILEŢ, membru al Consiliului Superior al 

Magistraturii, ca urmare a participării la cea de-a patra sesiune a 

Grupului de lucru Interguvernamental privind Prevenirea Corupţiei 

ce a avut loc în perioada 26-28 august 2013, la Viena.  

35. 19355/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1029<  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii Internaţionale şi Programe nr. 
2/19152/1154/2013 privind participarea magistraţilor români la forumul-ul 
organizat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE). 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat procedura de 

selecţie a 5 magistraţi români, prin intermediul Institutului Naţional al 

Magistraturii şi celelalte  detalii organizatorice în vederea participării 

la forum-ul organizat de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 

(CJUE), Luxemburg, 25-27 noiembrie 2013, urmând a fi comunicat un 

răspuns către Institutul Naţional al Magistraturii, pentru începerea 

procedurii de selecţie. 

36. 21308/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1030<  

Nota Direcţiei Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe 
nr.2/19316/1154/2013 privind participarea CSM la activităţile organizate în 
cadrul SEECP - procesul de cooperare la nivel sud-est european. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca fiind 

oportună organizarea unei conferinţe în România, în primul trimestru 

din anul 2014 (reuniune a reprezentanţilor autorităţilor judiciare din 

statele participante la SEECP şi din alte state din regiune pentru a 

participa la o masă rotundă cu privire la rolul consiliilor judiciare în 

SEE, sub egida SEECP, la acest eveniment putând fi invitaţi să 

participe şi reprezentanţi ai autorităţilor judiciare participante la 

Conferinţa internaţională a autorităţilor judiciare din regiunea 



Balcanilor), urmând a fi adoptată o hotărâre de către Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii pentru includerea în bugetul 

Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2014 a sumelor 

corespunzătoare.  

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea elaborării proiectului unei 

Hotărâri de Guvern privind repartizarea şi suportarea cheltuielilor 

implicate de organizarea acestui eveniment. 

 

37. 22367/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1031<  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
02/22327/1154/2013, privind participarea la conferinţa la nivel înalt cu tema 
"Assises de la Justice:What role for the Justice in the European Union?", ce 
va avea loc la Bruxelles, Belgia, în perioada 21-22 noiembrie 2013. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 

doamnei procuror OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ, 

preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, la conferinţa la 

nivel înalt cu tema "Assises de la Justice: What role for Justice in the 

European Union?", ce va avea loc la Bruxelles, Belgia, în perioada 21-

22 noiembrie 2013, cheltuielile implicate de participarea la acest 

eveniment (transport internaţional, cazare, asigurare medicală şi alte 

cheltuieli) urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Superior al 

Magistraturii.  

38. 22335/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1032<  

Nota Biroului achiziţii publice nr. 22053/1154/2013 privind încetarea activităţii 
comisiei numite în scopul idenitificării şi închirierii unui spaţiu destinat 
activităţii Inspecţiei Judiciare. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 

activităţii comisiei numite prin Hotărârea Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii nr.792/2011, având ca scop  identificarea în 

vederea  închirierii unui spaţiu necesar desfăşurării activităţii 

Inspecţiei Judiciare. 

 

39. 22044/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
1033<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea domnului 
STANCU LAURENȚIU, de încetare a delegării în funcția de șef al Biroului 
Protocol și de eliberare din funcție, începând cu data de 01.10.2013. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 

delegării în funcţia de şef al Biroului protocol a domnului STANCU  

LAURENŢIU, începând cu data de 01.10.2013, ca urmare a demisiei.  

40. 20996/1154/20
13 

• Hotarare nr. 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18980/1154/2013 privind 
solicitarea doamnei IONCU VIOLETA ELENA, de promovare într-o funcţie de 
nivel superior. 



894<  Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea 

statului de funcţii şi de personal al Consiliului Superior al 

Magistraturii, prin transformarea unui post ocupat de referent treapta 

IA – personal contractual din cadrul Direcţiei economice şi 

adminstrativ, în post de consilier gradul II – personal contractual, ca 

urmare a promovării doamnei IONCU VIOLETA ELENA într-o 

funcţie de nivel superior.  

----------------- 
Documente 
1) Minuta întâlnirii Comisiei 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă din data de 17.09.2013 [descarcă] 

41. 22556/1154/20
13 

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
21644/1154/2013 cu privire la adresa nr. 363930 din 5 septembrie 2013 a 
Ministerului Finanţelor Publice. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 

ordinii de zi a acestei şedinţe, a hotărât sesizarea ministrului justiţiei 

pentru iniţierea unui act normativ de salarizare a personalului în anul 

2014, care să asigure pentru personalul din sistemul justiţiei cel puţin 

menţinerea veniturilor de care beneficiază în anul 2013. 

42. 22557/1154/20
13 

• Hotarare nr. 
892<  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 22487, 
referitor la proiectul de Lege privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina 
persoanelor condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatură instaurată la data de 
6 martie 1945. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 

ordinii de zi a acestei şedinţe, a avizat favorabil proiectul de Lege 

privind stabilirea plăţii unor despăgubiri în sarcina persoanelor 

condamnate definitiv pentru săvârşirea unor fapte împotriva 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 

data de 6 martie 1945. 

 

 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000506286.PDF

