
       

 Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
 
În perioada de referinţă, Plenul CSM: 
 
� a hotărât organizarea  concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, la data de 10 
noiembrie 2013; 
� a aprobat structura anului şcolar 2013-2014 al SNG, planurile de învăţământ pentru specializarea grefieri pentru instanţe, respectiv 
specializarea grefieri pentru parchete, precum şi propunerile SNG privind constituirea reţelei de formatori pentru formarea iniţială, pentru 
aceeaşi perioadă; 
� a hotărât acordarea avizului conform pentru proiectul de buget centralizat pentru anul 2014 al Ministerului Public; 
� a avizat favorabil proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea L. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu observaţiile formulate 
în cadrul comisiei de specialitate; 
� a avizat favorabil proiectul de HG pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor L. 252/2013 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de probaţiune; 
� a avizat favorabil proiectul de HG privind suplimentarea bugetelor MJ, ÎCCJ, Ministerul Public şi CSM pentru plata titlurilor executorii 
prevăzute de OUG 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 OG nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi de OUG 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 1.01. – 31.12.2013. 
� a aprobat implicarea CSM, ca partener, alături de International Management Group în cadrul proiectului „Support to judicial Institutions in 
Lebanon EuropeAid/134434/C/SER/LB”. 
� 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 a Plenului CSM pentru 
includerea în bugetul CSM în anul 2014 a sumelor necesare; de asemenea, a hotărât sesizarea MJ în vederea elaborării unei HG privind 
repartizarea şi suportarea cheltuielilor implicate de organizarea acestui eveniment; 
� 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; 
� a aprobat componenţa comisiilor de examinare pentru concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi 
procurorilor, sesiunea septembrie-decembrie 2013; 
� a recomandat INM ca pe viitor desemnarea specialiştilor în management şi comunicare să se facă preponderent din rândul judecătorilor şi 
procurorilor, formatori în aceste domenii; 
� a hotărât să înainteze Preşedintelui României propunerea de eliberare din funcţia de procuror a domnului NIŢĂ MARIN, procuror la PJ 
Olteniţa, ca urmare a condamnării penale definitive a acestuia; 
� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC vizând propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; 
� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC cu privire la propunerea de Regulament al Consiliului Uniunii Europene de instituire a Parchetului 
European; 
� şi-a însuşit conţinutul notei DLDC referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi Consiliului privind Agenţia UE 
pentru Cooperare în Materie de Justiţie Penală (Eurojust) – COM (2013)535 final, în sensul că, în eventualitatea adoptării Regulamentului 
privind Agenţia UE amintite, se impune armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană sub aspectul detaşării judecătorilor şi procurorilor în 
cadrul Eurojust;  
� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC referitor la proiectul de Ordin comun al MJ, Preşedintelui CSM şi Procurorul General al PÎCCJ 
privind constituirea comisiilor de evaluare a legalităţii privării de libertate în cazul persoanelor aflate în executarea pedepselor şi măsurilor 
educative private de libertate din perspectiva noilor reglementări penale şi procesual penale, cu unele observaţii formulate de Comisia 3, 
precum şi de Plenul CSM; 
� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC referitor la forma finală a proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură 
penală şi pentru modificarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, cu observaţia formulată de Comisia nr. 1. 
� a avizat favorabil proiectul de HG privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru ÎCCJ, proiectul de HG pentru suplimentarea 
numărului maxim de posturi al DNA, precum şi proiectul de HG pentru completarea HG nr. 762/2010 privind condiţiile de acordare, în mod 
gratuit, a asistenţei medicale, medicamentelor şi protezelor pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, cu observaţiile formulate de 
DLDC şi Comisia 1; 
� a aprobat modificarea statelor de funcţii şi de personal al SNG; 
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� a luat act de conţinutul Raportului privind activitatea instanţelor de judecată în primul semestru al anului 2013, conţinutul Raportului privind 
activitatea parchetelor în primul semestru al anului 2013, precum şi conţinutul Raportului de activitate a CSM privind protecţia persoanelor cu 
ocazia prelucrării datelor cu caracter personal pe anul 2012; 
� a apreciat că este oportună organizarea în România a conferinţei anuale din anul 2014 a Asociaţiei Judecătorilor Specializaţi în Dreptul 
European al Concurenţei; 
� a hotărât admiterea cererilor de apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnul PAPICI LUCIAN GHEORGHE, procuror în cadrul 
DNA, de doamna procuror FLORENTINA GAVADIA, membru ales al CSM;  
� a hotărât sesizarea IJ pentru efectuarea de verificări în vederea stabilirii dacă afirmaţiile vehiculate în spaţiul public în contextul creat de 
încetarea delegării domnului procuror PAPICI LUCIAN GHEORGHE în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul 
DNA – de către diverşi actori publici, sunt de natură să afecteze independenţa sistemului judiciar; 
� a hotărât acordarea avizului conform pentru proiectul de buget al MJ pentru anul 2014, cu menţiunea că se impune alocarea fondurilor 
necesare finanţării posturilor ce urmează să fie suplimentate în schemele de personal ale instanţelor judecătoreşti conform Memorandumului 
„Pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri”, aprobat în şedinţa Guvernului din 26.10.2012, pentru perioada 2013-
2015; 
� l-a desemnat pe domnul judecător dr. ADRIAN BORDEA, vicepreşedintele CSM, în vederea participării în cadrul dezbaterilor comisiilor 
parlamentare în ceea ce priveşte modificarea Legii medierii; 
� a aprobat  Planul de măsuri al SNG în domeniul formării, în vederea aplicării noilor coduri pentru perioada 2013-2016; 
� a avizat favorabil proiectul de lege pentru modificarea şi completarea L. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie 
civilă şi comercială; 
� a hotărât validarea rezultatelor concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 25 iunie – 11 octombrie 2013; 
� a hotărât validarea rezultatelor concursului de admitere la SNG, organizat la data de 1 septembrie 2013;  
� a aprobat participarea CSM în calitate de partener în cadrul proiectului „Conducting research on mixed exploitation related to THB an 
contributing to the improvement of victims treatment and to enhancement of EU cross-border cooperation in the field”, ulterior urmând să fie 
transmisă declaraţia de parteneriat către Freedon House România. 
� a aprobat componenţa comisiilor de elaborare a subiectelor şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în funcţii de 
execuţie pentru judecători şi procurori, din data de 10 noiembrie 2013; 
� a aprobat solicitarea INM privind folosirea, în mod excepţional, fără plată, a domnului HORAŢIU RĂZVAN RADU, Agentul Guvernului 
României pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, pentru conferinţa EuRoQuod organizată în perioada 17-18 octombrie 2013.  
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Activitatea Secţiei pentru judecători a CSM 
În perioada de referinţă, Secţia pentru judecători: 

� a apreciat că se impune organizarea unui concurs de promovare în funcţii de execuţie pe loc, la data de 10 noiembrie 
2013, pentru 150 de posturi de judecător la nivel naţional, din care 100 de posturi pentru tribunale şi 50 de posturi pentru 
curţile de apel; 
� a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţia de vicepreşedinte al ÎCCJ a doamnei 
judecător TARCEA IULIA-CRISTINA, de reînvestire pentru funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a ÎCCJ a doamnei 
judecător CURELEA LAVINIA, precum şi de reînvestire în funcţia de preşedinte al ÎCCJ a doamnei judecător  dr. STANCIU 
LIVIA-DOINA; 
� a constatat suspendarea din funcţia de judecător la CA Oradea a domnului PUŞCAŞ MIRCEA, ca urmare a punerii în 
mişcare a acţiunii penale împotriva sa, până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 59/P/2012 al DNA – S.T. Oradea; 

� a aprobat Raportul IJ privind respectarea dispoziţiilor referitoare la primirea şi repartizarea aleatorie a actelor de sesizare 
la T. Bucureşti, în perioada 1.01.2012 – 15. o2. 2013; 
� a hotărât numirea în funcţia de magistrat-asistent la ÎCCJ – Secţia I civilă a doamnei MUNTEANU OFELIA şi în funcţia de 
magistrat-asistent la ÎCCJ – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a domnului OLARU MIRON-CORNEL; 

� a constatat suspendarea doamnei BĂDESCU VERONICA din funcţia de judecător la CA Piteşti, până la soluţionarea 
recursului declarat împotriva Hotărârii nr. 14/18.09.2013 pronunţată de Secţia pentru procurori în materie disciplinară în 
dosarul nr. 8/J/2013, prin care s-a dispus aplicarea sancţiunii disciplinare a excluderii din magistraturi, pentru săvârşirea 
abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. l) din L. nr. 303/2004, cu drept de recurs în termen de 15 zile la Completul de 5 
judecători al ÎCCJ;  

� a admis acţiunea disciplinară formulată de IJ împotriva doamnei CIOCEA MIHAELA LĂMÂIŢA, judecător la CA 
Bucureşti, şi a aplicat sancţiunea disciplinară constând în „reducerea indemnizaţiei de încadrare lunară brută cu 20% pe o 
perioadă de 6 luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza a II-a din L. 303/2004; 

� a admis în parte acţiunea disciplinară  formulată de IJ împotriva doamnei JABRE CECILIA, judecător la T. Bucureşti, şi a 
aplicat sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din 
L. 303/2004, aşa cum a fost modificat prin L. nr. 24/2012, cu drept de recurs la Completul de 5 judecători al ÎCCJ;   



EVENIMENTE IMPLICÂND  
MEMBRII CSM 

17-18 decembrie 2012 

Întâlnire de lucru în cadrul RECJ – Grupul de lucru 
coordonat de CSM România – „Reforma judiciară – 
continuare”, Vilnius (H. Dumbravă)   

17 decembrie 2012 

 Întâlnire de lucru cu procurorii din cadrul PT Alba şi 
unităţile subordonate (B. Gabor)   

15-16 decembrie 2012  

Participare la atelierul de lucru „Medierea sau Judecata ?” 
organizată de Asociaţia Europeană a Mediatorilor, Galaţi 
(C. Danileţ) 

14-15 decembrie 2012 

 Participare la Adunarea generală a judecătorilor din raza 
CA Tg. Mureş, Sovata (H. Dumbravă)   

14 decembrie 2012 
- Participare la întâlnirea trimestrială a preşedinţilor, 
vicepreşedinţilor şi managerilor economici din cadrul curţilor 
de apel, Alba Iulia (A. Şerban, H. Dumbravă); 
- Participare la conferinţa „Cariera de magistrat – prezent şi 
perspective” , Galaţi (C. Danileţ).    

7 decembrie 2012  
Participare la conferinţa cu tema „EU Anti-cartel and anti-
monopoly Law – training for Romanian Judges” (A. Bordea) 

6-7 decembrie 2012 

- Participare la seminarul „Judicial Independence and 
Acces to Justice”, Tirana, Albania (C. Danileţ). 
- Participare la conferinţa cu tema „Justiţia în austeritate: 
provocări şi oportunităţi pentru accesul la justiţie”, 
organizată de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a UE”, 
Bruxelles (H. Dumbravă). 

3 decembrie 2012 

 Participare la seminarul „Optimizarea performanţei în 
instanţele din România: seminar pentru managementul 
sistemului judiciar” (M. Aron, A. Bordea, A. Şerban). 

26 noiembrie 2012 

Întâlnire cu reprezentanţi ai CSM din Bulgaria (M. Aron, H. 
Dumbravă, A. Şerban). 

23 noiembrie 2012 

Întâlnire cu magistraţii străini incluşi în cadrul Programului 
de schimb între autorităţile judiciare (M. Aron). 

22 noiembrie 2012 

Întâlnire cu colectivele de judecători de la CA Galaţi şi 
instanţele arondate (A. Şerban, H. Dumbravă) 

19 noiembrie 2012 

- Participare la conferinţa „Implicaţiile Noului Cod civil şi 
Noului Cod de procedură civilă asupra raporturilor dintre 
judecători şi avocaţi” (Alina Nicoleta Ghica). 
- Participare la întâlnirea Comitetului Executiv al Reţelei 
Europene a Consiliilor Judiciare, Bruxelles (H. Dumbravă). 

16 noiembrie 2012 

Întâlnire cu colectivele de judecători de la Tribunalul şi 
Judecătoria Giurgiu (M-L Neagoe, A. Şerban, H. 
Dumbravă). 

9 noiembrie 2012 

Participare l a conferinţa „Consiliul Superior al Magistraturii 
– bune practici şi lecţii însuşite”, organizată de Uniunea 
Naţională a Judecătorilor din România şi Fundaţia 
Friedricdh Ebert, în parteneriat cu Magistrats Europens 
pour la Democratie et les Libertes (A. Bordea, A. Şerban).  

8 noiembrie 2012 

PÎntâlnire cu colectivele de judecători de la CA Ploieşti, T. 
Prahova şi J. Ploieşti (H. Dumbravă, A. Şerban).  
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În perioada de referinţă, Secţia: 
� a aprobat Nota IJ privind rezultatul 
controlului tematic efectuat la PJS 4 
Bucureşti în perioada 01-05 octombrie 
2012 de către procurori anume desemnaţi 
din cadrul PCA Bucureşti; 
� a avizat negativ propunerile ministrului 
justiţiei de numire în funcţia de procuror 
şef al DNA a domnului IOAN IRIMIE, 
procuror la DNA – ST Cluj, respectiv de 
numire în funcţia de procuror general al 
PÎCCJ a domnului procuror TIBERIU 
MIHAIL NIŢU, inspector în cadrul 
Serviciului de Inspecţie Judiciară pentru 
Procurori al IJ; 
� a hotărât încetarea suspendării din 
funcţie a doamnei procuror SANDU 
MARIOARA, începând cu data de 
03.12.2012; 
� a avizat favorabil numirea la DIICOT 
din cadrul PÎCCJ a procurorilor declaraţi 
admişi la interviul susţinut în perioada 08-
09 octombrie 2012; 
� a aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare 
având ca obiect verificarea măsurilor luate 
de procurori şi conducerea parchetelor în 
vederea soluţionării cu celeritate a 
dosarelor în care se efectuează cercetări 
pentru infracţiuni de evaziune fiscală, 
abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, 
fraudă cu fonduri ale UE şi privind 
achiziţiile publice, spălare de bani, luarea 
măsurilor asiguratorii, precum şi şi 
eficienţa activităţii în investigarea acestor 
tipuri de infracţiuni la DNA-Structura 
centrală, Secţia de Combatere a Corupţiei 
şi Secţia de Combatere a Infracţiunilor 
Conexe Infracţiunilor de Corupoţie Şi 
DNA-Serviciile Teritoriale Bucureşti, 
Ploieşti, Piteşti şi Iaşi; 
�  a aprobat Raportul Inspecţiei 
Judiciare efectuat la PJ Oradea şi POJ 
Ploieşti având ca obiect verificarea 
măsurilor luate de procurori şi conducerea 
parchetelor în vederea soluţionării 
cauzelor mai vechi de 1 an de la 
începerea urmăririi penale, înregistrate la 
aceste unităţi de parchet;. 
� a hotărât numirea în funcţiile de 
conducere a procurorilor care au obţinut 
rezultatul cel mai bun la concursul sau 
examenul desfăşurat în perioada 21 
septembrie – 12 decembrie 2012. 

   „Cuvântul Justiţie e cel mai     
    frumos cuvânt din limbajul   
   oamenilor …” 

Jules Renard 

Activitatea Secţiei pentru procurori a CSM 
În perioada de referinţă, Secţia pentru procurori: 

� a apreciat că se impune organizarea unui concurs de promovare în funcţii de execuţie pe loc, odată cu examenul de promovare efectivă, 
pentru 60 de posturi la parchetele de pe lângă tribunale şi 30 de posturi la parchetele de pe lângă curţile de apel, în sesiunea din toamna 
anului 2013; 

� a hotărât suspendarea din funcţie a doamnei AGHENIŢEI MIHAELA, procuror la PT Brăila, până la soluţionarea recursului declarat 
împotriva Hotărârii nr. 3P/03..09.2013, pronunţată de Secţia pentru procurori în materie disciplinară, în dosarul nr. 1/P/2013; 

� a admis acţiunea disciplinară formulată de IJ împotriva doamnei AGHENIŢEI MIHAELA, şi a aplicat sancţiunea disciplinară constând în 
„excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a), i), n) şi lit. t) din L. 303/2004, cu drept de 
recurs la Completul de 5 judecători al ÎCCJ; 

� a încuviinţat luarea măsurilor de reţinere, de percheziţie domiciliară şi a biroului, precum şi de arestare preventivă a doamnei NICOLAE 
EUGENIA-ANGELA, procuror în cadrul PÎCCJ, delegată în funcţia de procuror şef al Biroului de Relaţii Internaţionale şi Programe altele decât 
Programele Phare din cadrul PÎCCJ; 

� a dispus suspendarea din funcţia de procuror a doamnei NICOLAE EUGENIA-ANGELA ca urmare a punerii în mişcare a acţiunii penale 
împotriva sa;  

� a luat act de solicitarea ministrului justiţiei de retragere a propunerilor de numire în funcţia de procuror şef Secţie de combatere a corupţiei  
din cadrul DNA a doamnei procuror IULIANA BENDEAC, respectiv în funcţia de procuror şef adjunct Secţia de combatere a corupţiei din 
cadrul DNA a domnului procuror VIOREL-IOAN CERBU, precum şi solicitarea ministrului justiţiei de menţinere a propunerilor de numire în 
funcţia de procuror şef Secţie judiciară penală din cadrul DNA a doamnei procuror MATIEŞESCU ELENA-CRISTINA, respectiv în funcţia de 
procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari din cadrul DNA a domnului general maior magistrat ION 
ALEXANDRU; 
� a aprobat Raportul IJ având ca obiect „verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor în vederea soluţionării dosarelor 
mai vechi de 1 an de la data sesizării, privind săvârşirea infracţiunilor de spălare de bani, corupţie, conflict de interese şi evaziune fiscală”, cu 
obiecţiunile formulate în cadrul şedinţei Secţiei pentru procurori, precum şi Raportul IJ având ca obiect „verificarea măsurilor luate de procurori 
şi conducerile parchetelor în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, privind infracţiunile săvârşite în legătură cu 
procedurile de desfăşurare a achiziţiilor publice, precum şi măsurile dispuse pentru recuperarea prejudiciilor”; 

� a admis acţiunea disciplinară formulată de IJ împotriva domnului ANGHEL VASILE-ADRIAN, procuror în cadrul PJ Dej, şi a aplicat 
sancţiunea disciplinară constând în „excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) din L. 
303/2004, cu drept de recurs la Completul de 5 judecători al ÎCCJ; 

Comisia nr. 1 
Independenţa şi responsabilizarea 

justiţiei, eficientizarea activităţii 
acesteia şi creşterea performanţelor 
judiciare, integritatea şi transparenţa 

sistemului judiciar 
 

În perioada analizată, Comisia: 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC, cu 
observaţii, cu privire la proiectul de OUG 
pentru modificarea şi completarea L. 304/2004; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC cu 
privire la avizarea proiectului de HG pentru 
aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor L. 252/2013, şi a hotărât 
transmiterea lucrării în Plen; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC 
vizând propunerea de Regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului privind 
protecţia persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date şi a hotărât 
transmiterea lucrării în Plen; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC 
privind proiectul de HG privind stabilirea 
numărului maxim de posturi pentru ÎCCJ şi a 
decis transmiterea lucrării în Plen; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC cu 
privire la propunerea de Regulament al 
Consiliului Uniunii Europene de instituire a 
Parchetului European. 

 

Comisia nr. 2 
Eficientizarea activităţii CSM şi a 

instituţiilor coordonate; parteneriatul  
cu instituţiile interne şi societatea civilă 

 

În perioada analizată, Comisia: 

� şi-a însuşit nota DRUO privind solicitarea INM 
de completare 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 – Secţiunea 
română şi a decis transmiterea lucrării în Plen; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC referitor 
la sesizarea MJ privind unele aspecte legate de 
nerespectarea de către instanţele judecătoreşti a 
prevederilor Convenţiei de la Viena privind relaţiile 
diplomatice şi a decis comunicarea unor adrese de 
informare către instanţe şi INM, precum şi a unui 
răspuns către MJ; 

� a luat act de Raportul privind activitatea 
instanţelor de judecată în primul semestru al anului 
2013, precum şi de Raportul similar privind 
activitatea parchetelor şi a decis înaintarea 
acestora Plenului CSM; 

� a decis înaintarea către Plen a notei DLDC 
referitoare la încheierea unui nou Protocol privind 
colaborarea dintre CSM şi CNA, cu propunerea de 
respingere a noului proiect de Protocol şi de 
menţinere a Protocolului dintre CSM şi CNA 
încheiat în anul 2011. 

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi organismele 

internaţionale 
 

În perioada analizată, Comisia: 

� a propus participarea domnului procuror 
GHEORGHE MUSCALU împreună cu un alt 
membru CSM (reprezentant al judecătorilor) 
desemnat de Plenul CSM la cel de-al 15-lea 
Summit internaţional privind criminalitatea 
transnaţională, Bruxelles, 16-19 octombrie;  

� a propus participarea domnului judecător 
ADRIAN BORDEA şi a domnului procuror 
MARIN TRUŞCĂ, director adjunct al INM la 
simpozionului organizat de ÎCJP din Turcia în 
perioada 22-25 octombrie în Antalya; 

� a propus participarea doamnei procuror 
OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ  la o 
vizită în Franţa, la invitaţia CSM din Franţa; 

� a propus participarea domnului judecător 
NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ la prima 
întâlnire a grupului de lucru al RECJ şi a 
Institutului Max Planck, Bruxelles, 11.09.a.c; 

� a propus participarea doamnei procuror 
OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ  la 
cea de-a 61-a sesiune plenară a GRECO, 14-
18 septembrie , Strasbourg, Franţa 

� a aprobat nota DAERIP privind iniţiativa 
Consiliului Judiciar general din Mongolia de a 
dezvolta relaţii bilaterale. 



 

 
  

  perioada analizată, Comisia: 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC cu privire la Strategia Naţională Antidrog 
pentru perioada 2013-2020 şi proiectul Planului de acţiune pentru implementarea 
stategiei9 naţionale; 

� a analizat  propunerile de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC privind proiectul de HG privind 
suplimentarea bugetelor MJ, MP şi CSM pentru plata titlurilor executorii prev. de OUG 
71/2009; 

� şi-a însuşit conţinutul Planului de măsuri privind punerea în aplicare a Codului 
civil, Codului de procedură civilă, Codului penal şi Codului de procedură penală; 

� şi-a însuşit propunerile de modificare şi completare a L. 303/2004; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC cu privire la HG privind aprobarea 
Strategiei naţionale pentru prevenirea şi combaterea fenomenului violenţei în familie 
şi a Planului operaţionale pentru implementarea acesteia; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC privind avizarea proiectului de OUG pentru 
modificarea dispoziţiilor L. 303/2004 cu referire la promovarea în funcţia de judecător 
la ÎCCJ; 

� şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC referitor la forma finală a proiectului de 
Lege pentru punerea în aplicare a Codului de procedură penală şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale; 

Comisia nr. 2 
Eficientizarea activităţii CSM şi a instituţiilor coordonate; parteneriatul  

cu instituţiile interne şi societatea civilă 
    În perioada analizată, Comisia: 

� şi-a însuşit, cu observaţii, Nota DAERIP privind Raportul de Analiză 
Funcţională a Sectorului Justiţie din România; 

� şi-a însuşit propunerea SNG  a Programului de formare profesională 
continuă a personalului auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti şi 
parchetele de pe lângă acestea; 

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi organismele internaţionale 

      În perioada analizată, Comisia: 

� a luat act de materialele elaborate de DAERIP pentru pregătirea întâlnirii 
membrilor CSM cu experţii misiunii de evaluare a CE în cadrul MCV; 

� a luat act de Nota DAERIP şi a aprobat calendarul următoarelor activităţi  
 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE (procurori) 

  Secţia pentru procurori a CSM a hotărât: 

- proc. STOICA DORU GABRIEL, proc. şef, Serviciul de prevenire şi 
combatere a infracţiunilor de terorism şi a celor contra siguranţei 
statului, DIICOT, structura centrală; 

- proc. CIOANCĂ ŞTEFAN DAN, proc. şef, Secţia urmărire penală a 
PT Alba; 

- proc. HORODNICEANU DANIEL-CONSTANTIN, proc. şef 
Serviciul Teritorial Iaşi din cadrul DIICOT; 

- proc. GRIGORE EUGEN CRISTIAN, proc. şef Secţia urmărire 
penală la PT Dolj; 

- proc. JESCU-PĂVĂLEANU LILIANA, proc. şef Secţia judiciară la 
PT Suceava; 

 

NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE  (procurori) 

- proc. BUZEA MONICA, proc. şef Secţia judiciară, CA Galaţi; 

- proc. VĂLIMĂREANU CARMEN ELENA, proc. şef B.T. Vâlcea al 
DIICOT; 

- proc. NICOLESCU EMILIAN-DRAGOŞ, proc. şef Secţia urmărire 
penală, PT Bistriţa Năsăud; 

- proc. CHIFAN VASILE, proc. şef Secţia urmărire penală a PCA 
Iaşi;. 

INSTITUTUL  NAŢIONAL  AL  MAGISTRATURII 
� În perioada 25 august – 2 octombrie 2013 s-a desfăşurat 
concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 
care a constat, ca şi în anii precedenţi, dintr-un test de 
verificare a cunoştinţelor juridice la materiile drept civil, 
drept procesual civil, drept penal, drept procesual penal, o 
probă scrisă eliminatorie, tip grilă, de verificare a 
raţionamentului logic şi un interviu; 
� În ziua de 7 octombrie 2013 s-a desfăşurat ceremonia 
deschiderii noului an de învăţământ 2013 – 2014 la INM. 

 
ŞCOALA  NAŢIONALĂ  DE  GREFIERI 

� În ziua de 1 septembrie 2013, s-a desfăşurat concursul de 
admitere la Şcoala Naţională de Grefieri; 
� În ziua de 14 octombrie 2013 s-a desfăşurat ceremonia de  
deschidere a a anului de formare iniţială 2+13 – 2014 al Şcolii 
Naţionale de Grefieri. 

Relaţii internaţionale 
 
� 24-25 octombrie 2013,  dna. proc. OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ 
a participat la conferinţa internaţională referitoare la contribuţia consiliilor 
judiciare în domeniul separării puterilor în stat, organizată cu prilejul 
aniversării a 130 de ani de existenţă a CSM din Franţa, Paris;  
� 22-25 octombrie 2013, dl. jud. dr. ADRIAN BORDEA, vicepreşedeintele 
CSM, şi dl. proc. MARIAN TRUŞCĂ, director adjunct al INM, au participat la 
simpozionul desfăşurat în Antalya, Turcia; 
� 16-19 octombrie 2013, dl proc. GHEORGHE MUSCALU, membru ales al 
CSM, şi dna DANIELA CIOCHINĂ, reprezentant în CSM al societăţii civile, au 
participat la celo de-al XV-lea Summit Internaţional privind criminalitatea 
transnaţională, Bruxelles, Belgia 
� 14-18 octombrie 2013, participarea dnei. proc. OANA ANDREA 
SCHMIDT-HĂINEALĂ, la cea de-a 61-a sesiune plenară a GRECO, 
Strasbourg, Franţa 
� 30 septembrie – 1 octombrie 2013, delegaţia CSM, formată din dl. jud. 
NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ, dl. proc. GHEORGHE MUSCALU, dl. 
proc. BOGDAN GABOR, membri aleşi ai CSM, şi dl. FLORIN-RĂZVAN 
RADU, director DAERIP – CSM, a participat la reuniunea comună a 
proiectelor RECJ,  Bruxelles, Belgia. 
�  11 septembrie 2013, dl. jud. NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ, 
membru ales al CSM, a participat la prima întâlnire a grupului de lucru a 
RECJ şi a Institutului Max Planck – Departamentul pentru Drept şi 
Antropologie, Bruxelles, Belgia 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

NUMIRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE (judecători) 

Secţia pentru judecători a CSM a hotărât: 

- jud. RACOLŢA ION MARIAN, preşedinte, Secţia penală a J. 
Oradea; 

- jud. BADISTRU ELLA-CRISTINA, preşedinte, Secţia litigii de 
muncă şi asigurări sociale, T. Hunedoara; 

- jud. DRAIA VIOLINA FLOAREA, preşedinte, Secţia penală, T. 
Hunedoara; 

- jud. CIOLACU CRISTINA-GABRIELA, preşedinte, Secţia penală, 
T. Braşov; 

- jud. DICU AUREL-LIVIU, preşedinte, Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal, T Botoşani; 

- jud. STĂNIŞOR VERA, preşedinte, Secţia a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal, CA Bacău; 

- jud. BLEOANCĂ ALEXANDRU, preşedinte, Secţia a II-a civilă, CA 
Galaţi; 

- jud. PANŢURU EMILIA-LENUŢA, preşedinte, Secţia pentru cauze 
de contencios administrativ şi fiscal, CA Galaţi; 

- jud. VARGA IREN, preşedinte, Secţia a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, T. Bihor; 

- jud. RÎŞNOVEANU GABRIELA-MIHAELA, preşedinte, Secţia a V-
a civilă, T. Bucureşti; 

- jud. CHERTEŞ DANIELA-ANCA, preşedinte, Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, T. Mureş; 

- jud. SURDOIU DANIEL, preşedinte, Secţia de contencios 
administrativ; 

- jud. DUŢESCU PANTELIMON, preşedinte, Secţia civilă, J. Târgu 
Jiu; 

- jud. MĂRGULESCU EMIL CLAUDIU, preşedinte, Secţia penală, J. 
Târgu Jiu; 

- jud. GAFTA GEORGETA LĂCRĂMIOARA, preşedinte, Secţia 
penală, J. Iaşi; 

EVENIMENTE IMPLICÂND MEMBRII CSM 
- luna septembrie -  

30 septembrie – 1 octombrie 2013 
Participare la reuniunea comună a proiectelor RECJ, Bruxelles (B. Gabor, G. Muscalu, H. 
Dumbravă) 

26-27 septembrie 2013 
- Participare la întâlnirea trimestrială a preşedinţilor, vicepreşedinţilor şi managerilor din 
instanţe cu reprezentanţii MJ şi CSM, CA Bacău ( O. Hăineală, A. Bordea, A. Şerban, M. 
Neagoe) 
- Participare la seminarul „Criminalitatea economico-financiară”, organizat de PT Vrancea 
(G. Muscalu, F. Gavadia) 
- Participare la întâlnirea semestrială organizată de PCA Cluj (B. Gabor) 

26 septembrie 2013 
Participare la seminarul „Criminalitatea economico-financiară” organizat de PT Vrancea 
(O. Hăineală)    

25 septembrie 2013 
 Reuniune interinstituţională de pregătire intrării în vigoare a noilor coduri (O. Hăineală) 

18 septembrie 2013 

Întâlnirea cu grupul e magistraţi străini aflaţi în vizită în România ( G. Muscalu). 

16 septembrie 2013 

Participare la conferinţa „Confiscarea extinsă: cât recuperăm ?”  (O. Hăineală) 

 12 septembrie 2013 

Participare la festivitatea de inaugurare a sediului CA Piteşti (O. Hăineală, A. Bordea) 

6 septembrie 2013 

 Întâlnirea cu procurorii din cadrul PCA Iaşi şi PT Iaşi (G. Muscalu) 

5 septembrie 2013 

Participare la întâlnirea „Abordarea strategică a unui fenomen complex: corupţia. 
Investigare, destructurare, confiscare”, Oradea (G. Muscalu) 

4-6 septembrie 2013 

Participare la întâlnirea „Abordarea strategică a unui fenomen complex: corupţia. 
Investigare, destructurare, confiscare”, Oradea (B. Gabor). 

4 septembrie 2013 

Întâlnire cu procurorii din cadrul PCA Oradea şi PT Oradea, precum şi procurorii ST 
Oradea al DIICOT (G. Muscalu).. 
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DELEGĂRI ÎN FUNCŢII DE CONDUCERE 

 

Secţia pentru judecători a CSM a hotărât 
delegarea în funcţii de conducere a: 

- jud. HAGEANU CRISTINA CODRUŢA, 
preşedinte , Secţia I civilă, T. Sibiu; 

- jud. TUDOR IONELA, preşedinte,  Secţia civilă, T. 
Ialomiţa; 

- jud. BOTNARU IRINA HERMINA, preşedinte, 
Secţia a II-a civilă de contencios administrativ şi 
fiscal, T. Prahova; 

- jud. BĂRBUŢI ADELA ILEANA, preşedinte, 
Secţia penală, J. Craiova; 

- jud. ROŞCA VASILICA, preşedinte, Secţia 
penală, J. Buzău; 

- jud. IONESCU PETRU, preşedinte, J. Însurăţei; 

- jud. BRATIŞ MARIAN, preşedinte, Secţia a II-a 
civilă, CA Timişoara;               

- jud. GRAMA ELENA, preşedinte, J. Târgu Lăpuş; 

- jud. ADAM ANCA-ROXANA, preşedinte, Secţia a 
II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, T. 
Braşov; 

- jud. ŢĂNDĂREANU NICOLETA, preşedinte, 
Secţia a II-a civilă, CA Craiova; 

- jud. GHEORGHE SIMONA, vicepreşedinte, J. 
Tulcea; 

- jud. HERCIU RADU-HORIA, preşedinte, Secţia 
penală, T. Timiş; 

- jud. IOŢCOVICI RAMONA-LOREDANA, 
preşedinte, Secţia a II-a civilă, T. Timiş; 

- jud. CORNEA MARIA SPERANŢA, preşedinte, 
Secţia a V-a civilă a CA Bucureşti; 

- jud. MĂIEREANU IULIANA, preşedinte, Secţia a 
VIII-a contencios administrativ şi fiscal, CA 
Bucureşti; 

- jud. OPRINA EVELINA MIRELA, preşedinte, T. 
Ilfov; 

- jud. NEDELCU MANUELA, preşedinte, Secţia I 
civilă, T. Dolj; 

- jud. COJOCARU-BICHEA CARMEN CAMELIA, 
preşedinte, T. Dolj; 

- jud. GAVRILĂ MARIANA ELENA, preşedinte, 
Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, T. 
Dolj; 

- jud. ROŞCA VALERIU, preşedinte, J. Adjud; 

- jud. COTTA FLORICA, preşedinte, Secţia a IV-a 
civilă, CA Bucureşti 

- jud. TOCAN ISABELLE, preşedinte, Secţia a II-a 
penală, CA Bucureşti: 

 

DETAŞĂRI LA ALTE INSTITUŢII 

Secţia pentru judecători a hotărât detaşarea următorilor judecători: 

- jud. MERCAN LIVIA MARIA, detaşată la MAE; 

-    jud. BULANCEA DIANA-MAGDALENA, detaşată la MAE; 

- jud. PETCU ROXANA IOANA,  detaşată la CSM; 

- jud. PĂUN ELENA, detaşată la CSM; 

- jud. LUDUŞAN MANUELA, detaşată la MAE; 

- jud. UZLĂU ANDREEA SIMONA, detaşată la CSM; 

- jud. DRAŞOVEANU CORINA IONELA, detaşată la MJ; 

Secţia pentru procurori a hotărât detaşarea următorilor procurori: 

- proc. MINA ANDREEA CRISTINA, detaşată la CSM; 

- proc. VOINESCU PETRE-DRAGOŞ, detaşat la ANAF; 

- proc. BUDĂI REMUS DAMIAN,  detaşat la ANAF; 

- proc. BUNEA DANA-CRISTINA, detaşată în cadrul Grefei CEDO – Strasbourg; 

- proc. ŢICĂU DANIEL, detaşat la Consiliul Europei – Comitetul MONEYVAL. 

 

EVENIMENTE IMPLICÂND MEMBRII CSM 
- luna octombrie -  

24-25 octombrie 2013 

- Participare la conferinţa „Aportul consiliilor judiciare la separaţia puterilor”, organizată de CSM din 
Franţa, Paris (O. Hăineală) 
- Întâlnire cu magistraţii străini care vizitează România în cadrul programului de schimb al EJTN (M. 
Aron). 

21 octombrie 2013 

Participare la ceremonia de deschidere a Competiţiei Themis, ediţia a VIII-a,  la INM (O. Hăineală). 

17-19 octombrie 2013 

- Participare la cel de-al XV-.lea Summit internaţional privind criminalitatea transnaţională, Bruxelles 
(G. Muscalu) 
- Întâlnire cu ministrul justiţiei al Republicii Croate (A. Bordea, M Aron)  

14-17 octombrie 2013 

Participare la cea de-a 61-a sesiune plenară a GRECO, Strasbourg, Franţa (O. Hăineală) 
Întâlnire cu ministrul justiţiei al republicii Croate (M. Aron) 

14 octombrie 2013 

Participare la ceremonia deschiderii anului de formare iniţială al SNG (A. Bordea, G. Muscalu)   

11 octombrie 2013 

Întâlnire cu grupul de magistraţi străini aflaţi în România în cadrul Programului de schimb de 
magistraţi derulat sub egida  EJTN (G. Muscalu) 

10 octombrie 2013 

Participare la sesiunea anuală de consultări între reprezentanţii DIICOT şi cei ai Pqrchetului Federal 
din Belgia, în baza Protocolului de parteneriat  (G. Muscalu) 

9 octombrie 2013 

Participare la conferinţa naţională „Noul Cod civil român la doi ani de la intrarea în vigoare. Probleme 
teoretice şi practice” (A. Bordea) 

7 octombrie 2013 

Participare la deschiderea anului de învăţământ la INM (O. Hăineală, C. Danileţ, H. Dumbravă, G. 
Muscalu). 

3-4 octombrie 2013 

- Participare la ceremonia deschioderii anului de formare iniţială al SNG (A. Bordea, G. Muscalu)  
- Participare la convocarea cu tema „Abordarea strategică a unui fenomen complex: Corupţia. 
Investigaţie, destructurare, confiscare” organizată de PÎCCJ (O. Hăineală, F. Gavadia) 
- Participare la  întâlnirea organizată de CSM a preşedintelui Secţiei penale a ÎCCJ cu preşedinţii 
secţiilor penale ale CA (A. Bordea, A. Şerban, H. Dumbravă, M. Aron, M. Neagoe, M. Tudose) 
- Întâlnire cu procurorii din cadrul PCA Oradea, PT Oradea şi ST Oradea al DIICOT (G. Muscalu). 


