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ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 13 MARTIE 2014 ORA 09:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 5393/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererile de valorificare formulate 
de judecătorii şi procurorii care au participat la concursul de promovare efectivă în 
funcţii de execuţie desfăşurat la data de 10 noiembrie 2013. 

JUDECĂTORI 
 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume  Instanţa sau parchetul la care 
se solicită promovarea 

1 Lăcusteanu Gherghina Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal 

2 Bădoiu Cătălin Gabriel Curtea de Apel Piteşti – Secţia a I 
civilă 

3 Epure Laura Victoria Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia 
pentru cauze privind conflicte de 
muncă şi asigurări sociale 

4 Briceag Pericle Curtea de Apel Alba Iulia - Secţia 
pentru cauze privind conflicte de 
muncă şi asigurări sociale 

5 Rusu Donighevici Daniela Curtea de Apel Bacău - Secţia 
penală 

6 Popa D. Livia Marilena Tribunalul Ilfov – Secţia penală 

7 Zdrenghea Bogdan George Curtea de Apel Cluj – Secţia a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal 

8 Bodrean Claudia Tribunalul Cluj – Secţia mixtă de 
contencios administrativ şi fiscal, 
conflicte de muncă şi asigurări 
sociale 

9 Faur Ionela Diana Curtea de Apel Constanţa – Secţia 
penală şi pentru cauze cu minori şi 
de familie 

10 Stoica (Balaci) Ana Maria Tribunalul Mehedinţi, Secţia I civilă 

11 Rus Andrei Claudiu Curtea de Apel Timişoara, secţia 
penală şi pentru cauze cu minori şi 
de familie 



12 Cioară Mariana Curtea de Apel Timişoara, Secţia 
penală şi pentru cauze cu minori şi 
de familie 

13 Todor Mircea Lazăr Curtea de Apel Timişoara, Secţia de 
Contencios Administrativ şi Fiscal 

PROCURORI 

14 Ion Emilia Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

15 Apetri Oana Georgiana Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

16 Prescorniţă Simona Mihaela Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

17 Sabău Amaryl Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

18 Curea Maria Laura Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

19 Munteanu Irina Cornelia Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti 

20 Munteanu Raluca Alexandra Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti 

21 Marian Gabriela Nicoleta Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti 

22 Bobin Florin Stelian Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti 

23 Boţoghină Săndel Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Piteşti 

24 Arsene Cătălin Sorin Ion Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Piteşti 

25 Guş Octavia Raluca Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Alba 

 

2. 5437/2014 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna POPA CARMEN ADRIANA, 
procuror  la  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Bucureşti 
( Nr. 4781/1154/2014) 

Procuror şef Secţie judiciară la  

Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Bucureşti 

 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de domnul DUCA PAUL, procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa 

( Nr. 5050/1154/2014) 

Procuror la  Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Olteniţa. 

 

3. 5397/2014 Notele Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitările de pensionare 
formulate de unii magistraţi, în prezent suspendaţi din funcţie. 

4. 5536/2014 Nota Direcţiei Resurse Umane şi Organizare nr. 5549/2014 privind eliberarea din 
funcţie a unor procurori, ca urmare a condamnărilor definitive pentru săvârşirea 
unor infracţiuni. 

5. 5542/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de eliberare din 



funcţie a domnului Cerbeanu Gheorghe, judecător la Tribunalul Vâlcea, ca urmare a 
condamnării definitive pentru o infracţiune. 

6. 5531/2014 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3657/1154/2014 privind sesizarea 
Judecătoriei Sibiu în legătură cu respectarea principiului repartizării aleatorii a 
cauzelor în cazul judecătorilor de drepturi şi libertăţi. 
 
2) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
3075/1154/2014 referitor la hotărârea colegiului de conducere al Tribunalului Galaţi 
privind repartizarea cauzelor urgente în materie penală, respectiv a cauzelor de 
competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, ca urmare a intrării în vigoare a 
noului Cod de procedură penală. 

7. 5530/2014 Nota centralizatoare a Direcţiei legislaţie,documentare şi contencios nr. 
26036/1154/2013 referitoare la observaţiile formulate cu privire la proiectul de 
Regulament privind drepturile şi obligaţiile persoanelor trimise în misiune temporară 
în străinătate de către Consiliul Supreior al Magistraturii, Inspecţia Judiaciară, 
Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru 
stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni. 

8. 5538/2014 Ghidurile practice privind forma actelor de procedură în materie civilă şi în materie 
penală. 

9. 5557/2014 Propunerile de amendamente la proiectul de modificare a Legii nr. 134/2010 privind 
Codul de procedură civilă. 

10. 5398/2014 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 
4686/1154/2014 referitor la modificarea art. 106 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară. 

11. 5396/2014 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 
29329/1154/2013 cu privire la principalele aspecte identificate, de către Ministerul 
Justiţiei,în practica instanţelor judecătoreşti ca urmare a intrării în vigoare a noului 
Cod de procedură civilă. 

12. 5143/2014 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
29108/1154/2013 cu privire la sesizarea Penitenciarului Aiud - rolul penitenciarului 
în cauzele având ca obiect soluţionarea contestaţiilor formulate de persoane 
deţinute împotriva încheierilor pronunţate de judecătorul delegat privind regimul de 
executare, referitor la suportarea cheltuielilor judiciare. 

13. 5555/2014 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios cu privire la 
proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 32/2011 privind desemnarea Oficiului Naţional de Prevenire a 
Criminalităţii şi Cooperare pentru Recuperarea Creanţelor provenite din Infracţiuni 
din cadrul Ministerului Justiţiei, în calitate de oficiu naţional pentru recuperarea 
creanţelor în domeniul urmăririi şi identificării produselor provenite din săvârşirea de 
infracţiuni sau altor bunuri având legătură cu infracţiunile, precum şi a Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru 
reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, 
în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, 
republicată. 

14. 5535/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind proiectul 
Planului de măsuri aferent proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 
pentru perioada 2014-2017. 

15. 5142/2014 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
237/1154/2013 referitor la solicitarea Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România. 

16. 5532/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4882/1154/2014 de informare privind 
demararea proiectului Ecris 5 pentru instanţe şi parchete. 

17. 5534/2014 Punctul de vedere al DLDC şi DRUO privind necesitatea modificării Regulamentului 



de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii 
de conducere a judecătorilor şi procurorilor, în sensul afişării rezultatelor prin 
folosirea unor coduri atribuite candidaţilor. 

18. 5144/2014 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
1889/1154/2014 privind plângerea prealabilă formulată de doamna procuror 
Pintileasa Daniela Roxana prin care solicită revocarea art.25 alin. 9 din 
Regulamentul aprobat prin Hotărârea plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 676/2007. 

19. 5399/2014 Nota de informare a Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 
27723/1154/2013 cu privire la adresa de răspuns a Ministerului Justiţiei la sesizarea 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

20. 5406/2014 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5405/1154/2014 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5009/1154/2014 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Călăraşi. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5225/1154/2014 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5199/1154/2014 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Vâlcea. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5123/1154/2014 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu 

21. 5187/2014 AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL ALE 
UNOR INSTANŢE JUDECĂTOREŞTI/PARCHETE:  
 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5045/1154/2014 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Buftea. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5029/1154/2014 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Suceava şi Judecătoriei Rădăuţi.  
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5045/1154/2014 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al judecătoriei Buftea.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5029/1154/2014 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Suceava şi Judecătoriei Rădăuţi. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000539254.pdf


(L) [descarcă] 

22. 5400/2014 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 
5119/1154/2014 cu privire la plângerea prealabilă formulată de Asociaţia 
Magistraţilor din România împotriva Hotărârii nr. 140/06.02.2014 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 

23. 5141/2014 Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 29141/1154/2014 referitoare 
la solicitarea Tribunalului Militar Cluj privind interpretarea art.58 din Legea nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară. 
 
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
2864/1154/2014 referitor la modificarea art.58 alin.(2) din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară. 

24. 5137/2014 Desemnarea unui nou membru, a unui nou membru supleant şi a preşedintelui 
Comitetului Electoral Permanent . 

25. 5272/2014 Raportul Inspecţiei Judiciare nr.768/IJ/196/DIP/2014 privind verificările efectuate 
referitor la cererea de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale a domnului 
procuror MAN CIPRIAN FLORENTIN din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - 
Serviciul Teritorial Oradea. 

26. 5139/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
11/7826/1154/2013 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al 
Magistraturii la reuniunea grupului de lucru "Ghidul RECJ" din cadrul Reţelei 
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Roma 3 februarie 2014. 

27. 5140/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
2/3058/1154/2014 privind raportul activităţii Biroului Român la Eurojust, întocmit de 
membrul naţional la Eurojust, doamna procuror Daniela Buruiană. 

28. 5446/2014 Nota Compartimentului de achiziţii publice privind stabilirea preţului maxim pentru 
negocierea chiriei spaţiului situat în Bucureşti, Calea Pleveni nr. 139. 

29. 5556/2014 Modificarea componenţei comisiilor de lucru constituite la nivelul Consiliului 
Superior al Magsitraturii. 

30. 5541/2014 1)Punctul de vedere al Direcției resurse umane și organizare nr. 5266/1154/2014 
referitor la solicitarea doamnei Munteanu Ionela Daniela, judecător în cadrul 
Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti.  
 
2)Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
5266/1154/2014 cu privire la memoriul formulat de doamna Munteanu Ionela 
Daniela, judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. 

31. 5138/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
4518/1154/2014 refeitoare la prima conferinţă tematică a Institutului Max Plank - 
Departamentul pentru Drept şi Antropologie, ce va avea loc la Halle/Saale, 
Germania, în 26-28 mai 2014. 

 

 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000539858.pdf

