
  

 

 

   

      

  Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
În perioada de referinţă, Plenul CSM: 
 a luat act de conţinutul Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu  privind progresele înregistrate de România în 
cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare; 
 a aprobat:  
-formularele statistice pentru Modulul Ecris şi manualul de statistică judiciară;  
-modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CSM, ca urmare a adoptării Lg. 255/2013 pentru punerea în aplicare a noului CPP; 
-Rapoartele de activitate al Comisiilor din cadrul CSM în anul 2013 şi a luat act de desemnarea, în calitatea de coordonatori, a domnului judecător 
Mircea Aron – C1, a domnului judecător Marius Tudose – C2 şi a doamnei procuror Oana Andrea SCHMIDT-HĂINEALĂ -  C3 

 a avizat favorabil:  
-proiectul de Lg. privind desfiinţarea unor instanţe judecătoreşti şi a parchetelor de pe lângă acestea; 
-proiectul de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul Public, cu 280 de posturi, în vederea 
detaşării în cadrul structurilor de parchet pe posturi de specialişti a inspectorilor antifraudă, cu observaţia formulată de DLDC; 
-proiectul de OUG privind măsurile necesare pentru funcţionarea comisiilor de evaluare din penitenciare, centrele de reeducare ş i centrele de 
reţinere şi arestarea preventivă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea bunei funcţionări a instanţelor pe durata desfăşurării activităţii 
acestor comisii;  
-proiectul de HG pentru modificarea HG nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea MJ, conform propunerii DLDC; 
 şi-a însuşit:  
-punctul de vedere al DLDC şi a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea iniţierii demersurilor necesare pentru modificarea unor acte 
normative privind justiţia pe aspectele de natură să genereze discriminări între magistraţi;  
 a hotărât:  

-admiterea cererilor de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna Sofica Dumitraşcu, judecător în cadrul ÎCCJ şi a domnului Hartman 
Tiberiu-Ioan – judecător în cadrul Tribunalului Dolj;   

-admiterea cererii de apărare a independenţei şi integrităţii procurorilor din cadrul DNA în raport cu (declaraţiile publice ale domnului Nicuşor 
Constantinescu, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa) mesajul publicat pe pagina oficială de internet a Consiliului Judeţean Constanţa, la 
data de 15.01.2014; 

-admiterea cererilor de apărare a independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar cu privire la publicarea unor articole de presă  referitoare la 
activităţile desfăşurate în cadrul unor procedurii penale precum şi cu privire la afirmaţiile vehiculate în spaţiul public de către domnul Victor Ponta, 
prim ministru al României şi de domnul Dan Şova, ministru delegat pentru Proiecte de Infrastructură de Interes Naţional şi Investiţii Străine; 

- transmiterea către Inspecţia Judiciară a două sesizări pentru efectuarea de verificări în vederea stabilirii dacă unele afirmaţii vehiculate în spaţiul 
public de către diverşi actori publici, sunt de natură să afecteze independenţa sistemului judiciar; 

-sesizarea Ministerului Justiţiei pentru iniţierea unei modificări a Legii de punere în aplicare a C.P, CPP şi a Legii nr.304/2004; 
-modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea în alte funcţii de 
conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi numirea procurorilor în funcţia de judecător; 
 a apreciat, în raport de dispoziţiile Legii nr.677/2001, că declaraţiile prevăzute de art.5 alin.(3) din Lg. 303/2004 nu pot fi publicate pe site.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENŢA  CSM,  
2011-2016 

 
Preşedinte 
1. jud. dr. ADRIAN BORDEA  
Vicepreşedinte 
2. proc. GHEORGHE MUSCALU 
 
MEMBRI ALEŞI, cu activitate 
permanentă – JUDECĂTORI ŞI 
PROCURORI: 
3. jud. Mircea ARON 
4. jud. Marius BADEA TUDOSE 
5. jud. Cristi Vasilică DANILEŢ 
6. jud. Nicolae Horaţius 

DUMBRAVĂ 
7. proc. Bogdan GABOR 
8. proc. Florentina GAVADIA 
9. jud. Alina Nicoleta GHICA 
10.jud. Mona-Lisa NEAGOE 
11.jud. Norel POPESCU 
12.proc. Oana Andrea SCHMIDT-
HĂINEALĂ  
13.jud. Alexandru ŞERBAN 
 
REPREZENTANŢI AI SOCIETĂŢII 
CIVILE:  
14. lect. univ. dr. Daniela CIOCHINĂ 
15. prof. univ. dr. Corina Adriana 
DUMITRESCU  
 
MEMBRI DE DREPT: 
16. Robert Marius CAZANCIUC–   

ministrul justiţiei 

17. Tiberiu Mihail NIŢU - procuror 

general al PICCJ 

 18.jud. dr. Livia Doina STANCIU – 
preşedintele ICCJ 
 

STATUTUL MEMBRILOR CSM 
 CSM funcţionează ca organ cu 
activitate permanentă.  
 Hotărârile se iau în Plen şi în 
secţii, potrivit atribuţiilor ce revin 
acestora.  
  Mandatul membrilor aleşi este 
de 6 ani, fără posibilitatea 
reînvestirii. 
 Magistraţii aleşi ca membri ai 
CSM îşi suspendă activitatea de 
judecător sau procuror referitoare 
la prezenţa judecătorilor în 
complete de judecată, respectiv 
efectuarea actelor de urmărire 
penală. Funcţiile lor de conducere 
la instanţe sau parchete se 
suspendă de drept.  
 Ei pot fi revocaţi la 
propunerea preşedintelui sau 
vicepreşedintelui Consiliului ori a 
  unei  treimi din membri, sau 
la cererea majorităţii adunărilor 
generale de la nivelul instanţelor 
sau parchetelor pe care le 
reprezintă. 
 
 
 

Activitatea Secţiei pentru judecători  a CSM 
În perioada de referinţă Secţia: 

 a aprobat conţinutul Raportului Inspecţiei Judiciare privind analiza verificărilor referitoare la respectarea dispoziţiilor legale în legătură cu 
primirea şi repartizarea aleatorie a actelor de sesizare la J. Lehliu-Gară, precum şi măsurile propuse în cuprinsul raportului astfel, dispunerea, 
de către conducerea instanţei, a măsurilor corespunzătoare în vederea:  

- configurării completurilor şi a întocmirii planificărilor şedinţelor de judecată astfel încât, în procesul de repartizare să fie incluse cât mai multe 
completuri de judecată care să soluţioneze în materia vizată de actul de sesizare, 

- asigurării compunerii completurilor de judecată în materie penală pentru evitarea situaţiilor de incompatibilitate,  

- repartizării aleatorii imediate a dosarelor în care au fost admise cererile de abţinere/recuzare, 

 - respectării dispoziţiilor art. 95 alin. 9 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în sensul întocmirii unor procese verbale 
(pe suport de hârtie sau în sistemul informatic),  pentru fiecare situaţie de intervenţie în sistemul  informatic        la repartizarea aleatorie sau în 
legătură cu aceasta, în cuprinsul cărora să fie descrise, în mod explicit, motivele care au determinat-o, 

 - actualizării, de către specialiştii IT din cadrul instanţelor, a rapoartelor IJ şi punerea acestora la dispoziţia conducerilor judiciare ale instanţelor, 
pentru efectuarea unor verificări periodice cu privire la modul de utilizare a aplicaţiei.  

 şi-a însuşit: Raportul IJ privind analiza verificărilor efectuate de conducerile instanţelor cu privire la respectarea dispoziţiilor legale referitoare 
la primirea şi repartizarea aleatorie a actelor de sesizare a instanţelor judecătoreşti, precum şi măsurile propuse în cuprinsul Raportului; 

 a hotărât: înfiinţarea celei de-a doua funcţii de vicepreşedinte în cadrul CA Suceava şi sesizarea MJ în vederea efectuării demersurilor 
necesare;  

- desfiinţarea:Secţiei a IX-a din cadrul C.A. Bucureşti şi transformarea posturilor aferente funcţiilor de preşedinte şi grefier şef în posturi de 
execuţie;  

- sesizarea IJ în vederea efectuării de verificări privind eventuala încălcare a independenţei sistemului judiciar, în raport de afirmaţiile domnului V. 
Ponta, prim ministru, în cadrul emisiunii „Ora de vârf”(difuzată pe postul Romania TV -06.01.2014), inclusiv cu privire la celeritatea soluţionării 
unor sesizări penale.  

 
Activitatea Secţiei pentru procurori a CSM 

În perioada de referinţă, Secţia: 

 a luat act de conţinutul Notei Inspecţiei Judiciare privind calendarul verificărilor dispuse de la instanţele şi parchetele de pe lângă acestea, 
pentru anul 2014; 

 a hotărât efectuarea unui control tematic privind dosarele mai vechi de 2 ani de la data sesizării de către procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Curtea de apel Bucureşti la PJ Cornetu şi PJ Sect. 2 Bucureşti;  

 a avizat favorabil numirea la DIICOT din cadrul PICCJ a procurorilor declaraţi admişi la interviul organizat la data de 21.01.2014, precum şi 
numirea la DNA a procurorilor declaraţi admişi la interviul din data de 16.12.2013; 

 a aprobat: conţinutul notei Inspecţiei Judiciare privind rezultatul controlului efectuat la DNA – Serviciul Teritorial Piteşti de către conducerea 
DNA –Structura Centrală şi a hotărât continuarea de către conducerea DNA–ST Piteşti a monitorizării activităţii din cadrul serviciului, în vederea 
impulsionării soluţionării cauzelor cu obiect-infracţiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, neglijenţă în serviciu, fraude cu fonduri UE şi privind 
achiziţiile publice, spălare de bani, cu precădere a celor mai vechi şi raportarea periodică a situaţiei acestora către conducerea DNA– Structura 
Centrală;  

- conţinutul Raportului IJ privind verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către 
conducerea Serviciului teritorial Galaţi – DNA, precum şi măsurile propuse şi a hotărât efectuarea unui control de către IJ la Serviciul Teritorial 
Galaţi pentru verificarea remedierii deficienţelor constatate; 

- conţinutul Raportului IJ privind verificarea modalităţii de remediere a deficienţelor constatate la PT Ilfov, cu ocazia controlului având ca obiect 
verificarea eficienţei manageriale a procurorilor cu funcţii de conducere efectuat în perioada 24-28.09.2012 şi a hotărât exercitarea, în continuare, a 
unui control operativ curent, asupra tuturor compartimentelor de  activitate ale parchetului. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

„

A

d

http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/03_08_2012__50771_ro.pdf
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/03_08_2012__50771_ro.pdf


EVENIMENTE  IMPLICÂND  
CONDUCEREA CSM 

28 februarie 2014 

Participare la adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii 
de Apel Cluj, în vederea dezbaterii Raportului de activitate aferent 
anului 2013, A. Bordea 

Participare la şedinţa de Evaluare a activităţii desfăşurate în anul 
2013 de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism, Gh. Muscalu 

27 februarie 2014 

Participare la adunarea generală a judecătorilor Curţii de Apel 
Suceava, convocată pentru analiza activităţii desfăşurate în 
anul 2013, A Bordea 

Participare la prezentarea Raportului privind activitatea 
desfăşurată de Direcția Naţională Anticorupţie în anul 2013, Gh. 
Muscalu 

26 februarie 2014 

Participare la adunarea generală a judecătorilor din cadrul Curţii 
de Apel Constanţa, în vederea dezbaterii Raportului de 
activitate aferent anului 2013, A. Bordea 

25 februarie 2014, orele 16 

Primirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a E. S. 
domnul Philippe BEKE, ambasadorul Belgiei în Romania şi a 
E.S. domnul Matthijs Van Bonzel, ambasadorul Olandei în 
România A. Bordea, Gh. Muscalu. 

14 februarie  

Participare la conferința de lansare a programelor  RO 20 
„Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex", 
RO 23 „Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de 
libertate" și RO 24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare", 
organizată în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-
2014, Gh. Muscalu. 

11 februarie 2014 

Participare la întâlnirea de lucru dintre reprezentanţii CSM cu 
membrii fondatori ai Fundaţiei "Institutul Român de Informaţii 
Juridice" (ROLII) şi reprezentantul Wolters Kluwer, A. Bordea  

Participare la „Evaluarea Activităţii Desfăşurate de Poliţia 
Română în anul 2013", Gh. Muscalu 

4 februarie 2014 

Participare la ceremonia de numire în funcţie a judecătorilor şi 
procurorilor definitivi, Bucureşti - Palatul Cotroceni, A Bodrea  

3 februarie 2014, ora 12 

Primirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a 
reprezentanţilor ambasadei Statelor Unite ale Americii în 
România, A Bordea, Gh.Muscalu 

21 ianuarie 2014, ora 16 

Primirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a 
ambasadorului Olandei în România, domnul Matthijs van 
Bonzel, A Bordea, Gh.Muscalu 

20 ianuarie 2014, ora 11 

Primirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a 
ambasadorului Republicii Federale Germania în România, 
domnul Werner Hans Lauk, A Bordea, Gh.Muscalu 

 

20 ianuarie 2014, ora 17 

Primirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a 
ambasadorului Republicii Franceze în România, domnul Philippe 
Gustin, A Bordea, Gh.Muscalu 

 

17 ianuarie 2014, ora 10 

Primirea la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a 
ambasadorului Italiei în România, domnul Diego Brasioli, A 
Bordea, Gh.Muscalu 

 

 

Comisia nr. 1 
 

Independenţa şi responsabilizarea 
justiţiei, eficientizarea activităţii 

acesteia şi creşterea performanţelor 
judiciare, integritatea şi transparenţa 

sistemului judiciar 
 

În perioada de referinţă, Comisia 

 a prezentat raportul de activitate 
pentru anul 2013; 

 şi-a însuşit:  

- nota DLDC privind solicitarea MJ vizând 

comunicarea de propuneri pentru 

elaborarea Regulamentului de aplicare a 

Legii nr. 253/2013 privind executarea 

pedepselor, a măsurilor educative şi a altor 

măsuri neprivative de libertate dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului 

penal;  

- nota DLDC privind solicitarea 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
referitoare la unele aspecte legate de 
stabilirea regimului de executare şi instituţia 
liberării condiţionate - şedinţă comună a 
Comisiilor 1 şi 2; 

- cu observaţii, punctul de vedere al DLDC 
cu privire la numirea, suspendarea şi 
eliberarea din funcţie a magistraţilor-
asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi a stabilit includerea propunerilor 
de modificare a Legii nr. 303/2004 în cadrul 
lucrării ce vizează modificarea de 
ansamblu a acesteia; 

- punctul de vedere al DLDC referitor la 
propunerea de modificare a art. 57 alin. (4) 
din legea nr.303/2004. Totodată, şi-a 
însuşit propunerea de introducere a art. 50 
alin.(4) în Legea nr.303/2004 şi a dispus 
preluarea acestor modificări în proiectul ce 
vizează modificarea de ansamblu a acestei 
legii. 

 a luat act de nota de informare a  DLDC 
referitoare la aspectele semnalate de 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
cu privire la stadiul evaluării situaţiilor 
persoanelor private de libertate prin prisma 
aplicării legii penale mai favorabile; 

 

 

Comisia nr. 6 
Parteneriatul cu 
societatea civilă 

Coord comisie: jud. 
Marius Tudose 

 

 

      

     Infoletter CSM 

Nr. 1 (28)/2014, 1.01-28.02.2014  
 

 

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

Comisia nr. 2 
 

Eficientizarea activităţii CSM şi a 
instituţiilor coordonate; Parteneriatul 

cu instituţiile interne şi societatea 
civilă 

  
 
În perioada de referinţă, Comisia: 

 
 a prezentat raportul de activitate 
pentru anul 2013;  
 şi-a însuşit:  
- nota DRUO şi punctul de vedere al  DLDC 
privind declaraţia prevăzută de art.5 alin.(3) 
din Legea nr.303/2004 şi a decis că, în 
raport de dispoziţiile Legii nr.677/2001, 
declaraţiile menţionate nu pot fi publicate 
pe site; 
- nota DRUO privind aprobarea gradelor de 
complexitate pentru noile nomenclatoare 
ECRIS în materie penală şi a decis 
transmiterea acesteia către Plenul 
Consiliului împreună cu unele observaţii;  
 a decis înaintarea către Plen a  
propunerilor DRUO privind componenţa 
comisiilor necesare pentru concursul de 
promovarea în funcţia de judecător la ÎCCJ 
şi a menţionat că se impune ca 
preşedintele de comisie să fie un judecător 
de la ÎCCJ. 
 

Comisia nr. 3 
 

Relaţia cu UE şi organismele 
internaţionale 

 
În perioada de referinţă, Comisia: 
 a prezentat raportul de activitate 
pentru anul 2013;  
 a luat act: 
- de Raportul privind participarea 
reprezentanţilor CSM la reuniunile 
grupurilor de lucru ale Reţelei Europene a 
Consiliilor Judiciare (RECJ)-9-10.12.2013; 
- de informarea direcţiei de resort privind 
solicitarea Comisiei Europene de furnizare 
a unor date statistice suplimentare în 
vederea finalizării Raportului asupra 
progreselor Români ei în cadrul MCV;  
  
 a aprobat Nota DAERIP privind 
propunerea unui Plan de măsuri, din 
perspectiva competenţelor CSM, pentru 
implementarea recomandărilor Comisiei 
Europene din Raportul privind progresele 
României în cadrul MCV, publicat la data 
de 22 ianuarie 2014. După consultarea IJ, 
INM, SNG şi a compartimentelor din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului , urmează 
ca documentul să fie transmis Plenului;   
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„Un ideal al 

dreptăţii absolute e greu 
de găsit, dar ideea de 
dreptate, ea însăşi,este 

absolută.” 
   (D. Gusti) 
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Numiri în funcţie de conducere 
Judecători: 

FLOREA MARIETA-CAROLINA – preşedinte Secţia administrativ şi fiscal, CA 
Alba Iulia; 
GABRIEL DĂNUŢ COMĂNESCU  – preşedinte Secţia administrativ şi fiscal, 
CA Craiova; 
ROBERT EMANUEL CONDURAT – preşedinte Secţia penală şi pentru cauze 
cu minori, CA Craiova; 
ANETA – LUMINIŢA CRISTEA – preşedinte Secţia I civilă, CA Galaţi; 
RADU DANIEL – preşedinte – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal,  C A Piteşti; 
LUCIAN CHETRONE - preşedinte  Secţia de contencios administrativ şi fiscal a 
T.Galaţi;  
DANCIU AURELIA – preşedinte Secţia civilă, T. Argeş; 
VLAD FLORENTIN – preşedinte, Secţiei penale, T. Arad;  
BALTAG VASILE – preşedinte, Secţiei penale, T.Neamţ;   
HRUŞCĂ IRINA – preşedinte, Secţia I civilă, T.Botoşani;  
ROBERT-GEORGE FLOREA – preşedinte, Secţia I civilă, T.Galaţi; BOJIN 
CLAUDIA IONELA – preşedinte Secţia pentru cauze civile, J. Constanţa; 
MARTIN RAUL EMANUEL – preşedinte Secţia penală, J. Arad; 
JOLDEŞ LILIANA – preşedinte, Secţia penală, J.Bistriţa. 

Procurori: 
DECIU LILIANA – procuror şef Secţia urmărire penală, PT Vaslui; 
MIHAI GHEORGHE - procuror militar şef al Serviciului pentru efectuarea 
urmăririi penale în cauze de corupţie din cadrul Secţiei de combatere a 
infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari - DNA nivel central;  
BOICEAN AURELIA DANUSIA - procuror şef- DNA - Serviciul Teritorial Alba 
Iulia;  
MAN CIPRIAN FLORENTIN - procuror şef - DNA Serviciului Teritorial Oradea;  
ONEA TIBERIU NICOLAE  - procuror şef -DNA - Serviciului Teritorial Târgu 
Mureş din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie,  
BURCEA MIHAELA – reînvestirea- în funcţia de procuror şef –DIICOT -  
Biroului Teritorial Călăraşi din  cadrul Serviciului Teritorial Bucureşti; 
COTOARĂ VALENTIN – procuror şef – DIICOT-Biroul de combatere a 
traficului transfrontalier de droguri din cadrul Serviciului de prevenire şi 
combatere a traficului ilicit de droguri;  

Secţia pentru judecători în materie disciplinară 
În perioada 01.01.2014-28.02.2014, Secţia a aplicat: 
- doamnelor Cioflan Adina Claudia şi Tod Angela, jud. în cadrul TBihor, 
sancţiunea disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) cu aplicarea art.99¹ alin.2 din Lg. 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată cu 
modificările şi completările ulterioare;   
- doamnei Mihăilescu Steliana, jud. în cadrul T. Bucureşti sancţiunea 
disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzute de art. 99 lit. c) din Lg. nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor republicată cu modificările şi completările ulterioare;   

Secţia pentru procurori în materie disciplinară 
În aceeaşi perioadă, Secţia a aplicat: 
- domnului Pavel Alexandru, procuror în cadrul PJ Iaşi, sancţiunea 
disciplinară constând în „avertisment” pentru săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzută de art.99 lit.a) din Lg. nr. 303/2004; 
- domnului Budăi Mihai, procuror în cadrul PJ Bicaz, sancţiunea disciplinară 
constând în „suspendarea din funcţie pe o perioadă de 3 luni” pentru săvârşirea 
abaterii disciplinare prevăzută de art.99 lit.m) şi t) din Lg. nr. 303/2004; 

Hotărârile Secţiilor CSM în materie disciplinară pot fi atacate cu 
recurs la Completul de 5 jud. al ICCJ, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

  
RELAŢII INTERNAŢIONALE 

În perioada de referinţă conducerea Consiliului 
Superior al Magistraturii a primit la sediul Consiliului 
ambasadorii şi reprezentanţii misiunilor diplomatice la 
Bucureşti ai:   

Olandei, Belgiei, Republicii Italiene, Republicii Federale 
Germania, Republicii Franceze, Marii Britanii, Regatului Ţărilor 
de Jos, Statelor Unite ale Americii. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

Delegări în funcţie de conducere 
 
Jud. CHEPTENE - MICU DIANA - MIHAELA – vicepreşedinte, CA Iaşi; 
Jud. BARBU ELENA – vicepreşedinte, C A Braşov; 
Jud. MERCAN DORU- vicepreşedinte, CA Piteşti;  
Jud. JUVEDEANU TATIANA – preşedinte, Secţia penală şi pentru cauze cu minori, CA Iaşi; 
Jud.OBOROCIANU MARIA – vicepreşedinte, T.Bacău;  
Jud. DUMITRESCU MARIUS – preşedinte, Secţia penală a T.Argeş;  
Jud. ORDOG LORAND ANDRAS- vicepreşedinte, T. Covasna; 
Jud. CORNELIU POPESCU – preşedinte, T Mehedinţi; 
Jud. TIMIŞAN CARMEN MIHAELA – preşedinte, T Hunedoara; 
Jud. CONDREA DAN – preşedinte ,T Militar Iaşi; 
Jud. POPOIAG DRAGOŞ CONSTANTIN – preşedinte, T.Dâmboviţa;  
Jud. MEUŢĂ CONSTANTIN – preşedinte, T Militar Timişoara; 
Jud. POP MARIUS LIVIU – preşedinte ,T Militar Cluj; 
Jud. ORDOG LORAND ANDRAS – vicepreşedinte, T Covasna; 
Jud. DIJMĂRESCU ION COSMIN – vicepreşedinte, T. Dolj;  
Jud. OBOROCIANU MARIA – vicepreşedinte, T Bacău;  
Jud. MIKLOS ERZSEBET – preşedinte, Secţia penală T. Covasna; 
Jud. BĂLAŞA GABRIEL – preşedinte, Secţia a II-a civilă de contencios adm. şi fisc. T. Dâmboviţa;  
Jud. FROICU LUMINIŢA – vicepreşedinte, Secţia civilă, T Suceava; 
Jud. ISTRĂTESCU ACHIM -  preşedinte, Secţia penală T. Giurgiu; 
Jud. LAURA GLIGOR -  preşedinte, Secţia civilă J. Oradea;  
Jud. SABĂU OLGA-MELINDA – preşedinte, J. Haţeg;  
Jud. DINU MARIUS – preşedinte, J. Găeşti;  
Jud. BĂRBUŢI ADELA ILEANA – preşedinte, Secţia penală J. Craiova; 
Jud. FOLEA CAMELIA  - preşedinte, J. Blaj; 
Jud. CONSTANTIN CĂTĂLIN GOŞA – preşedinte, – J.Filiaşi;  
Jud. MITITELU CĂTĂLIN CONSTANTIN – preşedinte, J. Bălceşti;  
Jud. TEC MIRCEA- preşedinte, J. Oraviţa;  
Jud. PÂRVU CRISTINA -  vicepreşedinte, J. Vaslui; 
Jud.JOGA MIHAELA DANIELA – preşedinte, J. Lehliu Gară;   
Jud. BUDESCU AURICA- preşedinte, J. Făurei;  
Jud. FLOREA NAPOLEON- preşedinte, J.Orăştie;  
Jud. PETRE MARIANA – preşedinte, J.Câmpina;  
Jud. ANCUŢA-FLORINA GAVRILĂ – preşedinte, J. Beiuş;  
Jud. VLAD MIHAELA LUMINIŢA – preşedinte, J. Beclean;  
Jud. ALEXE AURICA – preşedinte, J. Babadag;  
Jud. BĂDĂU LILIANA- preşedinte, J. Oneşti;  
Jud. COŢOFANĂ MARIANA – preşedinte, Secţia a II-a civilă, de contencios adm. şi fisc.,T.Buzău;  
Jud. GURLUI CLAUDIU MARIUS – preşedinte, J. Năsăud;  
 Jud. BOGDAN DUMITRU-CRISTIAN – preşedinte, J. Costeşti;   
Jud. OANA STELA ROŞEANU – preşedinte, Secţia penală, J.Sect. 5 Buc.;  
 Jud. LIŢĂ MARIUS – preşedinte, J.Horezu; 
Jud. VĂCĂREANU LAVINIA –preşedinte, J.Rădăuţi;  
Jud. PETCAN ROMEO IULIAN – preşedinte, J. Slatina;  
Jud. KOVACS SIMONA – preşedinte, J. Târgu Secuiesc; 
Jud.DEFTA DOINA –vicepreşedinte, J.Caracal;  
Jud.TROFIN ANCA-MIHAELA – vicepreşedinte, J. Focşani; 

 

 

Detaşări 
DUMITRU DRAGOŞ NICOLAE - procuror la PICCJ, detaşat în cadrul Ministerul 
Justiţiei;  
GRAMMA MEDA PETRONELA- procuror laPJ Târgu Mureş - Misiunea de 
Poliţie a Uniunii Europene pentru Teritoriile Palestiniene (EUPOL COPPS); 
RADU RĂZVAN HORAŢIU - procuror PT Bucureşti, prelungire detaşăre 
Ministerului Afacerilor Externe  
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 
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„…Magistraţii români sunt oameni competenţi care, în 
imensa majoritate, îşi fac datoria în virtutea unei profesii 
extraordinare care trebuie îmbrăţişată cu mult drag. Îi 
îndemn să aibă întotdeauna încredere că cineva le va 
apăra independenţa atât în ceea ce priveşte raporturile 
externe, cât şi cele interne de imparţialitate şi 
independenţă, în prezenţa cărora nu este indicat să uităm 
că judecătorul nu trebuie influenţat de nimeni nici din 
interior, nici din exterior…”. 

Jud. dr. A.Bordea – extras –interviu- „Juridice” – 28.02.2014 

 

În perioada de referinţă, Consiliul Superior al Magistraturii: 

- a transmis Senatului României o scrisoare prin care a solicitat să fie 

comunicat proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei şi a arătat 

disponibilitatea de a participa, prin reprezentanţi, la lucrările Comisiei 

parlamentare pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a 

Constituţiei României; 

- a sesizat Curtea Constituţională a României în vederea soluţionării unui 

posibil conflict de natură constituţională.  

 

 



 

 

 

 

 

Alegeri CSM 
 

În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 
317/2004 privind CSM, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, în perioada 06 ianuarie – 18 
iunie 2014, se desfăşoară procedura pentru 
alegerea membrului Consiliului Superior al 
Magistraturii reprezentant al judecătorilor de la 
tribunale. 

 

Institutul Naţional  

al Magistraturii 

- În continuarea seriei de conferinţe dedicate 
noilor coduri civil si de procedura civila, INM 
anunţă organizarea, în cadrul Proiectului româno-
elveţian „Asistenţa pentru consolidarea capacităţii 
instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi 
procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, a 8 
conferinţe naţionale: 

 - 4 dedicate noului Cod de procedură penală,  

- 4 noului Cod penal,  

- o conferinţă internaţională în materia Noului Cod 
penal si noului Cod de procedură penală.   

Conferinţele se vor desfăşura în Aula Institutului 
Naţional al Magistraturii (Bulevardul Regina 
Elisabeta nr. 53, sector 5) iar dezbaterile vor fi 
transmise on-line, in sistem e-streaming, pe 
pagina web a INM.  

De asemenea, la dispoziţia magistraţilor a fost 
pusă o adresă de e-mail (nadia.taran@inm-
lex.ro) unde se pot transmite întrebări atât înainte 
de conferinţe, cât şi pe parcursul conferinţelor. 
Formatorii vor răspunde acestor întrebări în 
cadrul conferinţelor, în măsura timpului disponibil; 

 

- INM a organizat, în data de 28.02.2014, o 
întâlnire de consultare a facultăţilor de drept 
acreditate, în scopul dezbaterii tematicii şi 
bibliografiei celor 4 discipline din cadrul primei 
probe a concursului de admitere la INM şi 
concursului de admitere în magistratură, sesiunea 
august-septembrie 2014; 

 

- În perioada 20-21 februarie 2014, doamna 
director Octavia SPINEANU-MATEI a participat la 
reuniunea Comitetul Director al Rețelei Europene 
de Formare Judiciară (EJTN), în calitatea sa de 
membru ales al acestui for.  

 

- Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 173/2014 a fost 
aprobat Programul de formare continuă a 
judecătorilor și procurorilor pentru anul 2014. 
Intrarea în vigoare a noilor coduri presupune un 
efort deosebit din partea magistraţilor români 
pentru asimilarea tuturor acestor modificări 
legislative. INM, prin poziţia şi prin rolul său, are 
obligaţia de a veni în întâmpinarea şi în sprijinul 
acestei nevoi de formare. 

- În scopul conştientizării rolului profesional al 
judecătorului şi al grefierului precum şi a relaţiei 
lor profesionale, INM a continuat programul de 
colaborare profesională realizat împreună cu 
SNG.  

 În cadrul acestui program două grupuri de 
participanţi din cadrul ambelor şcoli au pregătit şi 
desfăşurat un proces simulat având ca obiect o 
acţiune întemeiată pe dispoziţiile noului cod civil 
în domeniul dreptului familiei, care a fost 
instrumentată potrivit noului cod de procedură 
civilă.  

 

www.inm-lex.ro 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Şcoala Naţională  

de Grefieri 

- Prin HCSM nr. 26/2014 a fost aprobată Strategia 
Şcolii Naţionale de Grefieri (2013-2016), precum 
și Planul de acţiuni pentru implementarea 
Strategiei SNG. Noua Strategie îşi propune 
actualizarea direcţiilor de dezvoltare, urmărindu-
se: asigurarea continuităţii în activitatea Şcolii în 
raport de obiectivele strategice stabilite anterior 
dar şi adaptarea/conformarea noilor obiective 
strategice la necesităţile actuale de formare a 
personalului auxiliar din sistemul judiciar. 
Obiectivele generale ale Strategiei vizează: 
creşterea calităţii acţiunilor de formare; 
consolidarea reputaţiei SNG în plan intern şi 
internaţional, ca principal recrutor al grefierilor şi 
furnizor de formare profesională unitară a 
personalului auxiliar din sistemul judiciar; 
consolidarea şi dezvoltarea capacităţii 
organizatorice şi instituţionale a SNG;  

- au fost declanşate procedurile: de recrutare 
pentru un post de personal de instruire propriu (cu 
normă întreagă) – grefier cu studii superioare 
juridice, în cadrul Departamentului de formare 
profesională iniţială şi de numire a unui procuror 
ca membru în Consiliul de Conducere al SNG;  

- SNG, prin Departamentul de relaţii 
internaţionale  a desfăşurat o serie de cursuri de 
formare a formatorilor, în cadrul 
unui proiect finanţat de Banca Mondială prin 
Programul privind Reforma Sistemului Judiciar 
(Împrumutul BIRD 4811-RO), 
respectiv „Dezvoltarea tehnicilor de predare la 
distanţă pentru reţeaua de formatori a SNG”: 
astfel, - ianuarie şi februarie s-au desfăşurat 4 
module pentru 4 grupe a cate 10 formatori SNG. 
În cadrul acestor cursuri, cei 40 de participanţi 
selecţionaţi din reţeaua de formatori a SNG au 
fost instruiţi în dezvoltarea de noi abilităţi pentru 
adaptarea curriculei tradiţionale la formatul 
eLearning, în folosirea facilităţilor de învăţământ 
la distanţă şi în dobândirea abilităţilor necesare 
creării şi desfăşurării cursurilor de eLearning. 

- Prin Departamentul de formare profesională 
iniţială, a fost continuat programul de formare 
inițială a cursanților promoţiei 2013-2014;  

- în parteneriat cu INM: au fost finalizate ghidurile 
cuprinzând modele de acte de procedură conform 
noului CPC și noului CPPi; au fost organizate 
activități de formare a cursanților în domeniul 
noilor coduri ce urmăresc apropierea formării 
iniţiale din cadrul INM şi SNG, respectiv: - 
organizarea unui proces simulat potrivit unei 
speţe întemeiată pe dispoziţiile noului C.civ. şi 
soluţionată conform noului CPC precum şi 
organizarea a 12 secvențe procesuale simulate, 
privind audierea persoanelor, conform noului 
CPP;  

- SNG a continuat colaborarea cu British Council;  

- Departamentul de formare profesională iniţială a 
realizat formarea iniţială a grefierilor arhivari şi 
grefierilor registratori.    

 

www.grefieri.ro 
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Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii: 

-  a aprobat Regulamentul privind accesul 
judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor 

asistenţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie la informaţii clasificate secrete de 

stat şi secrete de serviciu precum şi 
Regulamentul de organizare a activităţii 
judecătorului de supraveghere a privării 

de libertate; 

- a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei 
cu propuneri de completare 

a legilor: 

 Codul de procedură penală 

 Legea nr.304/2004 

 Legea nr. 187/2012 – LPACP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTE DE 

POZIŢIE A 

CONDUCERII 

CONSILIULUI 

SUPERIOR AL 

MAGISTRATURII 

cu privire la 

RAPORTUL 

INTERMEDIAR AL 

COMISIEI 

EUROPENE CĂTRE 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN ŞI 

CONSILIU  

asupra progreselor 

României în cadrul 

Mecanismului de 

Cooperare şi 

Verificare 

 

 

 

 

1. Consideraţii 
preliminare 

 

 

Colectivul de redacţie 

Realizator: Colectivul BIPRMM 

Supervizare: Purtător de cuvânt 
al CSM – M. PREJMEREANU 
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În perioada de referinţă membrii aleşi ai 
Consiliului Superior al Magistraturii au participat la 
prezentarea rapoartelor de activitate aferente anului 
2013 la Inspecţia Judiciară, Curtea de Apel Bucureşti, 
Ministerul Public, Direcţia Naţională Anticorupţie, 
Direcţia  de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. 

 În aceeaşi perioadă, membrii aleşi ai 
Consiliului Superior al Magistraturii au participat la 
adunările generale ale curţilor de apel, a unor  
tribunale, judecătorii şi a parchetelor de pe lângă 
acestea, cu ocazia dezbaterii rapoartelor de activitate 
aferente anului 2013.  

 

INFORMARE 

În perioada 6 ianuarie – 6 iunie 2014 CSM 

desfăşoară, prin INM, o  nouă sesiune a concursului 

pentru promovarea în funcţia de judecător la ÎCCJ, 

organizat pentru ocuparea unui număr de 8 de posturi 

vacante, fiind înregistrate 25 de candidaturi. 

A N U N Ţ 

Concursul de admitere la INM şi 

concursul de admitere în magistratură, 

deşi au, în parte, acelaşi calendar de 

desfăşurare,  sunt două concursuri 

distincte, cu reglementări diferite şi 

aprobate de Plenul CSM prin hotărâri 

distincte, urmând ca primele două probe 

de concurs să aibă loc în aceleaşi zile, la 

aceeaşi oră, dar în săli diferite. 

“Cea dintâi dintre 
îndatoririle noastre e 

dragostea de adevăr şi 
credinţa în el.” 

S. PELICO 
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