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Descriere lucrare 

1. 7352/1154/2013 Raportul privind starea justiţiei pe anul 2012 

----------------- 

Documente 

1) Minuta întâlnirii Comisiei nr. 1 şi Comisiei 2 reunite din data de 

26.03.2013 [descarcă] 

2. 6341/2014 Raportul privind starea justiţiei pe anul 2013 

3. 6340/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5077/1154/2014 privind 

propunerile Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la tematica şi 

bibliografia pentru concursurile de admitere la Institutul Naţional al 

Magistraturii şi de admitere în magistratură din anul 2014. 

4. 7133/2014 Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 5971/1154/2013 

referitoare la propunerile de completare a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 

penală, precum şi pentru completarea Legii 187/2012 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, rezultate în urma 

discuţiilor purtate în şedinţa reunită a Comisiilor nr. 1 şi 2. 

5. 6339/2014 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 

29574/1154/2014, privind propunerea de modificare şi completare a 

dispoziţiilor art.10 din Legea nr. 241/2005 incidenţa cauzei de nepedepsire 

instituită în acest text şi pentru infracţiuni conexe infracţiunilor de evaziune 

fiscală. 

6. 6616/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/5216/1154/2014 privind 

solicitarea Judecătoriei Botoşani de ocupare pe perioadă nedeterminată a 

unui post temporar vacant. 

7. 6778/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9/1325/1154/2014 privind 

contestaţia formulată de doamna procuror BRANDIU CLAUDIA de la 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000475805.PDF


Parchetul de pe lângă Judecătoria Vălenii de Munte împotriva Hotărârii 

Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

30/30.01.2014. 

8. 5677/2014 CONTESTAŢIE: 

 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29054/1154/2014 privind 

contestaţiile formulate de doamnele procuror CHIRIAC GABRIELA, 

CIURCĂ ROZNOVĂŢ ROXANA şi MORARU ALINA de la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Iaşi şi ROTARU DANA de la Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Paşcani împotriva Hotărârilor Secţiei pentru procurori a 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 67,69,71 şi 72 din 30.01.2014. 

9. 5927/2014 RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL: 

 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1232/1154/2014 privind 

cererea formulată de doamna OLTEAN VIORICA, procuror la Parchetul de 

pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş, de recunoaştere a gradului 

profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie. 

10. 6612/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 1) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 

946/IJ/621/DIJ/2014 referitor la rezultatul verificărilor privind apărarea 

independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar. 

11. 6359/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ:  

 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5292/IJ/1399/DIP/2013 , privind cererea de 

apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul DARIE MUGUREL 

LAURENŢIU GEORGE, prim procurorul Parchetului de pe lângă 

Judecătoria Bicaz. 

12. 6606/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ:  

 

1) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 461/IJ/110/DIP/2014 privind cererea de 

apărare a independenţei profesionale formulată de domnul procuror 

ŞTEFĂNIŢĂ GOGEA. 

13. 6609/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 1) Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 

5422/IJ/1437/DIP/2013 privind cererea de apărare a independenţei 

profesionale formulată de doamna procuror ALINA IRINA AVRAM. 

14. 6879/2014 INSPECŢIA JUDICIARĂ:  

 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1135/IJ/301/DIP/2013 , privind cererea de 



apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul IULIAN ODINĂ, 

procuror în cadrul Direcţieiei de Investigare a Infracţuinilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Mehedinţi. 

15. 6343/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 

2/1490/1154/2014 privind propunerea unui Plan de măsuri, din perspectiva 

competenţelor CSM, pentru implementarea recomandărilor Comisiei 

Europene din Raportul privind pregresele României în cadrul MCV, publicat 

la data de 22 ianuarie 2014. 

16. 6344/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 

5583/1154/2014 privind participarea Institutului Naţional al Magistraturii într-

un proiect cu finanţare europeană. 

17. 6345/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 

21304/1154/2014 de informare privind semnarea contractelor de finanţare 

pentru proiectele predefinite care vor fi implementate de Consiliul superior al 

Magistraturii în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 

18. 6621/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 

45/21304/1154/2014 privind criteriile avute în vedere la distribuirea 

echipamentelor achiziţionate pentru instanţele judecătoreşti în cadrul 

proiectului finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. 

19. 6851/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 30112/1154/2013 privind 

solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a statelor de 

funcţii şi de personal valabile la data de 01.01.2014. 

20. 6622/2014 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 

 

Raportul de activitate al Şcolii Naţionale de Grefieri pentru anul 2013. 

21. 7163/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind indisponibilizarea 

posturilor de grefier la instanţe judecătoreşti şi parchetele de pe lângă 

acestea, în vederea repartizării absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri. 

 


