
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 05 IUNIE 2014 ORA 09:00  

Nr. 

crt. 

Număr 
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Descriere lucrare 

1. 11516/2014 MENȚINERE ÎN FUNCȚIE: 

 

1) Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 10462/2014 privind cererea 

domnului IANOȘ VIRGIL CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Buzău, de 

menținere în funcția de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. 

 

2) Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 10853/2014 privind cererea 

domnului ION ANGHELESCU, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Argeş, de menținere în funcția de procuror după împlinirea vârstei de 65 de ani. 

2. 11204/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.6/8379/21.05.2014 privind numirea 

în funcţiile de director al Institutului Naţional al Magistraturii şi director adjunct 

responsabil cu formarea iniţială, funcţii care se vor vacanta la data de 

13.06.2014. 

3. 11961/2014 Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 8961/2014 privind candidaturile 

depuse pentru ocuparea funcţiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al 

Consiliului Superior al Magistraturii. 

4. 12079/2014 Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.12008/2014 

referitor la propunerile de modificare şi completare a Regulamentului privind 

concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al 

Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Pelnului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 439/2006. 

5. 12080/2014 Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.12006/2014 

referitor la propunerile de modificare şi completare a Regulamentului privind 

organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură, aprobat prin 

Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012. 

6. 11867/2014 CONTESTAŢII: 

 



1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7/4270/2014 privind 

contestaţia formulată de domnul procuror Tănase Florian, împotriva Hotărârii 

Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 221/26.03.2014 

7. 11954/2014 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna BUTNARIU ELENA, procuror 

la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie. 

 

Procuror la Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie 

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna TELBIŞ LUMINIŢA, judecător 

la Tribunalul Caraş-Severin 

( Nr. 11399/1154/2014) 

Judecător la Tribunalul 

Caraş-Severin 

 

 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 

formulată de doamna POIANĂ ELENA CARMEN, 

judecător la Tribunalul Sibiu 

( Nr. 11350/1154/2014) 

Judecător la Tribunalul Sibiu 

 

 

 

8. 11861/2014 Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 3847/2014 privind solicitarea Şcolii 

Naţionale de Grefieri de aprobare a statelor de funcţii şi de personal pentru anul 

2014, valabile la data de 15.02.2014. 

9. 12086/2014 Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 11587/2014 privind folosirea de 

către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, cu plată şi suportarea 

cheltuielilor de transport internaţional, cazare şi masă, a domnului ANDREI IONUŢ 

FLOREA, referent al doamnei Camelia Toader, judecător la Curtea de Justiţie a 

Uniunii Europene, pentru Conferinţa dedicată pregătirii judecătorilor coordonatori 

în materia Dreptului Uniunii Europene, membri ai EuRoQuod, ce se va desfăşura 

în perioada 17-18 iunie 2014. 

10. 12093/2014 MODIFICARE COMPONENŢA COMISIE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 

PROFESIONALE A PROCURORILOR:  

 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.11380/2014 privind modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, 

constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Poieşti. 

 



 

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

Documente 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.11380/2014 privind modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, 

constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Poieşti. [descarcă] 

11. 12081/2014 Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 29142/2014 privind solicitarea 

Ministerului Justiţiei de rectificare a Hotărârii nr. 244/06.03.2014 a Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii 

12. 12180/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12177/1154/2014 privind solicitarea 

doamnei TĂNASE PAULA NICOLETA, procuror la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Galaţi, de revocarea a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 634 din 29.05.2014. 

13. 11965/2014 Nota Direcției resurse umane și organizare nr. 27076/2014 privind solicitările 

formulate de unii candidaţi, de valorificare a rezultatelor obţinute la concursul 

pentru ocuparea posturilor vacante de magistral asistent, desfăşurat la data de 

02.02.2014. 

14. 12192/2014 CONCURSURI: 

 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind validarea rezultatelor 

concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, organizat în perioada 6 ianuarie -6 iunie 2014. 

15. 12196/2014 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8376/1154/DRUO/2014 privind 

aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de grefier 

la instanţele judecătoreşti. 

16. 12201/2014 Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 

11849/1154/2014 referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Codului 

Penal. 

17. 12092/2014 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind 

organizarea "Zilei Justiţiei". 

 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000555884.pdf

