
 

   

      

  Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
       În perioada de referinţă, Plenul CSM:  
 a hotărât:  
- încheierea unui protocol de colaborare între CSM şi MAE privind acordarea de sprijin reciproc în vederea respectării CJUE, 

- completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, adoptat prin HCSM nr.387/2005,  

- admiterea cererilor de apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnii Darie Mugurel Laurenţiu George, prim procuror al PJ 
Bicaz şi Iulian Odină, procuror în cadrul DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi, 

- amânarea solicitărilor de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulate de domnii Tripa Aurel Ştefan- J. Ineu şi Podea Petre Adrian-T. 
Prahova, până la încetarea cazului de suspendare. 

- validarea rezultatelor concursului organizat de către CSM şi ICCJ pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent din 02.02.2014, 

- modificarea calendarului estimativ al concursurilor şi examenelor din anul 2014, aprobat prin HCSM nr.1387/2013, în sensul devansării 
concursului de admitere la SNG din luna septembrie în luna mai 2014 şi a aprobat organizarea concursului la 11.05.2014. A stabilit scoaterea la 
concurs a 140 de locuri de grefier cu studii superioare juridice din care: 90 pentru instanţele judecătoreşti şi 50 pentru parchete 

- emiterea unei hotărâri de principiu privind criteriile ce trebuie analizate în cazul redistribuirii posturilor de grefier la parchete, 

- organizarea unui concurs de promovare efectivă a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie, conform calendarului propus de INM, 

- organizarea unui concurs sau examen pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, în perioada 28.03–25.06.2014.  

- sesizarea MJ cu proiectul de lege pentru stabilirea domeniului de funcţionare a tribunalelor specializate în soluţionarea litigiilor cu profesionişti în 
materie economică, astfel cum au fost reformulate textele după şedinţa Comisiei nr.1 din 17.03.2014.  

- sesizarea Comisiei de revizuire a Constituţiei în legătură cu necesitatea participării la lucrările acesteia a reprezentanţilor CSM, având în vedere  
observaţiile Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) privind propunerea legislativă de modificare a Constituţiei. 

- depunerea candidaturii CSM pentru poziţia de membru al Comitetului Executiv al RECJ, care va înlocui, prin rolul şi atribuţiile sale, Comitetul 
Director al RECJ, potrivit noului Statut, având în vedere experienţa acumulată şi implicarea activă a CSM în activitatea RECJ, atât din prisma 
proiectelor derulate de Reţea, cât şi din calitatea de membru al Comitetului Director şi al reprezentării în structura Comitetului Executiv, aşa cum 
aceste organisme erau reglementate anterior,  
- sesizarea MJ pentru modificarea şi completarea art.10 alin.(1) din Lg. nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 

 a luat act de conţinutul Rapoartelor privind activitatea desfăşurată în anul 2013 de: Ministerul Public, DNA şi Şcoala Naţională de Grefieri,   

 şi-a însuşit  notele/punctele de vedere ale DLDC privind:  
- propunerile de modificare a OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, conform propunerilor  Comisiei nr. 1, 

- repartizarea cauzelor urgente în materie penală, respectiv a celor de competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi,   

- propunerile de amendamente la proiectul de modificare a Lg.134/2010 privind CPC formulate de membrii Comisiei de elaborare a CPC, 
analizate de Grupul de lucru interinstituţional pentru pregătirea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a noilor coduri (sed.11.03.2014),  

- proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Lg.135/2010 privind CPP, precum şi pentru completarea Lg.187/2012 pentru punerea în 
aplicare a Lg.286/2009 privind CP, cu observaţiile Comisiei nr.1.  

 a avizat favorabil proiectele de Ordin ale ministrului justiţiei privind actualizarea:  
- membrilor Reţelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială, corespondenta la nivel naţional a Reţelei Judiciare Europene; 

- punctelor de contact la Reţeaua Judiciară Europeană în materie penală şi a membrilor Reţelei Judiciare Române în materie penală, cu 
observaţiile formulate de DLDC şi Comisia nr.1, 

 a aprobat Planul de măsuri aferent proiectului Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar pentru perioada 2014-2017, cu observaţiile 
formulate de DRUO, DLDC, INM, SNG, urmând a fi transmis, ulterior, MJ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
(interimar) 
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 1.03-30.04.2014, Secţia a hotărât:  

- suspendarea din funcţie a doamnelor Piciarcă Dumitriţa şi Cîrstoiu Veronica ( jud. la C.A. Bucureşti) ca urmare a trimiterii în judecată pentru 
săvârşirea unor infracţiuni cu intenţie; 

-punerea în executare a Deciziei nr.25/.2014 a ICCJ  prin aplicarea sancţiunea disciplinară a suspendării din funcţie a doamnei Bădescu 
Veronica, jud. la CA Piteşti, pe o perioadă de 6 luni.  

- revocarea doamnei judecător Ionescu  Georgeta din funcţia de preşedinte al J. Piteşti, pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de art.51 
alin.(2) lit.b) din Lg. nr.303/2004. 

- înfiinţarea a două secţii în cadrul J. Giurgiu – denumite Secţia civilă şi Secţia penală precum şi desfiinţarea Secţiei pentru cauze de minori şi 
familie din cadrul T. Dolj, 

 şi-a însuşit: - precizările formulate de IJ privind răspunsul Judecătoriei Piteşti urmare a comunicării Raportului de control privind eficienţa 
managerială şi modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente şi a aprobat: 
Raportul IJ precum şi propunerile şi măsurile care se impun pentru înlăturarea deficienţelor şi reducerea riscurilor în cazul vulnerabilităţilor 
constatate, comunicarea, către IJ, de conducerea instanţei a modului de remediere a deficienţelor constatate; - monitorizarea activităţii J. Piteşti 
de către conducerea CA Piteşti; - efectuarea de către IJ a unui control privind remedierea deficienţelor constatate ca urmare a unor  verificări 
anterioare. 

 

 

Activitatea Secţiei pentru procurori a CSM 
În aceeaşi perioadă, Secţia: 

 a avizat favorabil numirea la Direcţia Naţională Anticorupţie a procurorilor declaraţi admişi la interviul din 15.04.2014,  
 şi-a însuşit conţinutul răspunsului Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de către DIICOT- structura centrală şi  PT Sibiu.  

 a aprobat Rapoartele Inspecţiei Judiciare având ca obiect:  
- Verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea PJ Iaşi, precum 
şi măsurile propuse în cuprinsul raportului. 

- Verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile PICCJ, parchetelor de pe lângă curţi de apel, tribunale şi judecătorii, în vederea redactării 
în termen a motivelor de apel şi recurs în cauzele penale şi civile precum şi  măsurile propuse în acesta, respectiv:  

          - eficientizarea activităţii de control a procurorilor cu funcţii de conducere, prin monitorizarea permanentă a lucrărilor privind motivarea de 
către procurori a apelurilor şi recursurilor declarate de parchet şi includerea în programele de activitate semestriale a unor obiective care să 
vizeze efectuarea de controale operativ curente şi tematice în această privinţă. 

         - sesizarea Procurorului General al PICCJ în vederea analizării oportunităţii de a se stabilirii prin Regulamentul de ordine interioară al 
parchetelor un termen de redactare a motivelor de apel şi recurs de către procurori.  
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

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


EVENIMENTE  IMPLICÂND  
CONDUCEREA CSM 

28 aprilie 2014 Participarea la Conferinţa de Presă, organizată de 
CNSC şi Comisia Europeană -Reprezentanţa în România (A. 
Bordea) 

24-25 aprilie 2014 Întâlnirea președinților și vicepreședinților curților 
de apel cu reprezentanții CSM, ICCJ, MJ(A Bordea, Gh. Muscalu) 

15 aprilie 2014 Primirea la sediul Consiliului a domnului Teofil 
RENDIUC, ministru consilier al Ambasadei Ucrainei (A Bordea, Gh. 
Muscalu) ; Primirea la sediul Consiliului a cercului „Juratius" – 
Organizaţia studenţilor maghiari de la Facultatea de Drept (Gh. 
Muscalu) 

9 aprilie 2014 Participare-"Raportul de activitate al instanţei supreme 
pentru anul 2013" (A. Bordea) 

8 aprilie 2014 Participare la evaluarea activităţii Ministerului 
Afacerilor Interne pe anul 2013 (A Bordea, Gh. Muscalu) 

Participare la Conferinţa regională privind promovarea bunelor 
practici în combaterea corupţiei la nivel înalt şi în recuperarea 
creanţelor provenite din infracţiuni" (A. Bordea); 

 Participare la evenimentul organizat de Centrul Romilor pentru 
Intervenţie Socială şi Studii–RomaniCRISS, cu sprijinul Ambasadei 
SUA, (Gh. Muscalu)  

 2 aprilie 2014 Participare la Conferinţa Noul Cod Penal, din 

 cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român, (Gh.         
Muscalu) 

11 aprilie 2014 Întâlnire cu E.S. doamna Tove Bruvik WESTBERG, 
ambasadorul Regatului Norvegiei în România, (A. Bordea, Gh. 
Muscalu) 

4 aprilie 2014 Întâlnire cu dl. Thorsten Geissler, director al 
programului regional „Statul de Drept Europa de Sud Est" al 
Fundaţiei Konrad Adenauer ,(A. Bordea) 

3 aprilie 2014 Primirea la sediul CSM a d-lui Nils  Muižnieks, 
Comisar pentru Drepturile Omului al CE, (A. Bordea, Gh. Muscalu) 

1 aprilie 2014 Întâlnire cu delegaţia CE aflată în misiune de evaluare 
în cadrul MCV, (A. Bordea, Gh. Muscalu) 

25 martie 2014 Întâlnire cu  reprezentanţi ai Ambasadei Statelor 
Unite ale Americii la Bucureşti, (A. Bordea, Gh. Muscalu) 

23 martie 2014 Întâlnire cu E.S. domnul Matthijs Van Bonzel, 
ambasadorul Olandei şi membrii ai Consiliului Judiciar Olandez, (A. 
Bordea, Gh. Muscalu) 

28 martie 2014 Participare la festivitatea de deschidere a lucrărilor 
Congresului Avocaţilor 2014, (A. Bordea) 

27 -28 martie 2014 Participare la întâlnirea regională organizată de 
Ministerul Public- "Metodele de investigare a infracţiunilor de mică 
corupţie în contextul noilor reglementări ale Codului penal şi Codului 
de procedură penală", Iaşi, (Gh. Muscalu) 

26 martie 2014 Participare la prezentarea Raportului de activitate al 
INM pentru anul 2013, (A. Bordea, Gh. Muscalu) 

24 martie 2014 Primirea la sediul CSM a preşedintelui Consiliului 
Judiciar al Olandei, domnul F.C. Bakker, (A. Bordea, Gh. Muscalu) 

20 - 21 martie 2014  Participare la întâlnirea reprezentanţilor CSM şi 
INM cu preşedinţii secţiilor civile de la ICCJ şi curţilor de apel, (A. 
Bordea);  

Participare la lucrările conferinţei „Noul Cod Penal şi noul Cod de 
procedură penală la început de drum”, (Gh. Muscalu) 

13 martie 2014 Primirea la sediul CSM a E. S. domnul Jean-Hubert 
LEBET, ambasadorul Elveției în Romania (A. Bordea, Gh. Muscalu 

14 martie 2014 Participare la prezentarea Raportului  privind 
activitatea desfăşurată de SNG în anul 2013, (A. Bordea, Gh. 
Muscalu) 

6 martie 2014 Participare la prezentarea Raportul  privind activitatea 
Inspecţiei Judiciare în anul 2013,  (A. Bordea, Gh. Muscalu) 

5 martie 2014 Participare la prezentarea Raportului  privind 
activitatea desfăşurată de Ministerul Public în anul 2013, (A. Bordea, 
Gh. Muscalu) 

 

 

Comisia nr. 2 
Eficientizarea activităţii CSM şi a 

instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu 
instituţiile interne şi societatea civilă  

În perioada de referinţă, Comisia:  

 a decis: 
- că procurorii numiţi în funcţia de judecător nu trebuie să 
depună un nou jurământ,  
- transmiterea către Plen a notelor DRUO privind: 
- criteriile ce trebuie analizate în cazul redistribuirii posturilor 
de grefieri,în vederea emiterii unei hotărâri de principiu,  

- necesitatea modificării Regulamentului de organizare şi 
desfăşurare a concursului/ examenului pentru numirea în 
funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor  

În legătură cu la problemele ridicate de procese iniţiate prin 
formularea plângerilor în numele sau împotriva persoanelor 
private de libertate, Comisia a decis ca direcţia de 
specialitate să analizeze soluţiile privind: 

- posibilitatea instituirii unui filtru la judecătorul delegat 
pentru executarea pedepselor privative de libertate, 

 - audierea prin videoconferinţă a persoanelor deţinute, la 
instanţa corespunzătoare în grad şi în a cărei rază teritorială 
se află locul de deţinere pentru evitarea transferului 
persoanei în alt penitenciar, 

 şi-a însuşit: 
- opinia Comisiei nr. 3 privind desemnarea coordonatorului 
naţional al ECLI, 

- nota privind stadiul implementării proiectului Sistemul 
integrat de management al resurselor  materiale, financiare 
şi umane din sistemul judiciar, 

notele DRUO privind: 

- interpretarea dispoziţiilor art.57 alin(1)din L.303/2004 şi ale 
art.12 din H.193/2006, 

- instalarea aplicaţiei Statis-Ecris în cadrul unor instanţe în 
vedere testării,  

notele/punctele de vedere al DLDC referitoare la: 

- repartizarea cauzelor urgente în materie penală, respectiv 
a cauzelor de competenţa judecătorului de drepturi şi 
libertăţi, ca urmare a intrării în vigoare a noului CPP,  

- identificarea soluţiilor în cazul imposibilităţii constituirii 
colegiului de conducere ca urmare a refuzului judecătorilor 
şi în cel al neavizării de către colegiul de conducere a 
deciziilor preşedintelui instanţei,  

- obligativitatea respectării de către personalul instanţei a 
hotărârilor colegiului de conducere, 

- interpretarea dispoziţiilor art. 105 alin. (2¹) din ROI 
referitoare la semnarea condicii de şedinţă de către 
preşedintele completului de judecată sau alt membru al 
completului sens în care a decis informarea curţilor de apel, 

- sesizarea privind adresa de comunicare a punctului de 
vedere privind refuzul unui judecător de a soluţiona cauzele 
civile cu care a fost investit, 

- specializarea completelor de judecată în materia fondului 
funciar, 

 a stabilit că: 
- diseminarea informaţiilor privind existenţa sesizărilor 
adresate ICCJ este atribuţia vicepreşedintelui instanţei sens 
în care se impune modificarea ROI,  

- este atributul colegiului de conducere să stabilească 
parametri de repartizare a anumitor dosare penale,  

 a lut act de:  
- nota de informare privind demararea proiectului ECRIS 5 
pentru instanţe şi parchete şi de - raportul privind 
participarea la reuniunea punctelor de contact privind 
sistemele naţionale de justiţie,  
- proiectul Planului de măsuri aferent proiectului Strategiei 

de dezvoltare a sistemului judiciar - 2014-2017.  

Comisia nr. 6 
Parteneriatul cu 
societatea civilă 

Coord comisie: jud. 
Marius Tudose 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

Comisia nr. 1 
Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, 

eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea 
performanţelor judiciare, integritatea şi 

transparenţa sistemului judiciar 
În perioada de referinţă, Comisia:  

 şi-a însuşit : 

punctele de vedere ale DLDC privind: 

- avizul consultativ solicitat de către MAE referitor la 
semnarea Protocolului adiţional nr. 16 la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 

- oportunitatea formulării unei cereri de retrimitere a cauzei 
Vlad ş.a. contra României către Marea Cameră şi 
identificarea unor remedii interne. De asemenea, a decis: 
transmiterea răspunsului către MAE şi transmiterea unei 
adres către IJ, pentru comunicarea stadiului raportului 
anual privind verificările realizate referitor la respectarea 
termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor,  

- solicitarea ANP referitor la modalitatea de remitere a 
rapoartelor de expertiză legală,  

- cu observaţii, propunerile SNG de modificare a Lg. nr. 
567/2004,    

- nota DAERIP privind activităţile de formare profesională 
planificate în cadrul proiectului finanţat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian pentru membrii comisiilor de 
integritate, apreciind că fondurile ar trebui realocate pentru 
Organizarea unor activităţi de formare profesională pe 
teme de etică, deontologie şi integritate, 

 a luat act de nota DLDC privind propunerile de 
modificare a CPC referitoare la procedura de pregătire a 
dosarului pentru soluţionarea căilor de atac,  

 a decis sesizarea MJ cu propunerea de modificare a 
formularului de adresă generat de sistemul informatizat 
Ecris, în materia regularizării cererii de chemare în 
judecată, conf. art. 200 CPP prin includerea numelui 
pârâtului şi, eventual, a altor date de identificare ale 
acestora  

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi organismele internaţionale 

 
În perioada de referinţă, Comisia: 

 a luat act de notele DAERIP privind: 
- avizul Comisiei Europene pentru Democraţie prin Drept 
(Comisia de la Veneţia), din 24.03.2014, referitor la 
propunerea legislativă de modificare a Constituţiei şi a 
dispus transmiterea acesteia către Plenul CSM spre 
informare,  

- Raportul de activitate al Biroului Român la Eurojust, 
întocmit de doamna procuror Daniela Buruiană – membru 
Eurojust,  

- Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Tabloul de 
bord 2014 privind justiţia în Uniunea Europeană,   

 a dispus transmiterea către Plen a notelor privind: 
- noul cadru al UE referitor la consolidarea statului de drept, 
participarea reprezentanţilor CSM la conferinţa 
internaţională la nivel înalt cu tema „Integritatea judiciară”,  

- participarea doamnei procuror Oana Andrea Schmidt-
Hăineală, membru CSM, la cea de-a 63–a reuniune 
plenară a GRECO, 

- participarea unui reprezentat al CSM la cea de-a 64-a 
sesiune plenară GRECO,  

 a formulat observaţii pentru completarea raportului 
privind progresele înregistrate în cadrul MCV, în perioada 
ianuarie -martie 2014, urmând a se consemna poziţia CSM 
cu privire la art. 276 şi 277 din noul CP precum şi faţă de: 
Raportul anticorupţie al UE; devansarea datei concursului 
pentru admiterea la SNG; suplimentarea numărului 
posturilor de grefier, 

 a aprobat primirea delegaţiei reprezentanţilor 
instituţiilor din Republica Moldova cu atribuţii privind lupta 
împotriva corupţiei  şi a apreciat ca fiind oportună primirea 
delegaţiei diplomaţilor din Republica Arabă Egipt.   

 

 

 

„
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 „Este de datoria unui judecător să 

aibă grijă ca să nu existe nici un rău 

fără remediu.” 

  (George Bernard Shaw) 

  

http://www.dicton.ro/author/George%20Bernard%20Shaw
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Numiri în funcţie de conducere 
Judecători: 

- jud. dr. LUCIA UŢĂ -preşedinte -Secţia a VII-a civilă şi pentru cauze 
privind conflicte de muncă şi asigurări sociale - CA Bucureşti, 

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

- jud. CHITIDEAN GHEORGHE-VALENTIN- preşedinte- Secţia penală şi 
pentru cauze cu minori - CA Cluj,  

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

- jud. BĂLAN MANUEL CIPRIAN -preşedinte - Secţia a II-a civilă - J. 
Timişoara, 

- jud. GRĂDINARU BRÎNDUŞA-DANIELA - preşedinte - Secţia a II-a 
civilă, cont. adm. şi fiscal - T. Iaşi,  

- jud. ALEXANDRU LILIANA - preşedinte - Secţia I civilă - T. Dolj,  

- jud. NATALIA STOICULESCU - preşedinte - Secţia cont. adm. şi fiscal - 
T. Dolj,  

- jud. BALCU EUGENIA CORINA- preşedinte - Secţia I civilă - T. Timiş,  

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

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

- jud. MURARIU AURA-FLORENTINA -preşedinte – Secţia de cont. adm. 
şi fiscal - T.Suceava,  

- jud. cu grad de tribunal  MOLDOVAN DANIELA-ANCA- preşedinte - 
Secţia penală - J. Cluj-Napoca,  

- jud. MOISĂ CRISTINA MARILENA- preşedinte - Secţia penală -J. 
Braşov,  

- jud. GHIDARCEA CRISTIAN LUCIAN -preşedinte - Secţia civilă - J. 
Braşov,  

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

- jud. TRIFAN ŞOIMIŢA-BIANCA -preşedinte - Secţia civilă a J. Cluj 
Napoca,  

- jud. CORINA-IONELA CROITORU - preşedinte -Secţia penală - J. 
Galaţi. 

 

Procurori: 
-proc.  DUMITRIU SILVIU PAUL - şef al Serviciului de combatere a 
infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor 
Europene din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor conexe 
infracţiunilor de corupţie – DNA, 

-proc. NICULAE IOANA-NICOLETA - procuror şef al Centrului de aplicaţii 
operaţionale al procurorilor din cadrul structurii centrale a DIICOT, 

-proc. POP IONELIA – procuror şef al Secţiei Judiciare din cadrul PT 
Bistriţa-Năsăud,  

-proc. TULITU TENA - şef Secţie urmărire penală în cadrul PCACraiova,  

-proc. ROMAN NADIN ANDREEA -procuror şef Secţie urmărire penală în 
cadrul PT Giurgiu,  

-proc. PAMFIL CONSTANTIN-MUGUREL- procuror şef Secţie urmărire 
penală - PCA Alba Iulia, 

Detaşări 
- doamna MANGO LIVIA-MARCELA, judecător în cadrul CA Cluj - 
detaşată la  Ministerul Afacerilor Interne  – Biroul SIRENE/CCPI  

- doamna DANIELA ANTON - procuror în cadrul PICCJ –  
detaşată la Ministerul Afacerilor Externe, 

- domnul general-locotenent magistrat dr. ILIE BOTOŞ procuror 
militar în cadrul  Secţiei Parchetelor Militare – PICCJ - detaşat  în 
cadrul  MAI 

- a domnul lt.col. magistrat ROTARIU IRINEL, prim-procuror 
militar adjunct în cadrul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul 
Militar Iaşi - detaşat la cadrul Ministerul Afacerilor Interne. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

Delegări în funcţie de conducere 
- jud. ILEANA RUXANDRA DĂNĂILĂ - preşedinte - Secţia a IV-a civilă- CA 
Bucureşti, 

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

- jud. CORDUNEANU NICULINA - vicepreşedinte - J. Hunedoara,  

- jud RĂCNEA MIHAELA -preşedinte - Secţia a II-a civilă, de cont. adm. şi fiscal - 
T. Botoşani 

- jud. ONCICĂ-SANISLAV MARCELA MIHAELA- preşedinte - Secţia civilă- T. Cluj,  

- jud. BURTAVEL MARIANA- vicepreşedinte - T. Giurgiu,  

-jud. (lt.col.dr.)CHIRIȚĂ CĂTĂLIN MIHAI -vicepreşedinte - T.Militar Iaşi,  

- jud. DEACONESCU SONIA - vicepreşedinte - T. Mureş, 

- jud. ROLEA GINA -vicepreşedinte - T. Mehedinţi,  

- jud. DUMITRU CLAUDIA - preşedinte - Secţia civilă- T. Covasna,   

- jud. DANIELA CLAUDIA MUNTEAN - preşedinte - Secţia a II-a civilă - T. Arad,  

- jud. ONOFREICIUC – DRANCA GHEORGHE -preşedinte - Secţia civilă - T. 
Suceava,  

- jud. ANCA SARU-preşedinte - Secţia I penală - T. Bucureşti,  

- jud. TĂNCUŢA MUŞAT- preşedinte - Secţia penală - T. Ialomiţa,  

- jud.SULTANA MANUEL REMI preşedinte - J. Răcari,  

- jud - BOSOC SAMIR - preşedinte al J. Săveni,  

- jud.OVIDIU ŞTEFAN SCĂRLĂTESCU- preşedinte- J. Lugoj,  

- jud. COLIPCĂ FLORIN - preşedinte - J. Iaşi,  

- jud. PÎRVU ELENA CAMELIA - preşedinte - Secţia pentru cauze civile - J. Piteşti,  

- jud. DUMBRAVĂ ANA MARIA preşedinte - Secţia pentru cauze penale - J.Piteşti, 

- jud. BALACI MARIANA ROXANA- vicepreşedinte - J. Ploieşti,  

- jud. DUICĂ SIMONA ANCA- preşedinte al Secţiei civile - J. Ploieşti,  

- jud. ADRIANA ANDREI - vicepreşedinte - J. Slobozia,  

- jud. BADIU MĂNDICA -preşedinte - Secţia penală- J. Focşani,  

- jud. EDGAR LAURENŢIU DUMBRAVĂ - preşedinte - Secţia penală a J.Buftea,  

- jud. VLAD ALEXANDRU RADU - preşedinte - Secţia civilă a J. Buftea.  

 

Prelungire delegare în funcţie de conducere 
- jud. MĂIEREANU IULIANA - preşedinte - Secţia VIII-a contencios administrativ şi 
fiscal a CA Bucureşti  

- jud. PLĂCINTĂ DOCHIŢA - preşedinte - Secţia I civilă a CA Suceava  

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

- jud. MIHAELA LAURA RADU -vicepreşedinte al T. Bucureşti  

- jud. ARSENIE LIANA NICOLETA- vicepreşedinte al T. Teleorman,  

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

- jud. MÂNGÂŢĂ ANA - preşedinte - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ 
şi fiscal a T. Neamţ  

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

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

- jud. MITREA IBOLYA -preşedinte - Secţia civilă a T. Harghita  

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

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

-jud. VĂCĂREANU LAVINIA - preşedinte - J. Rădăuţi  

- jud. ROŞCA VALERIU - preşedinte al J. Adjud  

- jud. GHEORGHE SIMONA vicepreşedinte – J. Tulcea  

- jud. ROXANA-LUCIA MAHU -preşedinte – J. Târgu Bujor  

- jud. LIXANDRU DAN- vicepreşedinte al J. Slatina  
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Alegeri CSM 

 

În perioada de referinţă: Plenul CSM 
a desemnat pe domnul judecător 

Alexandru Şerban, membru  CSM,  în calitate de 
preşedinte al Comitetului Electoral Permanent şi 

pe domnul judecător Cristi Vasilică Danileţ, membru 
CSM, în calitate de membru al Comitetului 

Electoral Permanent. 
* * * 

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 perioada de referinţă au fost desfăşurate activităţi 
vizând: 

 Formarea auditorilor de justiţie:  

- pentru auditorii de justiţie din anul I - a fost finalizat 
Modulul I al Programului de formare iniţială aprobat prin 
HCSM nr. 706/27.06.2013, a avut loc proiecţia 
filmului „Judgement in Hungary”, urmată de dezbaterii 
privind combaterea discriminării- moderată de Preşedintele 
CNCD, domnul Csaba Ferenc Asztalos şi formatorii ai 
INM. Din partea Ambasadei SUA în România a participat 
doamna Rodica Bârlănescu.  

- pentru auditorii de justiţie de anul al II-lea: -au fost 
organizate dezbateri în cadrul cărora au fost abordate 
probleme referitoare la noile coduri şi au participat la un 
stagiu de 3 zile la PICCJ;  
 Pregătirea magistraţilor în privinţa modificărilor 
legislative majore aduse de intrarea în vigoare a noilor 
coduri:  

- au fost organizate 4 conferinţe internaţionale şi 17 
seminarii în cadrul Proiectului româno-elveţian “Asistenţă 
pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul 
formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor 
legi”,   
- în colaborare cu MJ a organizat conferinţa ”Modificări 
aduse de Noul cod penal şi de Noul cod de procedură 
penală. Aspecte de drept comparat”, în cadrul 
Proiectului ”Continuarea măsurilor pentru realizarea de 
progrese privind atingerea obiectivelor de referinţă stabilite 
prin Mecanismul de Cooperare şi Verificare”,  finanţat 
Guvernul Olandei,  
 Unificarea practicii judiciare în cadrul formării 
specializate a magistraţilor- au fost desfăşurate activităţi în 
cadrul: 
-Proiectului HRTF 18 (The Human Rights Trust Fund) al 
Consiliului Europei a fost organizat, în colaborare cu MAE 
(Direcţia Agentul Guvernamental pentru CEDO) şi Consiliul 
Europei, seminarul Punerea in executare a hotararilor 
CEDO in materie de conditii de detentie.  
-Proiectului-JUST/2011-2012/JPEN/AG/2956 
“Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu scopul consolidării 
încrederii între autorităţile judiciare din statele membre ale 
UE a fost organizat un seminar,  
-Proiectului-JUST/2012/FRAC/AG/2755„Cooperarea 
Judiciară Europeană în domeniul drepturilor fundamentale 
în practica instanţelor naţionale- potenţial neexplorat”, 
finanţat în cadrul Programului „Drepturi Fundamentale şi 
Cetăţenie” al CE, a organizat un seminar în materia 
nediscriminării,  
- Proiectului „Consumatorii de droguri în sistemul românesc de 
justiţie”, finanţat de Open Society Foundations, în colaborare cu 
Asociaţia Romanian Harm Reduction Network (RHRN) şi  
APADOR-CH) a fost organizat seminarul Practici si proceduri 
de sancţionare a consumatorilor de droguri,  
 Organizare conferinţe şi seminarii:  

- în colaborare cu ERA a fost organizat seminarul cu tema 
Legislaţia Europeană în domeniul egalităţii de şanse între 
sexe, 

-  au fost organizate seminarii pe temele Dreptul 
Insolvenţei şi Piaţa de capital.  

- în cadrul programului de formare continuă au fost 
pregătiţi 71 de judecători selectaţi în urma concursurilor din 
anul 2013, 

- în colaborare cu Camera Consultanţilor Fiscali a fost 
organizată conferinţa Rolul expertizei fiscale ca mijloc de 
probă,  

În cadrul Catalogului EJTN 2014, magistraţii români au participat 
la seminari  internaţionale iar reprezentanţii ai INM au fost prezenţi 

la evenimente internaţionale pe teme de cooperare judiciară. 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Naţională  

de Grefieri 

În perioada de referinţă:   

 Departamentul de formare profesională 
inițială: 

- a continuat programul de formare inițială a 
cursanților promoției 2013-2014. 

- în scopul dezvoltării de competenţe şi abilităţi, 
SNG a continuat colaborarea cu British Council, în 
temeiul căruia beneficiază de materiale didactice 
privind engleza juridică,  

- la sediul SNG, a avut loc festivitatea de absolvire a 
cursanților promoția 2013-2014,  

 Departamentul de formare profesională 
continuă:  

- a organizat seminare de formare profesională 
continuă a personalului auxiliar de specialitate din 
cadrul instanțelor judecătorești și a parchetelor la: 
Bârlad, Sovata, Orșova, Vatra Dornei, Cheia, sediile 
curților de apel și a parchetelor de pe lângă acestea,   
- la sediile curţilor de apel şi a parchetelor de pe 
lângă acestea au fost organizate seminarii destinate 
noilor coduri,  

 Departamentul Relații Internaționale: 

 a desfăşurat acţiuni în cadrul următoarelor proiecte: 

-JUST/2011/JPEN/AG/2956-“Îmbunătăţirea 
înţelegerii reciproce cu scopul consolidării încrederii 
între autorităţile judiciare din statele membre ale 
Uniunii Europene”, implementat în parteneriat cu 
INM.  

 - „Dezvoltarea tehnicilor de predare la distanţă 
pentru reţeaua de formatori a SNG”, finanţat de 
Banca Mondială prin Programul privind Reforma 
Sistemului Judiciar (Împrumutul BIRD 4811-RO),  

- „Asistență pentru consolidarea capacității 
sistemului judiciar din România de a face față noilor 
provocări legislative și instituționale”, finanţat în 
cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-
2014,  

- JUST/2013/JPEN/AG/4496 – “Procedural rights in 
EU criminal law” and JUST/2013/JCIV/AG/4634-
“Practical exercises in implementing the judicial 
cooperation in civil and commercial matters”. 

www.grefieri.ro 

 (urmare) Institutul Naţional al 
Magistraurii 

 Formarea magistraţilor în domeniul luptei 
anticorupţie împotriva infracţiunilor economico-
financiare şi de corupţie 

- 5 seminarii în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea 
capacităţii judecătorilor şi procurorilor români în 
lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii economice 
şi financiare, co-finanţat printr-un grant din partea 
Elveţiei prin intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru 
UE extinsă,  

- 2 seminarii de pregătire în cadrul proiectului 
"Susţinerea confiscării extinse şi recuperării 
prejudiciului în România", coordonat de către 
Fundaţia Freedom House România, au fost 
organizate.   

- 2 seminarii în cadrul Proiectului „Combaterea 
criminalităţii în achiziţiile publice. O abordare 
operaţională”, coordonat de către Fundaţia Freedom 
House România în parteneriat cu INM. 

    În urma selecţiei din perioada 30.09.2013-
25.03.2014, a fost recrutaţi şi validaţi, prin Hotărârea 
Consiliului Ştiinţific nr. 9/2014, un număr de 7 
coordonatori de practică în cadrul judecătoriilor şi un 
număr de 4 în cadrul parchetelor de pe lângă 
judecătorii. 

www.inm-lex.ro  

                                                                                                                                 www.csm1909.ro - Informaţii oficiale despre CSM  
                     www.csm1909.ro/infoletter - Infoletter - buletin informativ oficial cu apariţie lunară 

                     www. Infocsm.ro - Informaţii despre activitatea instanţelor şi parchetelor, dezbateri profesionale 
                     www.iurispedia.ro - platformă pentru comentarea şi adnotarea Noilor Coduri 

 

             

            În aceeaşi perioadă  Plenul CSM  

a hotărât înaintarea către Preşedintele României 

 a propunerilor de eliberare din funcţie pentru: 

- domnul Gheorghe Dumitru, procuror la PCA 
Piteşti; domnul Cerbeanu Gheorghe, judecător la 
T. Vâlcea, domnul Guli Sterian, procuror la PJ 
Urziceni, domnul Eugen Cojocaru, procuror la 
PICCJ, ca urmare a condamnării definitive pentru 
săvârşirea unor infracţiuni, 

- domnul Anghel Vasile Adrian, procuror la PJ 
Dej, şi doamna Agheniţei Mihaela, procuror la PT 
Brăila, ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare 
constând în excluderea din magistratură. 
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Secţia pentru judecători în materie disciplinară 

În perioada 01.03.2014-30.04.2014, Secţia a aplicat: 

- sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea 
indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o 
perioadă de 2 luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzute de art. 99 lit. i) teza I din Lg. nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, doamnei Şerbănuţ 
Irina Victoria, judecător în cadrul Judecătoriei Focşani;   
- sancţiunea disciplinară constând în „suspendarea din 
funcţie pe o perioadă de 6 luni” pentru săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi c) din Lg. 
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
doamnei Ciocea Mihaela Lămâiţa, judecător în cadrul 
Curţii de Apel Bucureşti;   
- sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea 
indemnizaţieie de încadrare lunare brute cu 15% pe o 
perioadă de 6 luni” 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, doamnei Lăcătuşu 
Elena, judecător în cadrul Judecătoriei Horezu.   

Secţia pentru procurori în materie disciplinară 
În aceeaşi perioadă, Secţia a admis solicitarea Inspecţiei 
Judiciare şi a hotărât suspendarea din funcţie a domnului 
Budăi Marius Vlad şi a doamnei Olteanu Daniela, 
procurori în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Bicaz, până la soluţionarea definitivă a acţiunii 
disciplinare. 

 
 
 

   

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 

 

„…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 

t  

Colectivul de redacţie 

Realizator: colectivul BIPRMM 

Supervizare:: Purtător de cuvânt al  CSM – 
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http://www.grefieri.ro/
http://www.inm-lex.ro/
http://www.csm1909.ro/
http://www.csm1909.ro/infoletter
http://www.iurispedia.ro/

