
 

Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
    În perioada de referinţă, Plenul CSM:  
 a hotărât : 
- admiterea cererii de apărare a independenţei sistemului judiciar formulată de doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu, preşedintele ÎCCJ,  
- admiterea cererilor de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna Viorica Cosma, judecător în cadrul Secţiei I a ÎCCJ şi  de domnul Niţă Teodor, procuror în cadrul PCA 

Constanţa,  
- a hotărât modificarea şi completarea Ghidului privind relaţia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin HCSM nr. 482/01.06.2012, 
- numirea doamnei Octavia Spineanu Matei,  judecător dr. în cadrul ÎCCJ, în funcţia de director al INM, şi a doamnei Ana-Maria Garofil, judecător în cadrul T Bucureşti, în funcţia de 

director adjunct  al INM, responsabil cu formarea iniţială , 
- respingerea contestaţiei formulate de domnul judecător Popoiag Dragoş Constantin cu privire la legalitatea procedurii de desemnare şi alegere a membrului CSM - reprezentant al 

judecătorilor de la tribunale, 
- înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie ca urmare a condamnării definitive pentru  săvârşirea unei infracţiuni a doamnei Boloş Floriţă, judecător 

la J Ineu şi a domnilor  Niculăiţă Iacob, procuror la P J Caracal, Sterea Aurică, judecător la J Buftea şi  Carpen Nelu, prim-procuror al PJ Buftea, 
- modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a INM şi a  Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 

admitere în magistratură, 
- modificarea structurii organizatorice a aparatului propriu al CSM, 
-  promovarea în funcţia de judecător la ÎCCJ – Secţia I civilă a doamnei Ţăndăreanu Nicoleta, judecător la CA Craiova, 

- promovarea în funcţia de judecător la ÎCCJ – Secţia penală  a doamnei Alexandrescu Anca Mădălina, judecător la CA Bucureşti şi a domnului Ilie Gheorghe Aurel, judecător la CA 

Craiova, 
- promovarea în funcţia de judecător la ÎCCJ – Secţia de contencios administrativ şi fiscal a doamnelor  Măiereanu Iuliana, judecător la CA Bucureşti şi Năstasie Veronica, judecător 

la CA Bucureşti, 

- organizarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, la Bucureşti, în perioada 4.07– 6.11. 2014, 

- organizarea unui concurs de admitere în magistratură în perioada  1.07– 16.10.2014 

 a validat : 
- rezultatele concursului de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ, organizat în perioada 6.01 – 6.06.2014, rezultatul concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari 
desfăşurat în perioada 20.12. 2013 – 14.04.2014, precum şi rezultatele finale ale concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, hotărând ca promovarea efectivă a 
judecătorilor şi procurorilor declaraţi admişi să se realizeze începând cu data de 01.07.2014. 
 a avizat favorabil : 
- proiectul de HG privind suplimentarea bugetelor MJ, ÎCCJ, PICCJ şi CSM, pentru plata titlurilor executorii aferente trimestrului II al anului 2014, 
- propunerea inspectorului-şef al IJ privind suplimentarea numărului posturilor de inspector judiciar din cadrul IJ cu  un număr de 10 posturi de inspector judiciar, din care 8 posturi de 

judecător inspector şi 2 posturi de procuror inspector 
 a aprobat:  
- Raportul privind starea justiţiei pe anul 2012 şi Raportul privind starea justiţiei pe anul 2013, 
- Structura şi planul de învăţământ– specializarea grefieri pentru instanţe şi parchete  pentru anul şcolar 2014  ale SNG şi statele de funcţii şi de personal ale SNG pentru anul 2014, 

- nota DAERIP privind proiectele propuse pentru finanţare în cadrul exerciţiului financiar aferent fondurilor structurale alocate perioadei 2014 – 2020, 

-  nominalizarea judecătorului ales în adunările generale ca membru al CSM, reprezentant al judecătorilor de la tribunale şi transmiterea acesteia Biroului permanent al Senatului , 

- organizarea celei de-a doua sesiuni de numire a  judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător   în luna noiembrie 2014, 

- cerinţele tehnice funcţionale ale proiectului de publicare a hotărârilor judecătoreşti şi a hotărât dezvoltarea externă a sof tware-ului, prin procedură de achiziţie, 

- indisponibilizarea a  100 de posturi vacante de judecător şi 107 posturi vacante de procuror  la nivelul judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
14. proc. Luminiţa Palade 
 
REPREZENTANŢI AI 
SOCIETĂŢII CIVILE:  
15. lect. univ. dr. Daniela 
CIOCHINĂ 
16. prof. univ. dr. Corina Adriana 
DUMITRESCU  
 
MEMBRI DE DREPT: 
17. Robert Marius 

CAZANCIUC–  ministrul justiţiei 

18. Tiberiu Mihail NIŢU - 

procuror general al PICCJ 

19.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 hotărât:  
- suspendarea doamnei PAISA IULIA din funcţia de judecător la J.Piatra Neamţ şi din funcţia de preşedinte al acestei instanţe, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea 
unor infracţiuni,  
- suspendarea din funcţia de judecător a domnului MUSTAŢĂ STAN din cadrul C.A.Bucureşti, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni. 

- suspendarea din funcţia de judecător, a doamnei ELENA ROVENŢA şi a domnilor ION STANCIU, MIRCEA MOLDOVAN şi  CIPRIAN SORIN VIZIRU din cadrul T. Bucureşti – 
Secţia a VII-a civilă, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni, 
- suspendarea din funcţia de judecător, a doamnelor ROMAN FLORICA şi VIDICAN DENISA DANIELA, judecători din cadrul Curţii de Apel Oradea, a doamnei CUC RALUCA 

BEATRIX şi a domnului GALEA OVIDIU DANIEL, judecători din cadrul T. Bihor, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni, 
- suspendarea din funcţia de judecător, a domnului BĂRBUŢĂ BOGDAN-ILARION-COSTICĂ, judecător la J.Rădăuţi, ca urmare a rămânerii definitive a măsurii arestării 
preventive luate faţă de acesta, 
- admiterea unui număr de 24 cereri de transfer şi respingerea a 63 de cereri de transfer formulate de judecători de la instanţele teritoriale; 
- încetarea delegării în funcţii de conducere a judecătorilor promovaţi la o instanţă superioară urmare a susţinerii concursului de promovare în funcţii de execuţie, desfăşurat la 
data de 1.06.2014,  
- sesizarea IJ, pentru efectuarea de verificări la instanţele judecătoreşti, potrivit competenţelor şi în limitele prevăzute de lege, care să vizeze date referitoare la situaţia cauzelor 
care au ca obiect cererile de autorizare a interceptărilor şi înregistrărilor audio sau video în cursul urmăririi penale, precum şi cererile formulate în temeiul Legii nr. 82/2012 privind 
reţinerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, precum 
şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.  
 a aprobat  Raportul Inspecţiei Judiciare privind verificarea respectării dispoziţiilor legale referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor având ca obiect săvârşirea 
infracţiunilor prevăzute de Codul Silvic, precum şi sub aspectul practicii instanţelor în ceea ce priveşte individualizarea pedepselor aplicate pentru comiterea acestei categorii de 
infracţiuni şi a hotărât comunicarea raportului de control către curţile de apel. 
 a luat act  de Raportul Inspecţiei Judiciare privind rezultatul verificărilor prealabile efectuate la Secţia penală a Judecătoriei Ploieşti. 
 a luat act de rapoartele întocmite de către Direcţia de inspecţie judiciară pentru judecători în cadrul activităţii de monitorizare a dosarelor mai vechi de 10 ani de la data 
înregistrării în sistemul judiciar şi a dosarelor de mare corupţie, aferentă anului 2013, apreciind, în raport şi cu măsurile dispuse prin Hotărârile Secţiei pentru judecători nr. 117 şi 
116 din 28.02.2012,  că se impune luarea următoarelor măsuri: 
-  stabilirea unui plan de acţiune atât cu privire la dosarele mai vechi de 10 ani de la data înregistrării în sistemul instanţelor judecătoreşti, precum şi la dosarele de mare corupţie 
cu durată este mai mare de 5 ani de la data înregistrării în sistemul informatic al instanţelor judecătoreşti şi comunicarea acestuia IJ la o dată care va fi stabilită ulterior; 
-  implementarea măsurilor dispuse de către conducerile instanţelor pentru instituirea procedurilor de lucru specifice în vederea eficientizării actului de justiţie şi comunicarea 
aplicării lor efective IJ la o dată care va fi stabilită ulterior; 
-  stabilirea de către fiecare judecător a unei agende de lucru privind controlul şi gestionarea propriului volum de dosare, urmărind prioritizarea soluţionării cauzelor prin raportare la 
criteriul legal al vechimii acestora; 
-   reanalizarea planurilor tematice ale şedinţelor de formare profesională din perspectiva dispoziţiilor legale şi regulamentare, în scopul conştientizării şi al responsabilizării de 

către judecători a aplicării dispoziţiilor referitoare la soluţionarea cu celeritate a acestor cauze. 

Activitatea Secţiei pentru procurori a CSM 
În  aceeaşi perioadă, Secţia: 
  a hotărât:  
- eliberarea la cerere a domnului procuror Mureşan Ioan, din funcţia de procuror şef al  Serviciului Teritorial Alba-Iulia din cadrul DIICOT, începând cu data de 29.05.2014; 
- eliberarea, prin demisie, din funcţia de procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a domnului procuror MIHĂILĂ AURELIAN CONSTANTIN şi 
revenirea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  
- reinvestirea în funcţia de procuror şef Secţie Judiciară în cadrul PCA Iaşi a doamnei procuror Moraru Daniela Elena, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 05.06 .2014; 
- respingerea contestaţiei formulate de domnul Ulianov Gabriel, procuror în cadrul PJ Constanţa, împotriva calificativului acordat către comisia de evaluare din cadrul PT 
Constanţa la evaluarea activităţii profesionale desfăşurate în perioada februarie 2012 - februarie 2014; 
- suspendarea din funcţia de procuror, începând cu data de 30.06.2014, a domnului Dâmbu Dumitru, procuror la PT Suceava, ca urmare a rămânerii definitive a măsurii 
arestării preventive luate faţă de acesta; 
- admiterea unui număr de 19 cereri de transfer şi respingerea a 35 de cereri de transfer formulate de procurori de la parchetele teritor iale 
- a aprobat măsurile propuse de Inspecţia Judiciară, prin nota nr. 2313/IJ/582/DIP/2013, privind rezultatul verificărilor efectuate de către procurorii anume desemnaţi din cadrul 
parchetelor de pe lângă curţile de apel, în aplicarea dispoziţiilor Hotărârii nr. 426 din 28.10.2013 a Secţiei pentru procurori a CSM, respectiv monitorizarea în continuare, de către 
Parchetele de pe lângă Curţile de Apel, a dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizării, ce au ca obiect infracţiunile săvârşite în legătură cu procedurile de desfăşurare 
a achiziţiilor publice, inclusiv a măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor, precum şi efectuarea unui control tematic, prin procurori anume desemnaţi, după 6 luni de la 
data aprobării prezentei note, rezultatul acestuia urmând a fi înaintat Inspecţiei Judiciare  
 a avizat favorabil numirea la DIICOT  a  procurorilor declaraţi admişi la interviul organizat în data de 04 iunie 2014 
 a constatat îndeplinite condiţiile legale de către domnul Colţ Mihail, candidat declarat admis la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 26 iunie – 10 
octombrie 2012, ca urmare a punerii în executare a Deciziei nr. 2031/30.04.2014 a ÎCCJ , rămasă irevocabilă 
 a hotărât rectificarea Hotărârii Secţiei pentru procurori a CSM nr.131/26.02.2014 în sensul că promovarea pentru care doamna procuror Munteanu Irinia-Cornelia a optat, la 
concursul din 10.11.2013, a fost promovare efectivă în funcţia de procuror la PT Bucureşti, şi nu promovare pe loc, şi înlăturarea tuturor referirilor la această situaţie.  
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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 

7 mai 2014 
Participare la aniversarea a 24 de ani de la înfiinţarea SPP (Gh. 
Muscalu) 
Participare la întâlnirea regională organizată de PICCJ, pe tema 
"Metodele de investigare a infracţiunilor de mică corupţie în 
contextul noilor reglementări ale CP şi CPP. Prezentarea 
jurisprudenţei parchetelor în materia conflictului de interese în 
primul trimestru al anului 2014" (Gh. Muscalu) 
11-13 mai 2014 
Participare la "A 9-a Conferinţă a Autorităţilor Judiciare din 
Regiunea Balcanilor", Bucureşti (A. Bordea, Gh.  Muscalu) 
12 mai 2014 
Participare la conferinţa "Crima organizată. Lumea secretă de 
lângă tine" - Facultatea de Drept a Univ. Bucureşti  (Gh. Muscalu) 
19 mai 2014 
Participare la  Conferința de diseminare cu tema "Dialog Judiciar - 
Prezent si Viitor" ( A.Bordea) 
Întâlnire cu magistraţi străini în cadrul programului EJTN, derulat 
în perioada 19-23 mai 2014 ( Gh. Muscalu) 
21 mai 2014 
Participare la evenimentul organizat de Ambasada S.U.A. cu 
ocazia vizitei oficiale în România a domnului Joseph Biden, 
vicepreședintelui SUA, Palatul Cotroceni (A.Bordea) 
22 mai 2014 
Participare la întâlnirea reprezentanţilor Î CCJ şi preşedinţilor 
secţiilor specializate de la curţile de apel, în cadrul căreia  au fost  
dezbătute aspecte de practică neunitară în materia litigiilor cu 
profesionişti şi în materia insolvenţei – Tg. Mureş ( A. Bordea) 
23-24 mai 2014 
Participare la dezbaterea privind bune practici administrative - 
Cluj-Napoca ( A. Bordea) 
27 mai 2014 
Participare la Conferința de lansare a Raportului privind regimul 
juridic al insolvenţei şi protecţia drepturilor creditorilor/ debitorilor 
în România (ICR/ ROSC) ( A. Bordea) 
28-29 mai 2014 
Conferinţa de lansare a proiectului Asistenţă pentru consolidarea 
capacităţii sistemului judiciar din România de a face faţă noilor 
provocări legislative şi instituţionale,implementat de CSM în cadrul 
Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 (A. Bordea Gh. 
Muscalu) 
29 mai 2014 
Primirea la sediul CSM  a unui grup de magistraţi italieni ( Gh. 
Muscalu) 
Conferinţa aniversară cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la 
ratificarea de către România a Convenției Europene a Drepturilor 
Omului, Palatul Parlamentului( A. Bordea, Gh. Muscalu) 
Conferinţa ministerială Justiţie şi Afaceri Interne a statelor 
SEECP, organizată de M J şi MAI, Palatul Parlamentului ( A. 
Bordea) 
2 iunie 2014 
Participare la sesiunea de deschidere a „International workshop 
under the CyberCrime@EAP and GLACY projects" ( Gh. Muscalu) 
3 iunie 2014 
Participare la dezbaterile Proiectului de lege privind desfiinţarea 
unor instanţe şi a parchetelor de pe lângă acestea, Senatul 
României ( A. Bordea) 
Întâlnire cu colectivele de procurori din cadrul PT Vâlcea şi PJ 
Râmnicu Vâlcea (Gh.Muscalu) 
6 iunie 2014 
Participare la sărbătoarea aniversară a Curţii de Conturi a 
României cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înfiinţare, Palatul 
Parlamentului ( A. Bordea, Gh. Muscalu) 
11-13 iunie 2014 
Participare la Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor 
Judiciare, Roma - Italia ( A Bordea, Gh. Muscalu) 
18 iunie 2014 
Primirea la sediul Consiliului a vizitei domnului judecător federal 
Richard Stearns şi domnului judecător Lawrence Brown, împreună 
cu reprezentanţi ai Ambasadei SUA la Bucureşti  (Gh. Muscalu) 
Conferința aniversară " România şi CEDO – 20 de ani",organizată 
de  Camera Deputaţilor şi MAI  ( A. Bordea) 
19 iunie 2014 
Participare la seminarul cu tema "Infracţiuni de corupţie şi 
infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie. Tehnici de 
investigare a infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunilor asimilate 
infracţiunilor de corupţie. Noutăţi aduse de Noul C P şi Noul C P P 
", organizat de PCA Galaţi şi PT Brăila în colaborare cu INM (Gh. 
Muscalu) 
20 iunie 2014 
Participare la şedinţa de analiză a DIICOT pe semestrul I/ 2014, 
Cluj-Napoca  (Gh. Muscalu) 

 

Comisia nr. 2 
- continuare – 

 
- modificarea Regulamentului privind concediile 
judecătorilor şi procurorilor 
- 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 
- necesitatea reglementării unor criterii de selecţie a 
magistraţilor care participă la concursul pentru 
ocuparea unui post de expert naţional detaşat 
- analiza necesităţii completării unor dispoziţii din 
ROI, conform celor dispuse de Secţia pentru 
judecători prin Hot. nr. 53/28.01.2014 
- situaţia judecătorilor şi procurorilor cu funcţii de 
conducere pentru care, la calcularea vechimii 
necesare ocupării acestor funcţii, a fost avută în 
vedere şi vechimea în profesia de avocat  
Notelor DRUO referitoare la: 
- organizarea unui concurs de admitere la INM în 
perioada  august-octombrie 2014 
- organizarea şi desfăşurarea examenului de 
capacitate al judecătorilor  şi procurorilor stagiari în 
anul 2014. 
Notelor comune DLDC-DRUO: referitoare la 
proiectul de Regulament privind evaluarea 
personalului de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, 
a decis  că se impune înfiinţarea la nivelul CSM a 
unui Grup de lucru ce va avea drept activitate 
modificarea Regulamentului de ordine interioară al 
instanţelor, după intrarea în vigoare a legii privind 
procedurile de preinsolvenţă şi insolvenţă, 
şi-a însuşit: 
 - punctul de vedere al DLDC cu privire la 
posibilitatea consultării registrului de evidenţă a 
redactării hotărârilor 
 - punctul de vedere al DLDC privind repartizarea 
cauzelor având ca obiect luarea, revocarea sau 
înlocuirea unei măsuri preventive la cerere sau din 
oficiu, după pronunţarea hotărârii asupra cauzei, dar 
anterior sesizării instanţei de apel-art.399 alin. 10 
CPP 

 

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi organismele internaţionale 

 
În perioada de referinţă, Comisia: 
 a avizat favorabil notele DAERIP privind: 
- oportunitatea organizării unor schimburi de 
experienţă între magistraţi din România şi magistraţi 
din Polonia, în domeniul contenciosului 
administrativ, 
- proiectele propuse pentru finanţare în cadrul 
exerciţiului financiar aferent fondurilor structurale 
alocate perioadei 2014-2020, 
 a luat act de: 
- programul de activitate al Direcţiei Afaceri 
Europene, Relaţii Internaţionale şi Programe în anul 
2014, 
- conţinutul notei de informare cu privire la adresa 
Ministrului Justiţiei, referitoare la principalele 
aspecte discutate în cadrul Conferinţei “Instanţele 
Uniunii Europene  - evoluţii viitoare”, Bruxelles, 
aprilie 2014, 
 a aprobat proiectul Raportului privind progresele 
înregistrate în cadrul Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare în perioada martie-mai 2014,  
 a analizat nota DLDC şi răspunsul formulat de 
INM cu privire la aspectele menţionate în raportul 
GRECO.  

 

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: 
- propunerile de modificare şi completare a Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, 
- propunerea de modificare a art. 231 din Codul de 
procedură civilă cu privire la posibilitatea comunicării 
transcrierilor înregistrărilor şedinţelor de judecată în format 
electronic, 
- proiectul de Lege privind revizuirea Constituţiei 
României,  
- scrisoarea Comisiei Europene referitoare la campania de 
creştere a nivelului de conştientizare în ceea ce priveşte 
separarea familiilor internaţionale, 
- modificarea Codul de procedură penală prin instituirea 
unor norme privind derogarea de competenţă în anumite 
cazuri de competenţă după calitatea persoanei, 
- privind modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor – aspecte referitoare la 
condiţiile eliberării din funcţie a unui judecător sau 
procuror care suferă de o boală psihică,  
 a analizat propunerile de amendamente la proiectul 
Legii pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul 
de procedură civilă, formulate de Ministerul Justiţiei 
 a decis constituirea Grupului de lucru privind eficienţa 
activităţii instanţelor. 

 

Comisia nr. 2 
Eficientizarea activităţii CSM şi a instituţiilor 

coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă 

 
În perioada de referinţă, Comisia a  decis transmiterea 
către Plenul CSM a: 
Notelor DLDC referitoare la: 
- modificarea şi completarea Regulamentului privind 
organizarea  şi desfăşurarea concursului de admitere în 
magistratură şi a Regulamentului privind concursul de 
admitere  şi examenul de absolvire a INM 
- modificarea Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a 

inspectorilor judiciari 

Numiri în 
funcţie de 
conducere 
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EVENIMENTE  IMPLICÂND  
CONDUCEREA CSM 

23-26 iunie 2014 
Vizită de documentare şi schimb de opinii în cadrul programului 
de invitaţi ai Republicii Federale Germania având ca temă 
„Combaterea corupţiei şi crimei organizate" (Gh. Muscalu) 
24 iunie 2014 
Întâlnire de lucru cu judecătorii Tribunalului Dâmboviţa şi ai 
judecătoriilor arondate  (A. Bordea) 
25 iunie 2014 
Întâlnire de lucru cu judecătorii Tribunalului Buzău ( A. Bordea) 
26-27 iunie 2014 
Participare la întâlnirea trimestrială a preşedinţilor, 
vicepreşedinţilor şi managerilor economici ai curților de apel, 
organizată de CA Târgu Mureş, la Sovata ( A. Bordea) 
27 iunie 2014 
Participare la Simpozionul naţional consacrat Zilei Justiţiei 
"Priorităţi actuale ale profesiilor juridice în înfăptuirea justiţiei"  ( A. 
Bordea) 
Ceremonia de absolvire a promoţiei de auditori de justiţie 2012 – 
2014 "Yolanda Eminescu"( A. Bordea) 
30 iunie – 2 iulie 2014 
Participare la Conferinţa "CA Constanţa la 100 de ani de la 
înființare. Provocări şi perspective determinate de reforma 
managementului judiciar, respectiv de intrarea in vigoare a noilor 
coduri (penale şi civile)" ( A .Bordea, Gh. Muscalu) 
30 iunie 2014 
Primirea doamnei Esther Blythe, însărcinat cu afaceri, Ambasada 
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord în România ( A. 
Bordea) 
 
 
 



 

 

     
 
. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Numiri în funcţie de conducere 
 

Judecători: 
- jud. LUMINIŢA CRIŞTIU-NINU - preşedinte - Secţia a II-a penală 
a Curţii de Apel Bucureşti 
- jud. SĂNDULESCU MARIUS GABRIEL - preşedinte - Secţia 
penală şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel 
Piteşti 
- jud. DAMIAN LIVIA – preşedinte – Secţia civilă a Tribunalului Alba 
- jud. MARIN TĂTARU- preşedinte -  Secţia penală a Tribunalului 
Brăila 
- jud. MALDEA NICUŞOR – preşedinte - Secţia a II-a civilă de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Caraş-Severin 
- jud. CORNEA MONICA – preşedinte - Secţia civilă a Tribunalului 
Giurgiu 
- jud. MENGONI SILVIA - preşedinte – Secţia civilă a Judecătoriei 
Bacău 
- jud. MARIN MARIETA - preşedinte - Secţia civilă a Judecătoriei 
Buzău 
- jud. KOLARITZ MIHAELA - preşedinte - Secţia civilă a 
Judecătoriei Galaţi 
- jud cu grad de tribunal IONEL FLORIN NEGHINĂ - preşedinte -  
Secţia civilă a Judecătoriei Giurgiu 

Procurori: 
- procuror LEUCEA ALIN LUCIAN - procuror şef Secţie urmărire 
penală la PT Bihor; 
- procuror CIOCÂNTĂ CRISTINEL VALENTIN - procuror şef Secţie 
urmărire penală la PT Bacău. 
 

Detaşări 
 

Judecători: 
- doamna DANIELA PANTAZI, judecător în cadrul Judecătoriei 
Sectorului 4 Bucureşti - detaşată la CSM;  
- domnul PREDA COSMIN FLORIN, judecător în cadrul 
Tribunalului Buzău - detaşat la Curtea de Apel Bucureşti; 

Procurori: 
- doamna Otilia Micloşină, procuror în cadrul PT Caraş-Severin - 
detaşată la MAI. 
- doamna Alexandra Mihaela Şinc, procuror în cadrul PICCJ - 
detaşată la INM ; 
- doamna Răileanu Paula Ruxandra, procuror în cadrul PT  
Bucureşti - detaşată la SNG; 
 

Delegări în funcţie de conducere 
- jud. POPA CARMEN MARILENA - preşedinte - Secţia penală a 
Tribunalului Sibiu 
- jud. TOMŞA CLAUDIA - preşedinte - Secţia penală a Tribunalului 
Sălaj 
- jud MORMOE CĂTĂLIN MIREL - preşedinte - Judecătoria Piatra 
Neamţ 
- jud. DULAMĂ ELEONORA - vicepreşedinte - Judecătoria 
Câmpina 
- jud. ILIEŞ TITIANA - preşedinte - Secţia penală şi pentru cauze cu 
minori a Curţii de Apel Suceava 
- jud. IONUŢ MILITARU - preşedinte - Secţia a II – a contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti 
- jud. CANDET ANA-MARIA - preşedinte - Judecătoria Buhuşi 
-jud. BĂLAN LAURENŢIU MIHAI - vicepreşedinte - Judecătoria 
Sfântu Gheorghe 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

Prelungire delegare în funcţie de conducere 
- jud. POPA ROXANA – preşedinte - Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie 
- jud AGAFIŢEI ŞTEFAN - vicepreşedinte - Judecătoria Bacău 
- jud. GAL IOAN - preşedinte – Judecătoria Marghita 
- jud MARDAR GEORGEL-TEOFIL - preşedinte - Judecătoria Darabani 
- jud. FALCAN DANIELA MARIA - vicepreşedinte - Judecătoria Iaşi 
- jud. Magdalina Constantin – preşedinte – Secţia I civilă a Tribunalului 
Neamţ 
- jud. Filioreanu Laura-Elena - vicepreşedinte - Tribunalul Neamţ 
- jud. Andreea Tănase – preşedinte - Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 
- jud. IVAN STELA FLORENTINA - preşedinte - Secţia civilă a Tribunalului 
Ilfov 
- jud. BARBU ELENA - vicepreşedinte - Curtea de Apel Braşov 
- jud. Ancuţa-Florina Gavrilă - preşedinte - Judecătoria Beiuş 
- jud. BĂDĂU LILIANA - preşedinte - Judecători Oneşti 
- jud. ACIOBĂNIŢEI MARIA SILVIA - preşedinte – Tribunalul Neamţ 
- jud. NECULINA TUCHILUŞ - preşedinte al Judecătoriei Tecuci 
- jud. AURICA BUDESCU – preşedinte - Judecătoria Făurei 
- jud. MIHAELA-DANIELA JOGA - preşedinte - Judecătoria Lehliu-Gară 
- jud. cu grad de tribunal ALEXE AURICA - preşedinte - Judecătoria 
Babadag 
- jud. MIKLOS ERZSEBET- preşedinte - Secţia penală a Tribunalului 
Covasna 
- jud. ORDOG LORAND ANDRAS - vicepreşedinte - Tribunalul Covasna 
- jud. Petre Mariana - preşedinte - Judecătoria Câmpina 
- jud. BURNAR LIVIA - preşedinte - Judecătoria Dragomireşti 
- jud. JUVERDEANU TATIANA - preşedinte - Secţia penală şi pentru cauze 
cu minori a Curţii de Apel Iaşi 
- jud. CSABA BELA NASZ - preşedinte - Judecătoria Sânnicolau Mare 
- jud. ANCA ALICE POP - preşedinte - Judecătoria Câmpulung 
Moldovenesc 
- jud. MITREA ADINA - vicepreşedinte - Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 
- jud. DUNCA GABI GABRIELA – preşedinte - Secţia civilă a Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti 
- jud. CHIUJDEA DENIS BRÂNDUŞA - preşedinte - Secţia penală a 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti 
- jud. OANA STELA ROŞEANU - preşedinte - Secţia penală a Judecătoriei 
Sectorului 5 Bucureşti 
- jud. POPOIAG DRAGOŞ CONSTANTIN – preşedinte – Tribunalul 
Dâmboviţa 
- jud. BĂLAŞA GABRIEL – preşedinte – Secţia a II-a civilă de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Dâmboviţa 
 
 De principiu Plenul CSM: 
 
- a apreciat că, participarea în cadrul unor proiecte de burse doctorale, în 
calitate de doctorand, nu se circumscrie niciuneia dintre interdicţiile ori 
situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege şi, prin urmare, nu este 
incompatibilă cu statutul de magistrat, urmând a fi emisă o hotărâre de 
principiu în acest sens; 
- a dispus adoptarea unei hotărâri în sensul că pe durata delegării unui 
magistrat la o altă instanţă sau parchet nu operează suspendarea madatului 
funcţiei de conducere în care a fost numit judecătorul sau procurorul 
respectiv.  

 
 

“Cea dintâi dintre îndatoririle noastre e drag ostea 

de adevăr şi credinţa în el.”  

S. PELICO  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

           Prin HCSM nr. 573/06.05.2014, a fost 
modificat şi completat Ghidului privind relaţia dintre 
sistemul judiciar din România şi mass-media, 
aprobat prin Hot. Plenului CSM nr. 
482/01.06.2012, ca urmare a intrării în vigoare a 
noului Cod de procedură penală. 

Institutul Naţional  
al Magistraturii 

În perioada de referinţă au fost desfăşurate activităţi vizând: 

 

 Formarea auditorilor de justiţie: 
- pentru auditorii de justiţie din anul I – au fost organizate 
vizite de studiu la Curtea Constituţională, a continuat seria de 
activităţi extracuriculare intitulată “Întâlniri de bun augur”, s-a 
derulat concursul de eseuri Jut Europaeum, s-a derulat procesul 
simulat în domeniul dreptului familiei la Tribunalul Bucureşti, a 
avut loc o întâlnire cu procurorii din SUA şi membrii ai 
Ambasadei SUA şi au participat la prima săptămână de stagiu de 
observare în cadrul instanţelor; au participat la concursul de 
referate CEDO.  

- pentru auditorii de justiţie din anul al II-lea - s-a desfăşurat 
la sediul INM Concursul de referate CEDO, au susţinut probele 
scrise ale Examenului de absolvire INM sesiunea mai-iunie 2014, 
a avut loc repartiţia, s-au desfăşurat trei semifinale ale 
competiţiei Themis 2014, găzduite de patru state membre UE, s-
a desfăşurat prima ediţie a Şcolii de vară pe tema “Interesul 
superior al copilului reflectat în instituţiile Noului Cod Civil”, la 
Sinaia, în cadrul proiectului norvegian “Asistenţă pentru 
consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a face 
faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”  

 Pregătirea magistraţilor în privinţa modificărilor 
legislative majore din sistemul legal românesc aduse prin 
intrarea  în vigoare la noilor coduri:  
- au fost organizate 28 de seminarii la nivel descentralizat în 
cadrul Proiectului româno-elveţian “Asistenţă pentru consolidarea 
capacităţii instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi 
procurorilor pentru aplicarea noilor legi”, 

- au fost organizate 2 conferinţe în cadrul Proiectului 
“Continuarea măsurilor pentru realizarea de progrese privind 
atingerea obiectivelor de referinţă stabilite prin MCV” cu 
finanţarea Guvernului Olandei şi coordonat de MJ, 

 Unificarea practicii judiciare în cadrul formării 
specializate a magistraţilor:  
- în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 – 
Proiectul predefinit nr.2–“Consolidarea capacităţii sistemului 
judiciar din România de a face faţă noilor provocări legislative” în 
cele patru componente (Output 2.2, 2.3, 2.4, 2.5) au fost 
organizate 8 seminarii şi două workshop-uri, 

- în cadrul 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 
Comisiei Europene, INM şi CSM, în colaborare cu Institutul 
Universitar European din Florenţa, în perioada 19-20.05.2014, au 
organizat la Bucureşti, Conferința de diseminare cu 
tema ”Dialogul Judiciar – Prezent și Viitor, 

- în perioada 2-3.06.2014, INM a fost gazda Workshop-ului 
internațional cu tema ”Mainstreaming judicial training on 
cybercrime and electronic evidence”, eveniment organizat de 
către Consiliul Europei și finanțat de proiectele comune ale 
Consiliului Europei și Uniunii Europene, 

- în cadrul Proiectului JUST/2011-2012/JPEN/AG/2956 
“ Îmbunătăţirea înţelegerii reciproce cu scopul consolidării 
încrederii între autorităţile judiciare din statele membre ale 
Uniunii Europene, coordonat de către CSM în parteneriat cu INM 
a fost organizat un seminar în perioada 5-6.06.2014 la București 

- INM a organizat la București, în perioada 17-18.06.2014 a V-a 
Conferință EuRoQuod –  a Reţelei naționale de judecători-
coordonatori în materia dreptului Uniunii Europene,  

- în perioada 30.06-04.07.2014, INM a organizat la Sovata a 11-a 
Ediție a Școlii de Vară cu tema Etică și deontologie – acțiune 
inclusă în Catalogul EJTN 

 

 

 

 

 

 

Şcoala Naţională  
de Grefieri 

În perioada de referinţă: 
 Departamentul de formare profesională iniţială: 
- în data de 11.05.2014 s-a desfăşurat concursul de 
admitere la S.N.G  
-prin H.nr.528/06.05.2014 Plenul CSM a hotărât 
constituirea reţelei de formatori pentru formarea iniţială 
în anul şcolar 2014, conform propunerilor transmise de 
SNG, 
- în perioada 24.06.2014 – 26.06.2014 cursanţii S.N.G. 
au participat la stagiul de observare având ca obiectiv 
cunoaşterea activităţii grefierilor din instanţe şi parchete, 
 Departamentul de formare profesională continuă: 
- a desfășurat activitățile din programul de pregătire 
profesională continuă a personalului auxiliar de 
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi a 
parchetelor de pe lângă acestea pentru anul 2014, 
aprobat prin H.C.S.M. nr. 1407/10.12.2013, 
- a desfășurat, la sediile curților de apel, seminare 
destinate noului C.p.c, la care au participat 370 de 
grefieri, 
-  a finalizat seminarele destinate noului C.p.p., 
organizate la nivelul și cu sprijinul curților de apel și al 
parchetelor de pe lângă acestea, au participat 468 de 
grefieri, 
- a realizat formarea profesională continuă a 
personalului auxiliar de specialitate prin acțiuni 
desfășurate în centrele regionale de formare de la 
Bârlad, Cheia, Orșova, Vatra Dornei și Sovata, la care 
au participat 330 de grefieri. 
 Departamentul de formare a formatorilor: 
- au fost numiţi 12 noi formatori colaboratori externi în 
cadrul formării iniţiale şi 7 noi formatori colaboratori 
externi în cadrul formării continue, 
- sub rezerva finanţării posturilor, a fost declanşată o 
procedură de recrutare pentru ocuparea a 5 posturi de 
personal de instruire propriu în cadrul departamentelor 
de formare profesională iniţială şi continuă   
 Departamentul Relaţii Internaţionale: 
a desfăşurat acţiuni în cadrul următoarelor proiecte: 
- „Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din 
România de a face faţă noilor provocări legislative şi 
instituţionale“, în cadrul Mecanismului Financiar 
Norvegian 2009-2014 în colaborare cu UE, Consiliul 
Superior al Magistraturii şi INM, 
- JUST/2011/JPEN/AG/2956 –  Îmbunătăţirea înţelegerii 
reciproce cu scopul consolidării încrederii între 
autorităţile judiciare din statele membre ale Uniunii 
Europene, 
- JUST/2011-2012/JCIV/AG/3381 – Exerciţii practice 
pentru implementarea instrumentelor de cooperare 
judiciară în materie civilă şi comercială, 
- JUST/2012/JPEN/AG/2949 – Întărirea cooperării 
judiciare pentru protejarea victimelor infracţiunilor,  
- a inițiat implementarea cursului eLearning pe tema 
English for legal puroposes, în colaborare cu British 
Council. 

www.grefieri.ro 
 

 (urmare) Institutul Naţional al Magistraurii 
 Formarea magistraţilor în domeniul luptei 
anticorupţie împotriva infracţiunilor economico-
financiare şi de corupţie 
- în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii 
judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva 
corupţiei şi a criminalităţii economice şi financiare” 
derulat în perioada 2013-2015 și co-finanţat printr-un 
grant din partea Elveţiei prin intermediul Contribuţiei 
Elveţiene pentru Uniunea Europeană extinsă, au fost 
organizate un seminar la nivel centralizat (Timişoara) 
precum şi patru seminarii la nivel descentralizat 
(Braşov, Craiova, Galaţi, Bacău) 

 În perioada 12.03–13.06.2014, INM a organizat 
examenul de absolvire a INM pentru cei 200 de auditori 
de justiţie de anul II, 

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 

“Cea de-a IX-a Conferinţă a Autorităţilor 

Judiciare din Regiunea Balcanilor, organizată la 

Bucureşti în perioada 11-13 mai 2014, sub 

auspiciile preşedinţiei române în exerciţiu a 

Procesului de Cooperare în Europe de Sud-vest v-a 

reprezenta un nou pas spre consolidarea 

colaborării dintre Consiliile Judiciare din această 

zonă a Europei, comparată în trecut cu un <butoi 

de pulbere> şi care trebuie să rămână un spaţiu al 

stabilităţii, democraţiei şi supremaţiei legii. Îmi 

exprim convingerea că întărirea cooperării dintre 

autorităţile judiciare din regiune, dintre Consiliile 

Judiciare cu precădere, va contribui la afirmarea 

valorilor fundamentale ale statului de drept şi va 

facilita o mai profundă integrare europeană a 

tuturor ţărilor din regiune.” 

Judecător dr. Adrian BORDEA 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii 
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Secţia pentru judecători în materie 
disciplinară 

În perioada 01.05. 2014 – 30.06.2014, Secţia a aplicat:  
  

- sancţiunea disciplinară constând în “avertisment”, pentru 
săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) 
din Lg. nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, doamnei Berbecariu Daniella, judecător în 
cadrul Tribunalului Bistriţa Năsăud; 
- sancţiunea disciplinară constând în „diminuarea 
indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o 
perioadă de 3 luni”, pentru săvârşirea abaterilor 
disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c) şi t) teza a II-a, 
raportat la art. 99 indice 1 alin. 2 din din Lg. nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, domnului Dumitru 
Dumitru Daniel, judecător în cadrul Judecătoriei 
Piteşti; 
- sancţiunea disciplinară constând în avertisment, pentru 
săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b) 
din Lg. nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
procurorilor republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, domnului Puţura Ovidiu,  judecător detaşat 
în cadrul  Ministerului Justiţiei 
În aceeaşi perioadă a admis solicitarea Inspecţiei 
Judiciare şi a dispus suspendarea din funcţie a domnului 
Apostol Gabriel , judecător la Judecătoria Piteşti, până 
la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare. 
 

Secţia pentru procurori în materie disciplinară 
În aceeaşi perioadă, Secţia a aplicat sancţiunea 
disciplinară constând în “avertisment”, pentru săvârşirea 
abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Lg. nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
domnului Mocanu Mihai, procuror în cadrul  DIICOT-ST 
Bucureşti. 

. 
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