
Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
În perioada de referinţă, Plenul CSM:  
 a hotărât: 
- validarea rezultatelor concursului/examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor la curți de apel, tribunale și judecătorii şi a procurorilor la 
parchetele de pe lângă curți de apel, tribunale și judecătorii, desfășurat în perioada 28.03-25.06.2014, 
- validarea rezultatelor concursului de admitere la SNG, desfășurat în data de 11.05.2014, 
- soluţionarea unor probleme privind valorificarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie din data de 1.07.2014, 
- modificarea şi completarea 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, 
- acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi personal al mai multor instanţe, 
- admiterea cererii de apărarea a independenţei procurorilor DNA şi prestigiul justiţiei, cu privire la declaraţiile făcute de Radu Mazăre Ştefan în media, 
- sesizarea MJ cu propuneri de modificare a Lg. nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, 
- numirea în funcţia de judecători stagiari şi procurori stagiari a absolvenţilor INM, promoţia 2012-2014, 
- admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale a doamnei procuror şef Laura Codruţa Kovesi, admiterea cererii de apărare a imparţialităţii procurorilor 
din cadrul DNA şi sesizarea CNA, 
- admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul judecător Cornel Gabriel Caian, de la Judecătoria Craiova,  
- suspendarea soluţionării cererilor de acordare a pensiei de serviciu formulate de doi judecători, suspendaţi din funcţii, până la soluţionarea definitivă a 
cauzelor, 
- admiterea cererii de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale formulată de doamna procuror Oana Andrea Schmidt Hăineală, membru ales al CSM, 
- în legătură cu posibilitatea eliberării de copii ale actelor întocmite în cadrul procedurilor de concurs,  
- sesizarea Ministerului Justiţiei cu propuneri de modificare a Legii nr.  567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 
al parchetelor de pe lângă acestea, 
- sesizarea IJ în vederea efectuării verificărilor referitoare la posibila atingere adusă independenţei justiţiei, respectiv a magistraţilor implicaţi în soluţionarea 
cauzei inculpatului Nicuşor Constantinescu, ca urmare a poziţiei publice a unor autorităţi administrative publice,  
 a aprobat: 
- programul de formare iniţială şi programul de stagiu pentru auditorii de justiţie, 
- datele şi disciplinele la care va fi susţinut examenul de absolvire de către promoţia de auditori de justiţie 2014-2015, 
- componenţa comisiilor de elaborare a subiectelor, de soluţionare a contestaţiilor, precum şi de examinare pentru susţinerea interviurilor la concursul de 
admitere la INM, respectiv de admitere în magistratură, sesiunea iulie-octombrie 2014. 
 a avizat: 
- proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, proiectul de OUG privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 134/2010 privind CPC, proiectul OG pentru modificarea OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, 
- proiectul de Ordonanţă privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor în România şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul 
străinilor în România, proiectul de Lege pentru transpunerea unor acte normative europene, proiectul de HG privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru 
ICCJ, 
 şi-a însuşit observaţiile Comisiei 2 şi propunerile direcţiilor de specialitate referitoare la proiectul de contract privind realizarea în parteneriat a unui proiect 
informatic de anonimizare a hotărârilor judecătoreşti şi de publicare a acestora.  
 a soluţionat contestaţiile formulate de candidaţi la concursul de admitere la INM, respectiv de admitere în magistratură. 
 a luat act  de punctul de vedere al DLDC cu privire la solicitarea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane referitoare la recomandările 
Departamentului de stat SUA în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane şi în cel al asistenţei victimelor traficului de persoane şi a decis 
informarea instanţelor şi a parchetelor cu privire la aspectele sesizate în solicitare. 
 a desemnat reprezentanţii Consiliului în vederea participării la diverse evenimente internaţionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea Secţiei pentru judecători  a CSM 
În aceeaşi perioadă, Secţia: 
 a hotărât: 
- numirea în funcţiile de conducere a judecătorilor ca urmare a concursului/examenului desfăşurat  în perioada 28.03 - 25.06.2014, 
- suspendarea din funcţie a unui judecător, ca urmare a declarării recursului împotriva H CSM nr. 823/2014, 
- suspendarea din funcţie a doi judecători de la ICCJ, ca urmare a trimiterii în judecată,  
- respingerea contestaţiei formulată de un judecător împotriva calificativului acordat pentru activitatea profesională desfăşurată în perioada 
2010-2012, ca tardiv formulată, 
 a luat act de conţinutul adresei Agenţiei Naţionale Antidrog privind analiza hotărârilor judecătoreşti definitive primite în baza Legii 
381/2004 şi a hotărât transmiterea acesteia către curţile de apel.   
 a aprobat rapoartele Inspecţiei Judiciare referitoare la verificările privind: 
- durata datei de recomandare şi a intervalului de timp la care este stabilit primul termen de judecată, în dosarele înregistrate după intrarea în 
vigoare a N.C.p.c, 
- eficienţa managerială şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare, 
comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea 
corespunzătoare a serviciului public la CA Oradea şi instanţele arondate, 
- modalitatea de aplicare de către instanţe a dispoziţiilor art. 23 şi următoarele din Lg.nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei 
în familie, referitoare la emiterea ordinului de protecţie. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

 

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 procurori a CSM 
În  perioada de referinţă, Secţia:  
 a hotărât:   
- numirea în funcţiile de conducere a procurorilor ca urmare a concursului/examenului desfăşurat  în perioada 28.03 - 25.06.2014, 
- suspendarea din funcţie a trei procurori, ca urmare a declarării recursului împotriva HCSM nr.877/2014, a trimiterii în judecată şi a dispunerii măsurii arestării 
preventive.  
 a aprobat Rapoartele Inspecţiei Judiciare privind verificarea: 

- eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea PT Neamţ şi parchetele arondate 
acestuia, precum şi măsurile propuse, 

- măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, cu obiect săvârşirea infracţiunilor 
de spălare de bani, corupţie, contrabandă, conflict de interese, silvice şi evaziune fiscală, precum şi măsurile propuse în cuprinsul raportului,  

- măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării, privind plângerile penale 
formulate  de Curtea de Conturi a României şi a măsurilor propuse, 

- aspectelor de practică a parchetelor în ceea ce priveşte înregistrarea dosarelor penale în care instanţele de judecată au pronunţat soluţii definitive de achitare 
conform dispoziţiilor art.10 lit.c din vechiul CPP, precum şi măsura propusă în cuprinsul acestuia,  

- respectării normelor de procedură în efectuarea urmăririi penale sau a supravegherii cercetărilor penale în cauzele privindu-l pe Sandu Anghel, hotărând 
înaintarea acestuia către procurorul general al PICCJ, pentru a analiza aspectele constatate, din perspectiva dispoziţiilor art. 64 alin. (3) din lg. nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
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EVENIMENTE  IMPLICÂND 

CONDUCEREA CSM 
27.08.2014 

Întrevederea cu Însărcinatul cu Afaceri a.i. al Statelor Unite 
ale Americii, Dean Thompson (A. Bordea, Gh.  Muscalu); 

30 iulie 2014 

Participare la şedinţa Consiliului Director al Institutului 
Român pentru Informații Juridice – ROLII (A. Bordea); 

16-17 iulie 2014 

Primirea la sediul CSM a delegaţiei Consiliului Superior al 
Magistraturii din Republica Moldova (A. Bordea); 

14 iulie 2014 

Participarea la recepţia organizată de Ambasada Franţei, cu 
ocazia Zilei Naţionale a Franţei (A. Bordea); 

8 iulie 2014 

-Primirea la sediul Consiliului a domnului Thorsten Geissler, 
director al Programului Statul de Drept Europa de Sud-Est, 
Konrad-Adenauer-Stiftung şi a delegaţiei parlamentare a 
Uniunii Creştin-Democrate din Republica Federală 
Germania (A. Bordea); 

-Întâlnire cu procurorii inspectori judiciari ai Direcţiei de 
inspecţie pentru procurori – Inspecţia Judiciară (Gh.  
Muscalu); 

6 iulie 2014 

Participarea la festivitatea prilejuită de sărbătorirea "Zilei 
justiţiei", organizată la Curtea de Apel din Bucureşti (A. 
Bordea, Gh.  Muscalu); 

3 iulie 2014 

Participarea la evenimentul prilejuit de "Ziua Independenţei 
2014", organizat de Ambasada SUA in România (A. 
Bordea, Gh.  Muscalu); 

30 iunie – 2 iulie 2014 

Participare la Conferinţa "Curtea de Apel 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) 

 

 

 

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi organismele 

internaţionale 
În aceeaşi perioadă, Comisia a: 

  considerat că este oportună participarea 
unui membru CSM la seminarul “Consiliul 
Superior al Magistraturii şi rolul său în 
evaluarea judecătorilor”, acesta urmând să fie 
desemnat în cadrul şedinţei de Plen. 
  luat act de opţiunile formulate de către 
membrii CSM privind participarea în cadrul 
proiectelor RECJ ce se vor desfăşura în 
perioada 2014-2015. Totodată, comisia a 
formulat o serie de observaţii cu privire la fişa 
de proiect elaborată pentru proiectul RECJ 
“Independenţa şi responsabilitatea 
procurorilor”, printre care şi implicarea în 
proiect a organizaţiilor internaţionale ale 
procurorilor precum CCPE-CoE şi IACA. De 
asemenea, s-a precizat că este necesar ca fişa 
de proiect să menţioneze că indicatorii din 
Tabloul de Bord pentru Justiţie ar putea să 
privească şi dosarele penale, pe lângă 
dosarele civile şi comerciale, deja incluse. 
  propus: 
- ca la seminarul cu tema “Guvernarea 
autonomă a sistemului judiciar” ce va avea loc 
în Ucraina în perioada 03-04 septembrie 2014 
să participe domnul Vasilică Cristi Dănileţ, 
membru CSM, 

-ca la Conferinţa internaţională cu tema 
“Administrarea judecătorească modernă – un 
element cheie al reformei justiţiei” Chişinău 23-
24 octombrie 2014, să participe domnul 
judecător Cristian Ioniţă, şef al Serviciului 
Formare Profesională şi Statistică Judiciară al 
CSM. 

                    Comisia nr. 1 (continuare)         

 a decis: 
- transmiterea unui răspuns la solicitarea 
Ministerului Finanţelor publice referitoare la 
interpretarea şi aplicarea prevederilor art.14 şi 
art.50 alin ( 1) din OUG nr. 80/2013 privind 
taxele judiciare de timbru în sensul că 
sesizarea a fost transmisă CA Ploieşti în 
vederea exercitării atribuţiei de unificare a 
practicii judiciare revăzute de Regulamentul de 
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 

 şi-a însuşit  
- punctul de vedere privind menţiunile citaţiei 
emise pentru constituirea de parte civilă în 
cauzele penale şi a decis consultarea 
instanţelor, 

- Nota referitoare la solicitarea Centrului 
Romilor pentru intervenţie Socială şi Studii - 
Romani CRISS de exprimare a unui punct de 
vedere privind comportamentul CSM in relaţiile 
cu rromii şi a decis transmiterea unui răspuns 
solicitantului în sensul notei, 

- punctul de vedere al DLDC cu privire la 
armonizarea prevederilor art. 650 alin (1) din 
CPC, declarate neconstituţionale, cu 
dispoziţiile Constituţiei şi a decis  înaintarea 
acestuia către Plenul CSM, cu propunerea de 
sesizare a MJ cu o nouă propunere de 
modificare a art. 650 din Codul de procedură 
civilă în forma cuprinsă în proiectul anterior. 

 a luat act de: 
- Nota DLDC privind adresa Ministerului 
Justiţiei referitoare la propunerile de modificare 
a Legii cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
 

 

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: 
A apreciat că în legătură cu verificările ce se efectuează în 
procedura de revocare din funcţia de membru al CSM, 
trebuie realizată o distincţie, astfel: 

- când sesizarea este făcută de adunările generale ar trebui 
verificată doar legalitatea procedurii şi dacă motivul de 
revocare este unul dinte cele prevăzute de lege sau 
regulament, 

- când sesizarea este făcută de preşedintele CSM sau de o 
treime dintre membri, ar trebui verificate legalitatea 
procedurii şi a motivelor invocate precum şi temeinicia 
motivelor de revocare. De asemenea, ar trebui 
reglementată o interdicţie pentru membrii CSM şi inspectorii 
judiciari de a se implica în campania electorală pentru 
alegerea membrilor CSM. 

Analizând punctul de vedere al direcţiei de specialitate a 
decis că interesul sistemului judiciar este de a realiza o cât 
mai bună formare practică a judecătorilor stagiari, fiind 
necesar ca şi activitatea judecătorilor stagiari să fie 
coordonată de judecători definitivi similar procurorilor 
stagiari, a căror activitate este coordonată de procurori 
definitivi, apreciindu-se necesară analizarea posibilităţilor de 
modificare a Legii nr. 303/2004. 

Referitor la adresa Curţii Constituţionale de înaintare a 
Deciziei nr.379/2014, definitivă şi obligatorie referitoare la 
sintagma rezoluţia de clasare este definitivă – Comisia a 
stabilit ca direcţia de specialitate să întocmească un punct 
de vedere privind propuneri de reglementare a procedurii de 
contestare a rezoluţiilor de clasare, având în vedere şi 
punctul de vedere al Inspecţiei Judiciare. 

 

Numiri în 
funcţie de 
conducere 

 
 

 

 

 

„

R

Comisia nr.2 
Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 

Magistraturii şi a instituţiilor coordonate, parteneriatul 
cu instituţiile interne şi societatea civilă  

În perioada de referinţă Comisia a decis: 

- înaintarea notei DRUO privind posibilitatea eliberării de copii ale 
actelor întocmite în cadrul procedurilor de concurs, Plenului CSM 
în vederea emiterii unei hotărâri de principiu, 

- înaintarea către Inspecţia Judiciară a sesizării privind aspectele 
evidenţiate de doamna judecător Viorica Costiniu referitoare la 
aspectele manageriale la nivelul Secţiei a II-a a CA Bucureşti şi a 
conducerii curţii, apreciind că acestea sunt de competenţa IJ, 

- modificarea art. 10 alin (11), art. 12 alin (11), art. 16 alin (11), art. 5 
alin (2) lit. i1) din ROI al instanţelor judecătoreşti precum şi 
emiterea unei adrese către Procurorul General în vederea 
modificării ROI al parchetelor, în sensul instituirii obligaţiei 
procurorului de a comunica de îndată împrejurarea că s-a dispus 
trimiterea în judecată a unui magistrat atât conducerii 
instanţei/parchetului la care acesta funcţionează, cât şi la CSM. 

 şi-a însuşit notele/punctele de vedere ale direcţiilor de 
specialitate privind:  
- propunerile de modificare a dispoziţiilor art. 10311 şi art. 10314 
alin. (1) din ROI pentru uniformizarea modalităţii de repartizare 
aleatorie în sistem informatic a tuturor cauzelor penale, 
reprezentând opinia majoritară exprimată de instanţe şi a decis 
transmiterea lucrării Plenului cu propunerea de modificare a 
articolelor menţionate precum şi propunerea de sesizare a 
Ministerului Justiţiei cu privire la necesitatea modificării aplicaţiei 
Ecris, 

- solicitarea Agenţiei Naţionale Împotriva Traficului de Persoane 
referitoare la recomandările Departamentului de stat SUA în 
domeniul prevenirii şi combaterii traficului de persoane şi în cel al 
asistenţei victimelor traficului de persoane şi transmiterea acestuia 
Plenului, 

- identificarea unui criteriu obiectiv pentru desemnarea 
judecătorului din planificarea de permanenţă prevăzută de art. 98 
din ROI, care să înlocuiască judecătorul de cameră preliminară în 
caz de absenţă şi a decis transmiterea acestuia Plenului cu 
propunerea de modificare a ROI, 

- lucrările referitoare la problematica cererilor de chemare în 
judecată civilă şi a celor în materie penală, formulate în numele 
altor persoane, reale, dar fără consimţământul acestora, sau în 
numele unor persoane fictive. Comisia de decis transmiterea 
lucrării Plenului cu propunerea de sesizare a ministrului justiţiei în 
vederea completării CPC şi a CPP, precum şi sesizarea ministrului 
justiţiei în scopul reintroducerii în Regulamentul de aplicare a Legii 
nr. 254/2013, ca abatere sancţionabilă, a formulării de către un 
deţinut a unei cereri în numele unei persoane fictive sau a altei 
persoane, fără consimţământul acesteia, 

- posibilitatea întocmirii planificărilor de permanenţă, pe materii, 

- interpretarea unor dispoziţii din Regulamentul privind evaluarea 
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor. Comisia a 
apreciat că existenţa unei cercetări disciplinare pornite de către IJ 
împotriva preşedintelui instanţei la solicitarea magistraţilor din 
colectiv se circumscrie noţiunii de litigiu prevăzută de art. 26 alin. 8 
pct. 2 din Regulamentul menţionat şi a decis consultarea 
instanţelor şi parchetelor asupra propunerilor precum şi 
consultarea instanţelor şi a Ministrului Justiţiei asupra propunerilor 
de modificare a ROI al instanţelor judecătoreşti, 

- modul de aplicare a art.9 din Lg.nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal şi a art. 4 din 
Regulamentul de organizare a activităţii judecătorului de 
supraveghere a privării de libertate.  

 a apreciat că: 

- se impune solicitarea de la Inspecţia Judiciară a datelor 
referitoare la existenţa sau inexistenţa unor dosare disciplinare 
privind judecătorii de la J.Câmpulung inclusiv în ceea ce priveşte 
pe preşedintele acestei instanţe,  

 a analizat: nota privind extinderea categoriilor de cauze ce pot 
fi soluţionate de judecătorii stagiari sau posibilitatea modificării 
statutului absolvenţilor INM. 
  



Numiri în funcţie de conducere 
 

Judecători: 
 

- jud. Țâmpea Teodora-Maria - numirea în funcţia de preşedinte al Secției 
penale a Tribunalului Alba,  

- jud. Vasiescu Mihaela Dorina, preşedintele Secţiei penale şi pentru 
cauze cu minori şi de familie din cadrul Curţii de Apel Târgu Mure - 
delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Târgu Mureş, 

- jud. Lăcustă Oana-Monica – preşedinte - Secţiei I civilă a Tribunalului 
Iaşi, 

Procurori: 
- proc. Leucea Alin Lucian - procuror şef Secţie urmărire penală la PT 
Bihor, 
- proc. Ciocântă Cristinel Valentin - procuror şef Secţie urmărire penală 
la PT Bacău, 
-  proc. Vidrean Daciana Bianca - procuror şef la DIICOT - Serviciului 
Teritorial Oradea,  

- proc. Cerbu Ioan Viorel - procuror şef al Serviciului de prevenire şi 
combatere a traficului ilicit de droguri –DIICOT- Structura centrală,  

- proc. Mornăilă Florin Mihai - procuror şef la DIICOT - Serviciul Teritorial 
Cluj,  

- proc. Olteanu Marius Felician - procuror militar şef secţie judiciară în 
cadrul Parchetului Militar de pe lângă CMA Bucureşti, 

- proc. militar Bogdan Ion -procuror militar şef secţie urmărire penală în 
cadrul Parchetului Militar de pe lângă CMA Bucureşti. 

Detaşări/prelungire detaşări 
Judecători: 

- jud. Pantazi Crenguţa Elena de la  Judecătoria Pogoanele – detaşată la 
Tribunalul Buzău, 

- jud. Florin Marius Tacu de la Curtea de Apel Iaşi la Ministerul 
Afacerilor Externe. 

Procurori: 
prelungire detaşare: 

- proc. Ionescu Lavinia de la PCA Bucureşti – în cadrul SNG, 

- proc. Dumitrescu Raluca de la PT Hunedoara-în cadrul EUROJUST, 

- proc. Moldovan Ilie Tiberius de la PICCJ - în cadrul misiunii EUPOL – 
Afganistan,  

-proc. Bunea Dana-Cristina de la PCA Bucureşti- în cadrul Grefei Curţii 
Europene a Drepturilor Omului – Strasbourg. 

Delegări în funcţie de conducere 
- jud. Vasiescu Mihaela Dorina - vicepreşedinte al CA Târgu Mureş, 

- jud. Spătaru Gabriela - preşedinte al Secţiei I civilă a T. Dâmboviţa,  

- jud. Florian Costin - preşedinte al Secţiei penale a T. Galaţi,  

- jud. Lotus-Manuela Gherghină -preşedinte al Secţiei a II - a civilă a 
C.A. Craiova,  

- jud. Doranda Mărăcineanu - preşedinte al Secţiei de cont. adm. şi fiscal 
a T. Galaţi,  

- jud. Ion Reghină - preşedinte al Judecătoriei Fetești, 

- jud. Adam Corina- preşedinte al Judecătoriei Huși,  

- jud. Grozăvescu Ion -preşedinte al Judecătoriei Caracal,  

- jud. Poenaru Valentina -preşedinte al Judecătoriei Băilești,  

- jud. Crişan Valentina -preşedinte al Judecătoriei Horezu,  

- jud. Stoenescu Dorina - preşedinte al Judecătoriei Calafat,  

- jud. Liciu Ioana Hermina-vicepreşedinte al Judecătoriei Drăgăşani, 

- jud. Mihai Marin -vicepreşedinte al Judecătoriei Craiova,  

- jud. Aronescu Nicolaie-Tiberiu – preşedinte – Jud. Podu Turcului, 

- jud. Volanschi Doina Mihaela – preşedinte - Judecătoriei Sighişoara, 

- jud. Dana Alina Popescu – vicepreşedinte - Judecătoriei Alexandria. 

 

Prelungire delegare în funcţie de conducere 
- jud. Tăncuţa Muşat–preşedinte – Secţia Penală a T.Ialomiţa, 

- jud. Corneliu Popescu- preşedinte al T. Mehedinţi, 

- jud. Istrătescu Achim- preşedinte al Secţiei penale a T. Giurgiu,  

- jud. Muntean Daniela Claudia - preşedinte al Secţiei a II-a civilă a T.Arad,  

- jud. Dinu Marius - preşedinte al Judecătoriei Găeşti,  

- jud. Gurlui Claudiu Marius - preşedinte al Judecătoriei Năsăud,  

- jud. Bosoc Samir -preşedinte al Judecătoriei Săveni,  

- jud. Mititelu Cătălin Constantin - preşedinte al Judecătoriei Bălceşti,  

- jud. Danciu Cornel Ştefan -preşedinte al Judecătoriei Câmpeni,  

- jud. cu grad de tribunal Folea Camelia -preşedinte al Judecătoriei Blaj,  

- jud. Florea Napoleon -preşedinte al Judecătoriei Orăştie,  

- jud. Scărlătescu Ovidiu Ştefan -preşedinte al Judecătoriei Lugoj,  

- jud. Bogdan Dumitru-Cristian - preşedinte al Judecătoriei Costeşti,  

- jud. Cristina Nicoleta Ghiţă -vicepreşedinte al Judecătoriei Sect.1 Bucureşti,  

- jud. Defta Doina -vicepreşedinte al Judecătoriei Caracal,  

- jud. Gligor Laura- preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Oradea,  

În cadrul aparatului tehnic al CSM: 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât prelungirea delegării în următoarele 
funcţii de conducere din cadrul aparatului tehnic al CSM, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu 
mai mult de ocuparea postului prin concurs/examen, în condiţiile legii, a: 

- jud. Nicolae Constantin- şef al Serviciului legislaţie şi documentare,  

- proc. Valentina Marilena Vişan -şef al Serviciului resurse umane pentru parchete, 

- specialist IT domnul Marius Gabriel Dumitru -  şef al Biroului informatică,  

- cons. jur. domnul Marius Daniel Tudor - şef al Serviciului programe europene şi 
internaţionale,  

- cons. Anca Gheorghiu - şef al Serviciului administrativ şi aprovizionare. 

Extras din mesajul dl. jud. dr. Adrian Bordea, preşedintele CSM 
- Ziua Justiţiei -6 iulie 2014 

   „… pornesc de la un aforism “fiat justitia pereat mundus” a cărui paternitate nu mai 
este recunoscută  jurisconsulţilor sau senatorilor romani, ci papei Hadrian VI, aforism 
preluat ca principiu de viaţă, de împăratul Sfântului Imperiu Roman, Ferdinand I (1558). 

Fiat justitia pereat mundus se constituie ca un simbol al înfăptuirii justiţiei, al 
independenţei şi imparţialităţii, pe care societatea o caută. Alături de aceasta, într-o 
legătură strânsă aducem în prim-plan teodiceea raţionalismului modern al lui Leibniz 
prin care “justiţia divină şi justiţia umană nu reprezintă decât cazuri particulare ale 
jurisprudenţei  universale, în care justiţia umană nu este altceva decât logica aplicată 
domeniului moral” … Idealul justiţiei – suum quiqe triuere – este de a da fiecăruia ce i 
se cuvine, fără a se lăsa atinsă de prejudecăţi, interese, pasiuni, ideal greu de atins în 
aflarea adevărului, dar mai greu de atins în căutarea dreptăţii. Aceasta pentru că, fie că 
recunoaştem sau nu, conştiinţa morală este uneori favorizată, alteori împiedicată de 
factorii adiacenţi menţionaţi, la care academicianul Atanase Joja adaugă  factorii 
externi – politic sau economic.  

În temeiul principiilor universale evoluează sistemele jurisdicţionale, cu rolul esenţial 
de a sancţiona încălcarea dreptului altuia, în nota comună de a trăi onest, în respectul 
normelor  impuse de societate. 

Idealul justiţiei reprezintă independenţa acestui sistem, care, în toate momentele 
istorice,  s-a confruntat cu dificultăţi cognitiv-axiologice.  

Independenţa nu este un privilegiu acordat magistraţilor, ci o garanţie a preeminenţei 
dreptului, o garanţie a procesului echitabil, desfăşurat în termen rezonabil, a dreptului 
la apărare şi a unui recurs efectiv. … Conştiinţa morală este rezultatul educaţiei, 
element necesar in evoluţia socială, ce apare ca un “organon de obligaţii ce trebuie 
acceptate, practicate şi prezervate, pentru ca viaţa în comun să fie posibilă şi durabilă” 
– F Gonseth. 

În acest context trebuie tratată chestiunea corupţiei, ca abatere de la moralitate, 
cinste, datorie. Abaterea de la normă este inacceptabilă şi trebuie sancţionată, altfel 
capacitatea corecţiei este în pericol, iar societatea condusă spre anarhie. 

Justiţiei îi revine sarcina corecţiei şi o va face, pentru că “Artemis”, zeiţa, este legată 
la ochi, nu oarbă şi pentru că sabia sa este atât de lungă încât poate atinge vârful 
piramidei sociale. 

De aceea “fiat justitia pereat mundus” se constituie ca un simbol al independenţei de care 
societatea are nevoie. …” 
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Institutul Naţional  
al Magistraturii 

În perioada de referinţă au fost desfăşurate activităţi vizând: 

 Formarea auditorilor de justiţie  

pentru auditorii de justiţie din anul I: 
- în cadrul modulului dedicat dreptului familiei a fost 
organizată conferinţa ”Alienarea parentală”,  

- 7 auditori de justiţie însoţiţi de un formator al INM au 
participat şcoala de vară cu tema Initial Training on UE 
Competition Law desfăşurată în Barcelona, Spania şi 
oganizată în cadrul unui program finanţat de către Comisia 
Europeană,  

- 10 auditori de justiţie au participat la cea de-a doua ediţie 
a şcolii de vară adresată viitorilor judecători şi procurori 
europeni în cadrul proiectului “Strengthening judicial 
cooperation to protect victims of crimes”.  

 În vederea pregătirii magistraţilor a continuat 
procesul de redactare a modulelor e-learning dedicate 
modificărilor legislative majore din sistemul legal românesc 
aduse de intrarea în vigoare a noilor coduri şi au fost 
predate 8 module finalizate în perioada de referinţă. 

 Pentru pregătirea magistraţilor în vederea 
dezvoltării abilităţilor non-juridice specifice profesiei 
de magistrat, 19 magistraţi români şi 3 magistraţi din 
state membre au participat la cea de-a XI-a ediţie a Şcolii 
de Vară cu temă “Etică şi deontologie profesională”, 
desfăşurată la Sovata.  

 Pe planul relaţiilor internaţionale au fost 
organizate următoarele evenimente: 

- Masa rotundă cu tema Recursul efectiv în domeniul 
condiţiilor de detenţie, eveniment organizat la Strasbourg 
de către Serviciul pentru Executarea hotărârilor Curţii 
Europene a Drepturilor Omului din cadrul Consiliului 
Europei, finanţat prin Human Rights Trust Fund, la care 
participat doamna judecător Beatrice Ramaşcanu, 
formator cu normă întreagă la INM, 
- Întrunirea membrilor Sub-grupului Civil (Civil SWG) din 
cadrul Reţelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), 
convocată la Barcelona, în Spania, la care participat 
doamna judecător Octavia Spineanu-Matei, directorul INM, 

- Şcoala de vară cu tema Initial Training on UE 

Competition Law, finanţată de către Comisia Europeană. 
Evenimentul s-a desfăşurat la Barcelona, în Spania, la 
care participat doamna judecător Diana Ungureanu, 
formator cu normă întreagă la INM. 
Consiliul Superior al Magistraturii a organizat, prin 
INM:  
- în perioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014 examenul de 
capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari,  

- în perioada 1 iulie – 7 octombrie 2014 concursul de 
admitere la INM, pentru ocuparea unui număr de 160 de 
posturi de auditor de justiţie (dintre care 80 pentru 
ocuparea funcţiei de judecător şi 80 pentru ocuparea 
funcţiei de procuror), concurs la care s-au înscris 4073 de 
candidaţi, 

- în perioada 1 iulie – 16 octombrie 2014 concursul de 
admitere în magistratură, pentru ocuparea a de 26 posturi 
de judecător şi 10 posturi de procuror, concurs la care s-
au înscris 1007 candidaţi.   

www.inm-lex.ro 

 

 

 

 

 

Şcoala Naţională  
de Grefieri 

În perioada de referinţă: 
 

 Departamentul de formare 
profesională iniţială a continuat programul 
de formare iniţială a cursanţilor din promoţia 
2014 astfel, în perioada 28.07-14.08.2014, 
sub coordonarea îndrumătorilor de stagiu din 
instanţe şi parchete, s-a desfăşurat prima 
etapă a stagiului practic a cursanţilor, 
conform programului stabilit şi a constat în 
pregătirea practică aplicată în vederea 
ajutării grefierilor în îndeplinirea viitoarelor 
atribuţii.                                                                                       

 Departamentul de formare 
profesională continuă a continuat noua 
procedură de recrutare pentru două posturi 
de personal de instruire propriu, neocupate 
în procedura anterioară.          

 Departamentul de relaţii 
internaţionale, în cadrul proiectului 
„Asistenţă pentru consolidarea capacităţii 
sistemului judiciar din România de a face 
faţă noilor provocări legislative şi 
instituţionale”, finanţat în cadrul 
Mecanismului Financiar Norvegian, au fost 
continuate activităţile specifice. 

 De asemenea, SNG:                               
- a realizat procedura de recrutare a 
experţilor specializaţi în domeniul 
Managementul timpului şi al dosarelor, cu 
respectarea normelor de publicitate impuse 
de prevederile Statutului personalului de 
instruire al SNG. Au fost înregistrate 16 
candidaturi din care, în urma procedurilor, au 
fost selectaţi 6 candidaţi.            

- a fost finalizată selecţia a 15 formatori 
pentru desfăşurarea celui de-al doilea 
seminar de formare a formatorilor în 
domeniul Managementul timpului şi al 
dosarelor, care urmează a fi organizat în 
luna septembrie la Bucureşti,            

 - au fost selectaţi 8 formatori pentru 
desfăşurarea celui de-al doilea seminar 
comun de formare a formatorilor din cadrul 
INM şi al SNG în domeniul Eticii şi 
deontologiei, ce urmează a fi organizat în 
luna septembrie la Bucureşti, procedura a 
fost finalizat la data de 26.08.2014. 

 

 

 

 

www.grefieri.ro 
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www.iurispedia.ro - platformă pentru comentarea şi adnotarea Noilor Coduri 

Analizând sesizarea formulată de unii judecători din cadrul 
C.A. Oradea privind posibilitatea afectării imaginii şi 
independenţei justiţiei prin raportare şi la comunicatul emis 
de DNA în data de 31.03.2014, Plenul a decis următoarele: 

- judecătorii care, în exerciţiul funcţiunii, comit fapte care ar 
putea avea caracterul unor infracţiuni în orice circumstanţe 
nu pot beneficia de imunitate faţă de procesul penal ordinar. 

- obligaţia judecătorului de păstrare a secretului deliberării în 
legătură cu fapta cu privire la care este cercetat penal 
încetează în momentul în care, în condiţiile art.307 din 
Codul penal, i se aduc la cunoştinţă, înainte de prima sa 
audiere, calitatea de suspect, fapta pentru care este 
suspendat, încadrarea juridică a acesteia, drepturile 
procesuale prevăzute la art.83 din acelaşi cod, încheindu-se 
despre toate acestea un proces-verbal.  

- judecătorul poate fi audiat ca martor într-un proces al cărui 
obiect este săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu 
procesul deliberării. 

 - judecătorul faţă de care s-a început urmărirea penală 
pentru săvârşirea unei fapte de corupţie ar trebui să se 
abţină de la soluţionarea pricinilor cu această natură până la 
clarificarea situaţiei sale. 

- principiile independenţei, imparţialităţii şi integrităţii 
judecătorului consacră în primul rând obligaţii şi nu pot fi 
invocate drept justificări pentru disimularea unei conduite 
care este ea însăşi o ameninţare a independenţei şi 
imparţialităţii justiţiei şi a procesului echitabil, cum este cazul 
corupţiei.  

- judecătorul poate fi audiat cu privire la fapte care vizează 
orice interferenţă exterioară procesului cognitiv al deliberării, 
care pot avea caracter ilicit, dar nu şi cu privire la procesul 
cognitiv propriu-zis al deliberării.  

 

Concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii şi concursul de admitere în magistratură 

   În data de 31 august 2014 s-a desfăşurat prima etapă a 
celor două concursuri, proba eliminatorie tip grilă de 
verificare a cunoştinţelor juridice. 

   La concursul de admitere la INM s-au înscris 4.073 de 
candidaţi dintre care 4.028 au îndeplinit condiţiile de 
participare. Concursul se organizează pentru ocuparea a 
160 de locuri de auditori de justiţie (80 pentru ocuparea 
funcţiei de judecător şi 80 pentru ocuparea funcţiei de 
procuror. 
   Pentru concursul de admitere în magistratură s-au înscris 
1.007 de candidaţi, dintre care 974 au îndeplinit condiţiile de 
participare. Concursul se organizează pentru ocuparea a 26 
de posturi de judecător în cadrul judecătoriilor şi a 10 posturi 
de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii.  
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Secţia pentru procurori în materie 
disciplinară 

 
În perioada de referinţă, Secţia a aplicat două 
sancţiuni disciplinare constând în: 
 
-  “excluderea din magistratură” pentru săvârşirea 
abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. I, j, 
m, s şi t din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
- “suspendarea din funcţie pe o perioadă de 6 
luni” pentru săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzută de art. 99 lit. t din Legea nr 303/2004 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 

. 

Colectivul de redacţie 
Realizator: colectivul BIPRMM 

Supervizare: Purtător de cuvânt al CSM – 
judecător Daniela Pantazi  
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