
 

 
Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

În perioada de referinţă, Plenul CSM s-a reunit în cadrul a şase şedinţe, pe ordinea de zi a acestora fiind înscrise şi soluţionate un număr 
total de 100 lucrări. Plenul a aprobat Raportul privind activitatea Consiliului în anul 2014 şi a hotărât alegerea dlui. judecător Badea Marius Tudose 
în funcţia de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii şi a dlui. procuror Bogdan Gabor în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului; 
În aceeaşi perioadă, Plenul a hotărât: înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie, prin pensionare, a unui număr de 
16 magistraţi şi a propunerilor privind numirea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor care au promovat examenul de capacitate, organizat în 
perioada 4.07-6.11.2014; modificarea componenţei unor comisii de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituite la nivelul unor 
instanţe de judecată şi a avizat modificarea statului de funcţii şi de personal al unor instanţe de judecată precum şi avizarea favorabilă a proiectul 
de lege pentru modificarea şi completarea CP şi a CPP, cu observaţiile formulate de PG al PICCJ; 
De asemenea, a aprobat: organizarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului–şef adj. ai IJ, tematica, bibliografia 
şi componenţa comisiei de organizare a concursului; organizarea concursului pentru ocuparea a şapte posturi vacante de inspector judiciar, precum 
şi participarea unor membri ai Consiliului la unele evenimente internaţionale; 
În cadrul şedinţelor Plenul: 
-a hotărât adoptarea unei hotărâri de principiu care să reglementeze obligativitatea instanţelor de a completa câmpurile referitoare la adresele de e-
mail depuse la dosar şi de a transmite încheierile şi hotărârile judecătoreşti pe aceste adrese, precum şi obligativitatea completării câmpului aferent 
obiectului cererii şi cu seria şi numărul procesului verbal atacat în cauzele ce au ca obiect plângeri împotriva procesului verbal de constatare a 
contravenţiilor; 
-a luat act de Rapoartele de activitate a comisiilor de lucru de la nivelul Consiliului, aferente anului 2014, a hotărât menţinerea aceloraşi Comisii în 
anul 2015, a stabilit componenţa acestora conform opţiunilor exprimate de membrii CSM şi a luat act de desemnarea coordonatorilor Comisiilor;  
De asemenea, a luat act de Hot. Consiliului de conducere al SNG privind stadiul îndeplinirii măsurilor prevăzute în Planul de acţiuni pentru 
implementarea Strategiei SNG (2013-2016), în perioada ianuarie-iunie 2014; 
-a hotărât că declaraţiile d-nei. europarlamentar Maria Grapini, făcute în cadrul sesiunii plenare din PE de la Strasbourg, au adus atingere 
independenţei sistemului judiciar şi a decis transmiterea HCSM către Parlamentul European;  
-şi-a însuşit punctul de vedere potrivit căruia cererile de natură administrativă aflate în competenţa Consiliului nu se pot perima; 
-a aprobat Raportul privind participarea d-lui jud. Horaţius Dumbravă, membru CSM la cea de a 9-a reuniune plenară a Consiliului Consultativ al 
Procurorilor Europeni, desfăşurată la Roma-16-17.12.2014 şi a aprobat unele măsuri cuprinse în acesta, precum şi Raportul privind participarea 
delegaţiei CSM la întâlnirea echipei de proiect „Standarde V-Proceduri disciplinare privind judecătorii”, organizată de RECJ-Dublin-8-9.12.2014; 
-a aprobat: organizarea concursului de promovare efectivă a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie şi a concursului de promovare pe loc 
în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor; organizarea concursului de admitere la SNG; organizarea concursului/examenului pentru 
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor; calendarul de desfăşurare a examenului de absolvire a INM - sesiunea mai-iunie 
2015 precum şi tematica, bibliografia şi modalităţile de examinare aferente acestuia;  
-şi-a însuşit observaţiile C. nr.1 referitoare la Proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice, a decis că nu se opune adoptării unui astfel de 
act normativ dar şi faptul că este necesară elaborarea acestuia după pregătirea sistemului judiciar şi după consultarea legislaţiei în materie a altor 
state europene apreciind că, adoptarea unui act normativ într-o formă imperfectă va afecta activitatea sistemului, scopul propus şi destinatarii 
acestuia; 
-a hotărât desemnarea d-lui jud. Mircea Aron, membru CSM, în comisia de selecţie pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de 
judecător la CJUE; 
-a aprobat programele de pregătire profesională a magistraţilor pentru anul 2015, aprobate de către Consiliul Ştiinţific al INM; 
-a hotărât că este necesară organizarea unor sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător în 
lunile mai şi octombrie 2015; 
-a hotărât că mandatul de membru ales în colegiul de conducere al instanţei încetează odată cu desemnarea ca judecător de supraveghere a 
privării de libertate, dacă desemnarea este pe o perioadă mai mare de 3 luni; 
-a decis că declaraţiile emise în spaţiul public de dna Elena Gabriela Udrea, membru al Camerei Deputaţilor şi dnii Kelemen Hunor, preşedintele 
UDMR şi Adrian Sârbu au fost de natură să aducă atingere independenţei şi imparţialităţii procurorilor DNA, independenţei şi imparţialităţii unor 
magistraţi, precum şi independenţei sistemului judiciar în ansamblul său; 
De asemenea, a hotărât desemnarea domnilor jud. Cristi Vasilică Danileţ şi proc. Gheorghe Muscalu, membri CSM, în calitate de coordonatori ai 
activităţii specifice de programe, contractare şi implementare a proiectelor finanţate din cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 şi a 
aprobat participarea INM în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană în calitate de partener co-beneficiar, fără contribuţie financiară de la buget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPONENŢA  CSM,  
2011-2016 
PREŞEDINTE 

1.jud. Marius Badea TUDOSE 
 

VICEPREŞEDINTE 
2.proc. Bogdan GABOR 

 
MEMBRI ALEŞI, 

cu activitate permanentă 
JUDECĂTORI ŞI 

PROCURORI: 
3.  jud. dr. Adrian BORDEA 
4. jud. Mircea ARON 
5. jud. Cristi Vasilică 

DANILEŢ 
6. jud. Nicolae Horaţius 

DUMBRAVĂ 
7. proc. Gheorghe 

MUSCALU 
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.  
  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 aceeaşi perioadă Secţia, a hotărât: 
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii de numire a d-nei. jud. dr. Popescu Mirela Sorina în funcţia de preşedinte al Secţiei penale 
a ÎCCJ, 
-admiterea unui număr de opt cereri de transfer formulate de judecători, respingerea a 29 de astfel de cereri şi suspendarea din funcţie a trei 
judecători ca urmare a dispunerii măsurii arestării preventive şi a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unor infracţiuni,  
-emiterea unei circulare către instanţe privind posibilitatea utilizării în portalul EMAP a Secţiunii „Tabloul avocaţilor”. 
În aceeaşi perioadă au fost analizate şi aprobate rapoartele şi unele măsuri propuse de IJ referitoare la: actualizarea datelor statistice privind 
durata datei de recomandare şi intervalul de timp în care este stabilit primul termen de judecată, identificarea celor mai bune practici în aplicarea 
dispoziţiilor NCPC în procedura de regularizare a cererii de chemare în judecată, precum şi modalitatea de implementare a măsurilor dispuse de 
Secţia pentru judecători prin H.nr.718/2014; "Verificarea eficienţei manageriale şi a modului de îndeplinire de către judecătorii cu funcţie de 
conducere a atribuţiilor manageriale şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi 
calitatea corespunzătoare a serviciului public la CA Galaţi şi instanţele arondate"; controlul tematic pentru identificarea dosarelor şi analiza 
datelor statistice obţinute privind cauzele în care s-a dispus măsura confiscării extinse şi practica judiciară în această materie. 
 
 
 

Activitatea Secţiei pentru procurori a CSM 
În  perioada de referinţă, Secţia:  
- a aprobat conţinutul raportului IJ referitore la “Rezultatul verificărilor efectuate de către procurori anume desemnaţi din cadrul PCAB”, unele 
capitole din Raportul privind "Eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de legi şi regulamente, de către conducerea 
PT.Covasna şi parchetele arondate acestuia, respectiv, PJ.Sfântu Gheorghe, PJ.Târgu Secuiesc”, precum şi unele propuneri ale IJ, 
- a hotărât acordarea avizului în vederea eventualei detaşări a d-lui. Postolache Florin Nicolae, procuror la PJ Braşov, în cadrul Misiunii EUAM 
Ucraina sau a Misiunii O.S.C.E. în Kosovo, precum şi admiterea a şase cereri de transfer formulate de procurori de la parchetele teritoriale şi 
respingerea a cinci astfel de cereri, 
- a avizat numirea la DNA a procurorilor admişi la interviul din data de 4.02.2015 şi a hotărât revocarea d-nei. procuror Ratcu Claudia Irina din 
funcţia de prim procuror al PJ Întorsura Buzăului.  
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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 
 

13 ianuarie 2015 
Întâlnire cu Agentul Guvernamental al României pentru CEJ (M.B. Tudose, 
B. Gabor) 
13 ianuarie 2015 
Întâlnire cu preş., vicepreş. şi preşed. de secţie ai ÎCCJ (M.B. Tudose, B. 
Gabor) 
19 ianuarie 2015 
Întâlnirea cu procurorul general, primul adj. şi adj. proc. Gen., precum şi cu 
procurorii şefi secţie ai PÎCCJ (M.B. Tudose, B. Gabor) 
20 ianuarie 2015 
Întâlnire cu delegaţia jud. din R. Moldova în cadrul implementării proiectului 
ABA Roli Moldova, (M.B.Tudose,B. Gabor) 
23 ianuarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - J.Timişoara (M.B. Tudose) 
27 ianuarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate -  PJ .Brașov ( B. Gabor) 
29 ianuarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate-T.Dâmboviţa (M.B. Tudose) 
30 ianuarie 2015 
Participare la şed. Comisiei Permanente a U.N.B.R. (M.B. Tudose, B. Gabor) 
2 februarie 2015 
Participare la ceremonia organizată cu ocazia debutului în carieră a 
magistraţilor numiţi în funcţie Palatul Cotroceni (M.B.Tudose, B. Gabor) 
2 februarie 2015 
Întâlnire cu ES Dl Paul Brummell, ambasadorul Regatului Unit al Marii 
Britanii şi dl Dean Thompson, însărcinat cu afaceri al Amb. SUA, (M.B. 
Tudose, B. Gabor) 
6 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - PT Maramureș si al PJ 
Baia Mare ( B. Gabor) 
9 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - PT Bihor (B. Gabor) 
11 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - CAPloieşti (M.B. Tudose) 
11 februarie 2015 
Întâlnire cu ES Domnul Karsten Vagn Nielsen, ambasadorul Regatului 
Danemarcei, (M.B. Tudose, B. Gabor) 
12 februarie 2015 
Participare la deschiderea lucrărilor grupului de lucru al RECJ-"Independenţa 
şi responsabilitatea sistemului judiciar"(M.B. Tudose) 
12 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - T Ilfov (M.B. Tudose) 
13 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - TBucureşti (M.B. Tudose) 
13 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - PT Sălaj (B.Gabor) 
16 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - CA Timişoara (M.B. 
Tudose) 
16 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - PCA Suceava (B. Gabor) 
17 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - PCA Iaşi (B. Gabor) 
18 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate -PCA Constanţa (B. Gabor) 
19 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - C.Militară de Apel (M.B. 
Tudose) 
20 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - CA Bacău (M.B. Tudose) 
20 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - PCA Bucuresti (B. Gabor) 
23 februarie 2015-02-23 
Participare la prezentarea raportului de activitate - CA Galaţi (M.B. Tudose) 
24 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - DNA (M.B. Tudose, B. 
Gabor) 
25 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului privind activitate - PCA  Alba Iulia ( B. 
Gabor) 
25 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - CA Craiova(M.B. Tudose) 
26 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului privind activitate -  PCA Cluj (B. Gabor) 
26 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate - CAOradea (M.B. Tudose) 
27 februarie 2015 
Participare la prezentarea raportului de activitate-CA Bucureşti (M.B. 
Tudose) 

 

 
 
 

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi 

organismele 
internaţionale 

 a luat act de notele şi 
punctele de vedere privind: 
-conţinutul Raportului privind 
participarea delegaţiei CSM 
la întâlnirea echipei de proiect 
„Standarde V – Proceduri 
disciplinare privind 
judecătorii”, organizată de 
REC, Dublin, 8-9.12. 2014, 
-conţinutul Raportului privind 
participarea domnilor jud. 
Horaţius Dumbravă, membru 
CSM şi proc. Flavian Popa, 
director DAERIP, la cea de-a 
9-a reuniune plenară a 
Consiliului Consultativ al 
Procurorilor Europeni, 
-analiza preliminară a 
Raportului CE către 
Parlamentul European şi 
Consiliu asupra progreselor 
înregistrate de România în 
cadrul MCV, publicat la data 
de 28.01.2015, 
-propunerea Comitetului 
Executiv al RECEJ asupra 
modului de stabilire a 
cuantumului taxei de membru 
şi observator RECJ, 
-participarea domnului jud. 
Horaţius Dumbravă, membru 
CSM, la şedinţa Comitetului 
Executiv al RECJ, Bruxelles, 
09.03.2015, 
-participarea delegaţiei CSM 
la întâlnirea echipei de proiect 
„Dezvoltarea unor standarde 
judiciare minime: proceduri 
disciplinare”, organizată 
RECJ, Madrid, 26-
27.02.2015; 
-participarea unui 
reprezentant al CSM la 
atelierul de lucru al Reţelei 
privind Imaginile Justiţiei - 
Londra, 12-13.03. 2015, 
-participarea unui 
reprezentant al CSM la cea 
de-a 67-a sesiune plenară a 
GRECO, Strasbourg, 23-
27.03 2015, 
A aprobat nota privind 
contribuţia Consiliului la 
elaborarea răspunsului la 
chestionarul de evaluare 
GRECO, a patra rundă, pe 
tema prevenirii corupţiei în 
rândul membrilor 
Parlamentului, judecătorilor şi 
procurorilor. 
Totodată, Comisia a aprobat 
raportul privind participarea d-
lui proc. Flavian Popa la 
reuniunea punctelor de 
contact ale Tabloului de bord 
privind justiţia al UE, 
Bruxelles. 
 

Comisia nr. 6 
Parteneriatul cu 
societatea civilă 

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

independenţei justiţiei" 

Numiri în 
funcţie de 
conducere 

 
 

 

 

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:  
-sesizarea MJ în vederea modificării aplicaţiei Ecris în vederea 
respectării principiului confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale 
victimelor traficului de persoane pe portalul instanţelor de judecată,  
-transmiterea către INM a solicitării Direcţiei Naţionale de Probaţiune 
referitoare la practica judiciară şi practica serviciilor de probaţiune 
privind aplicarea noilor dispoziţii în materie penală, pentru a fi avută în 
vedere în cadrul seminariilor de formare continuă descentralizată, 
-că se impune solicitarea unui punct de vedere al ANI privind 
modalitatea de publicare a unor date cu caracter confidenţial din 
cuprinsul declaraţiilor de avere şi interese completate în baza 
Lg.nr.176/2010,  
-că se impune sesizarea MJ în vederea modificării OUG nr.80/2013 
asupra problemelor referitoare la prevederile privind determinarea 
costurilor comunicărilor înregistrărilor şedinţei de judecată efectuate 
de instanţe,  
-formularea unei propuneri de modificare a Regulamentului privind 
evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor.  
 a apreciat:  
-că se impune consultarea PICCJ şi a PCA în legătură cu propunerea 
de Protocol privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor pentru 
furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală, pentru 
prestarea, în cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor de 
asistenţă judiciară şi/sau reprezentare şi asistenţă extrajudiciară, 
precum şi pentru asigurarea serviciilor de asistenţă judiciară privind 
accesul internaţional la justiţie în materie civilă şi cooperarea judiciară 
internaţională în materie penală,  
-că se impune modificarea prevederilor Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie 
de conducere a judecătorilor şi procurorilor,  
-că un magistrat nu poate avea un raport contractual cu o instituţie 
dacă nu este, în prealabil, detaşat prin hotărârea CSM, 
-că este atributul colegiului de conducere al instanţei constituirea 
completelor de judecată pe perioada vacanţei judecătoreşti şi 
stabilirea modalităţii de repartizare a dosarelor nefinalizate Ia sfârşitul 
acestei perioade, 
-că mandatul de membru în colegiul de conducere încetează odată cu 
desemnarea ca judecător de supraveghere a privării de libertate, dacă 
desemnarea în această calitate se realizează pe o perioadă mai mare 
de 3 luni.  
 şi–a însuşit notele şi punctele de vedere ale direcţiilor de 
specialitate privind: 
-modificarea unor dispoziţii din Regulamentul privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de ocuparea a posturilor vacante de grefier 
la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, 
-modificarea Normelor interne privind procedura de achiziţionare 
directă de produse, servicii sau lucrări, aprobate prin HCSM nr. 
759/2007, 
-necesitatea modificării Regulamentului privind transferul şi detaşarea 
judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea 
judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi 
numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia 
de judecător, precum şi a Regulamentului privind organizarea şi 
desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, 
pentru reglementarea interdicţiei de ocupare a unor posturi vacante 
de conducere prin transfer şi promovare în funcţii de execuţie. 
-solicitarea PCA Braşov cu privire la aplicabilitatea la nivelul 
parchetelor a HCSM nr.1114/2014 privind problematica duratei 
mandatului membrului colegiului de conducere al unei instanţe ales în 
locul unui membru al cărui mandat a încetat înainte de expirarea 
termenului de 3 ani, 
-interpretarea art.98 alin.(61) din ROI conform căruia decizia asupra 
adoptării unei soluţii eficiente pentru buna funcţionare a instanţei 
aparţine colegiului de conducere al acesteia, 
-sfera de aplicare a art.10310 alin(1) din ROI din perspectiva cauzelor 
în care instanţa este sesizată cu acord de recunoaştere a vinovăţiei,  
-solicitarea MJ în legătură cu necesitatea reglementării utilizării 
aplicaţiei ECRIS în contextul modificărilor aduse aplicaţiei, 
-propunerea Agentului Guvernamental pentru CJUE de modificare a 
Regulamentului de ordine al instanţelor judecătoreşti. 
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Numiri în funcţie de conducere 
Judecători: 

În această perioadă au fost numiţi în funcţii de 
conducere, respectiv de preşedinte de secţie la nivelul curţilor 
de apel, tribunalelor şi judecătoriilor, un număr de zece 
judecători. 

Procurori: 
  În perioada menţionată, în funcţii de conducere de la nivelul 
PICCJ şi DIICOT, au fost numiţi un număr opt de procurori. 

Detaşări/prelungire detaşări 
Judecători: 

  În perioada de referinţă, un număr de doi 
judecători au fost detaşaţi în cadrul altor instituţii: CSM şi J. 
Costeşti  şi a fost încetată detaşarea unui judecător la MJ.  
 

Procurori: 
În aceeaşi perioadă, un procuror a fost detaşat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne şi unui alt procuror i-a fost 
prelungită detaşarea în cadrul Grefei Curţii Europene a 
Drepturilor Omului de la Strasbourg. 

Delegare în funcţie de conducere 
Judecători: 

În perioada de referinţă, la nivelul curţilor de apel, 
tribunalelor şi judecătoriilor au fost delegaţi în funcţii de 
conducere, respectiv preşedinte, vicepreşedinte de instanţe şi 
secţii, un număr de 31 de judecători şi a fost încetată delegarea 
în funcţii de conducere a unui număr de cinci judecători.  

Prelungire delegare în funcţie de conducere 
Judecători: 

În aceeaşi perioadă, a fost dispusă prelungirea delegării 
în funcţia de conducere, respectiv preşedinte şi vicepreşedinte 
de judecătorii, tribunale şi secţii, a unui număr de 24 de 
judecători. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

 
„… Istoria a dovedit că proiecţia în timp a unor 

acţiuni, precum şi efectele sau consecinţele acestora nu 
sunt, neapărat, asociate persoanelor sau funcţiilor, cât 

instituţiilor. Cu atât mai mult, sistemul judiciar se 
raportează şi are aşteptări de la instituţii, nicidecum d e 

la persoanele care, vremelnic, ocupă o funcţie de 
conducere. …” 

„… Consiliul Superior al Magistraturii are o 
misiune perpetuă de a manifesta vigilenţă şi reacţie 
rapidă la orice fel de ingerinţe, derapaje, influenţe, 

manipulări ori diversiuni, fie că e vorba de jocuri de 
putere, interese de moment sau de grup, externe sau 
interne sistemului judiciar. Fundamentul unei justiţii 

independente este dat nu numai de creaţia legislativă, ci, 
mai ales, de modul în care această creaţie este 

transferată din zona conceptuală în cea a rea lităţii 
efective, imediate şi palpabile. Fără calitate umană, 

perseverenţă , responsabilitate şi pragmatism se poate 
construi, dar nu durează nimic, mai ales în justiţie.” 

 
„… Astăzi, mai mult ca oricând este nevoie de un 

sistem judiciar modern, eficient şi transparent,care să 
ofere calitate actului de justiţie …”. 

 
Jud. Marius Badea Tudose, 

Preşedintele Consil iului Superior al Magistraturi i  
extras din Proiectul privind principalele obiective ce 

vor fi urmărite în calitate de preşedinte al CSM. 

 
 

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 desfăşurat următoarele 

activităţi: 
 şi-a însuşit notele şi punctele de vedere ale Direcţiei Legislaţie, 
Documentare şi contencios privind: 
-avizarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general,  
-propunerea Consiliului de Mediere de completare a proiectului de HG 
pentru aprobarea Regulamentului pentru aplicarea Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, 
-propunerile transmise cu privire la modificarea Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, 
-reglementarea extinderii utilizării videoconferinţei în cursul procesului penal,  
-propunerile de modificare şi completare a CPP formulate de instanţe şi 
parchete, 
-posibilitatea susţinerii de către un magistrat a unor prelegeri cu privire la 
problemele de drept în cadrul unui proiect finanţat de către CE, 
-proiectul de Lege pentru transpunerea unor acte normative europene, cu 
propuneri, 
-proiectul de HG pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor 
Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a 
altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal,  
-formele de percheziţie care intră sub incidenţa prevederilor art. 95 alin(1) 
din Legea nr. 303/2004, 
-circuitul cererilor de apărare a reputaţiei profesionale a judecătorilor şi 
procurorilor, 
-modificarea şi completarea H.G.nr.1079/2013 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind 
organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, 
-propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
protecţia know-how-ului şi a informaţiilor de afaceri nedivulgate împotriva 
dobândirii, utilizării şi divulgării ilegale, 
 A analizat: raportul de activitate al Comisiei, aferent anului 2014, 
proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice, forma actuală a 
proiectului de lege pentru completarea Legii nr. 506/2004, forma actuală a 
proiectului de lege pentru completarea OUG nr.111/2011 privind 
comunicaţiile electronice, precum şi nota de informare referitoare la 
solicitarea CE vizând clarificarea situaţiei juridice actuale cu privire la 
avocaţii care sunt membri ai UNBR şi ai UNBR – Bota, 
 A luat act de nota DLDC cu privire la stadiul proiectului de Lege privind 
statutul personalului de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi cu privire la propunerile de 
modificare a Legii nr. 567/2004 transmise MJ de către CSM. 
 
 
 

„ … Vă îndemn să fiţi oameni de valoare şi prin aceasta să daţi valoare 
actului de justiţie pe care îl veţi înfăptui, faceţi tot ce ţine de dumneavoastră 
pentru ca acest act de justiţie să reprezinte, întotdeauna un act de dreptate. 

Nu acceptaţi niciodată compromisul, nici măcar unul care poate părea minor. 
Mizaţi întotdeauna pe onestitate, pe caracter, pe integritate, pe 

profesionalismul dumneavoastră. Mizaţi pe muncă în primul rând şi pe 
oportunităţile unice pe care vârsta dumneavoastră tânără şi mai ales 

vremurile, timpurile acestea, vi le oferă, căci vă aşteaptă o nobilă profesie, o 
profesie deosebit de frumoasă, care este însă deosebit de grea şi care 

necesită multă putere de muncă şi mai ales multă putere de caracter…”.  
 

       extras – alocuţiune - doamna judecător Livia Doina Stanciu, 
preşedinte - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  

Ceremonia de numire a judecătorilor şi procurorilor - Palatul Cotroceni   
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institutul Naţional al Magistraturii 

În perioada de referinţă s-au desfăşurat următoarele activităţi:  
- auditorii de justiţie din anul I au continuat modulul I, aferent 
programului de formare iniţială iar auditorii de justiţie din anul al II 
au parcurs stagiul practic în cadrul judecătoriilor şi parchetelor de 
pe lângă judecătorii;  
- a fost semnat Actul adiţional la Protocolul de colaborare încheiat, 
în anul 2011, între INM şi Inspectoratul General al Poliţiei Române 
din cadrul MAI, prin care stagiile practice organizate pentru 
auditorii de justiţie din anul al II să fie deschise şi auditorilor de 
justiţie din anul I; 
-au fost organizate întâlniri cu formatorii şi auditorii de justiţie care 
au manifestat disponibilitatea şi interesul pentru activitatea de 
redactare a Revistei Institutului, THEMIS, în scopul reeditării; 
-a fost realizată selecţia auditorilor de justiţie care vor reprezenta 
în acest an Institutul la cea de a X-a ediţie a competiţiei 
internaţionale THEMIS, organizate de către EJTN. România va 
participa cu două echipe, în cadrul semi-finalelor Cooperare 
internaţională în materie penală, respectiv Cooperare 
internaţională în materie civilă – dreptul european al familiei şi 
drept european succesoral; 
-a fost realizată selecţia a 20 de auditori de justiţie din anul al II-lea 
care vor participa la cea de a doua ediţie a Şcolii de vară pentru 
viitorii judecători, procurori şi reprezentanţi ai altor profesii juridice 
în cadrul proiectului ”Asistenţă pentru consolidarea capacităţii 
sistemului judiciar din România de a face faţă noilor provocări 
legislative şi instituţionale”.  
Pentru pregătirea magistraţilor în privinţa modificărilor 
legislative majore din sistemul legal românesc aduse de intrarea 
în vigoare a noilor coduri, INM continuă eforturile de a veni în 
întâmpinarea nevoilor de formare în materia noilor coduri, 
exprimate de magistraţii români, prin organizarea a cinci conferinţe 
la nivel centralizat şi 107 seminarii la nivel descentralizat. 
Activităţile vor fi interconectate cu întâlnirile preşedinţilor secţiilor 
specializate din cadrul ICCJ şi curţilor de apel şi vor fi dedicate 
identificării şi dezbaterii aspectelor de practică judiciară neunitară.  
Formarea specializată a magistraţilor - s-a desfăşurat primul 
modul din modulele teoretice şi practice ale cursului de formare 
profesională pentru magistraţii numiţi în condiţiile art. 33 alin. 1 din 
Legea nr. 303/2004, ca urmare a susţinerii concursului de 
admitere în magistratură din perioada 1 iulie - 16 octombrie 2014.  
În vederea asigurării formarii magistraţilor în domeniul luptei 
anticorupţie, în perioada martie 2013-februarie 2015 CSM, în 
parteneriat cu INM şi Ministerul Public, a implementat proiectul 
“Dezvoltarea capacității Ministerului Public de a livra rezultate mai 
bune în combaterea micii corupții”, finanțat în cadrul Programului 
de cooperare Elveţiano-Român pentru reducerea disparităţilor 
economice şi sociale în Uniunea Europeană Extinsă. În perioada 
ianuarie 2014-februarie 2015 s-a derulat a doua fază a proiectului, 
fiind organizate 6 workshop-uri la Sibiu, Brașov și București, cu 
tema “Corupția, conflictul de interese și evaziunea fiscală, 
componente ale unui fenomen infracțional complex.  
 
                                       www.imn-lex.ro  
 
 
 
 
 
 
 

Şcoala Naţională de Grefieri 
În perioada de referinţă au fost 
desfăşurate următoarele activităţi: 
 Formare iniţială 
- prin HCSM nr. 80/2015 a fost 
aprobată organizarea concursului de 
admitere la Şcoala Naţională de 
Grefieri, la data de 26 aprilie 2015. 
La concurs au fost scoase un număr 
de 53 de posturi de grefier cu studii 
superioare juridice la instanţele 
judecătoreşti, sub rezerva finanţării 
posturilor, 10 posturi de grefier cu 
studii superioare juridice la 
parchetele de pe lângă acestea 
 Formare continuă 
- prin HCSM nr. 177/2015, a fost 
aprobată reţeaua de formatori a 
Şcolii Naţionale de Grefieri pentru 
formarea continuă în anul 2015. 
- în luna ianuarie a fost finalizat 
cursul de formare la distanţă 
(eLearning), destinat grefierilor din 
cadrul instanţelor judecătoreşti, 
program la care au participat şi 
grefieri din cadrul  instanţelor 
judecătoreşti din Republica Moldova. 
 Formare de formatori - în data 
de 4.02.2015 a fost declanşată 
procedura de recrutare pentru 
ocuparea a trei posturi de personal 
de instruire propriu (formatori cu 
normă întreagă), în cadrul 
următoarelor departamente: 
Departamentul de formare 
profesională iniţială, Departamentul 
de formare profesională continuă, 
Departamentul de formare a 
formatorilor.  
 Relaţii internaţionale - în 
perioada de referinţă a fost 
continuată implementarea activităţilor 
proiectului „Asistenţă pentru 
consolidarea capacităţii sistemului 
judiciar din România de a face faţă 
noilor provocări legislative şi 
instituţionale”, finanţat în cadrul 
Mecanismului Financiar Norvegian. 
 

www.grefieri.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 

 
 
 

Secţia pentru 
judecători  în materie 

disciplinară 
În perioada de referinţă, 
Secţia a aplicat două 
sancţiuni disciplinare 
constând în:  
- mutarea disciplinară 
pentru o perioadă de 
două luni  pentru 
săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzută de 
art. 99 lit. h) teza a II-a 
din Legea nr. 303/2004 
privind statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor, republicată 
cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- excluderea din 
magistratură  pentru 
săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzută de 
art. 99 lit. b) din Legea nr. 
303/2004. 

Secţia pentru 
procurori în materie 

disciplinară 
     În perioada de referinţă, 
Secţia a respins o acţiune 
disciplinară formulată de 
Inspecţia Judiciară 
împotriva unui procuror din 
cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sect.1 
Bucureşti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTE DE 

POZIŢIE A 

CONDUCERII 

CONSILIULUI 

SUPERIOR AL 

MAGISTRATURII 

cu privire la 

RAPORTUL 

INTERMEDIAR AL 

COMISIEI 

EUROPENE CĂTRE 

PARLAMENTUL 

EUROPEAN ŞI 

CONSILIU  

asupra progreselor 

României în cadrul 

Mecanismului de 

Cooperare şi 

Verificare 
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 „Nu numai să nu faci o 

nedreptate, dar nici să nu-ţi 

treacă prin minte.” 

Democrit 
 
 
 
 

 

Colectivul de redacţie 
Realizator:  

colectivul BIPRMM 
Supervizare: 

  judecător Daniela Pantazi,  
 Purtător de cuvânt al CSM 
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