
 

Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
În perioada de referinţă, Plenul Consiliului s-a reunit în cadrul a zece şedinţe, pe ordinea de zi a acestora fiind înscrise şi soluţionate un număr de 154 
lucrări. Astfel, Plenul: 
A hotărât:  
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor de eliberare din funcţie, prin pensionare, a unui număr de 32 magistraţi,  
-înaintarea Preşedintelui României a propunerii de eliberare din funcţie a doi magistraţi ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea cu 
intenţie şi a aplicării sancţiunii disciplinare a excluderii din magistratură, 
-transmiterea către Camera Notarilor Publici Bucureşti, a unei adrese pentru furnizarea informaţiilor privind valorile proprietăţilor imobiliare, spre 
informare, tuturor instanţelor de judecată,  
-sesizarea Procurorului General în vederea emiterii unei reglementări interne pentru prevenirea scurgerii de informaţii din dosarele în care se 
efectuează urmărirea penală şi prevenirea transmiterii în spaţiul public a probelor şi a datelor referitoare la viaţa privată a persoanelor, 
-sesizarea IJ pentru a include în tematica activităţilor de control şi modul în care este respectat Ghidul privind relaţia dintre sistemul judiciar din 
România şi mass media, precum şi necesitatea efectuării verificărilor din oficiu când apar în media probe din dosarele aflate pe rolul organelor 
judiciare sau aspecte referitoare la viaţa privată a persoanelor,  
-sesizarea CSAT pentru a verifica realitatea declaraţiilor date de judecători, procurori, magistraţi asistenţi, personalul de specialitate juridică asimilat 
acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor, în formă autentică, conform dispoziţiilor art.7 din Lg. nr. 303/2004 şi 
trimiterea la CSAT a declaraţiilor aferente anilor 2013 şi 2014,  
-de lege lata, că interdicţiile şi incompatibilităţile art. 77 din Lg. 567/2004 vizează expres grefierii în funcţie,  
-transmiterea Grupului de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor a notei privind analiza celui de al 3-lea Raport privind tabloul de bord pe justiţie al 
UE, cu observaţiile Comisiilor 1, 2 şi 3, 
-promovarea în funcţia de judecător la ÎCCJ-Secţia penală, a dnei. Cârnaru Simona Elena, jud. CA Bucureşti,  
-a validat rezultatele concursului de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ şi a concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, 
-transmiterea către instanţe şi parchete a unei adrese cu privire la necesitatea efectuării de verificări în situaţiile în care în mediul public apar probe 
sau aspecte referitoare la viaţa privată a persoanelor, din dosarele aflate pe rolul instanţei/parchetului, 
-că “nu vor fi înaintate ROLII şi nici publicate hotărârile pronunţate în cauzele în care este completată bifa „confidenţial”, indiferent de obiect, hotărârile 
prin care se ia act de acordul de mediere, precum şi cele pronunţate în cauzele având următoarele obiecte:…), 
-că nu există incompatibilitate între funcţia de magistrat şi calitatea de manager de proiect derulat în cadrul unei universităţi, 
-numirea dlui jud. Netejoru Lucian în funcţia de inspector-şef al IJ şi a dlui. proc. Stan Gheorghe în funcţia de inspector-şef adj. al IJ,  
-desemnarea dnei.prof.univ.dr.Corina Adriana Dumitrescu, membru CSM în cadrul comitetului de iniţiativă al Academiei de Ştiinţe Juridice; 
A aprobat: 
-organizarea concursurilor de promovare în funcţia de prim-magistrat asistent la ÎCCJ, respectiv de admitere în magistratură şi organizarea 
examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, 
-participarea CSM la elaborarea şi depunerea unei oferte pentru implementarea proiectului de twinning Turcia TR 13 IB JH 03 "Consolidarea 
serviciului de asistenţă juridică în Turcia",  
-raportul privind workshop-ul "The management of Judicial Images", 12-13.03.2015 la Londra, 
-participarea CSM la proiectul cu tema „Prevenirea şi combaterea violenţei în familie”, precum şi proiectul de "Protocol de colaborare"-Audis 2015. 
Şi-a însuşit punctul de vedere referitor la faptul că CSM nu are calitatea de angajator pentru personalul încadrat la instanţele şi parchete şi a apreciat 
că nu există obligaţia mobilizării la locul de muncă pentru personalul cu funcţii de conducere de la instanţe şi parchete. 
A luat act de rapoartele privind participarea delegaţiilor CSM în cadrul: proiectului "START-o viaţă de calitate în siguranţă", celei de-a XI-a Adunare 
Generală a RECJ, celei de-a zecea reuniune a RECJ-Tirana, Conferinţei "Implementarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: responsabilitatea 
noastră comună". 
A desemnat membrii CSM în vederea reprezentării instituţiei la evenimente internaţionale. 
A formulat un punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind modificarea Lg.135/2010 privind CPP şi a Lg. 286/2009 privind CP. 
A stabilit de principiu soluţiile privind valorificarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.Conf. 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, Sectia: 

   A hotărât: 
-admiterea unui număr de  32 de cereri de transfer formulate de judecători, respingerea a 90  de astfel de cereri,  
-suspendarea din funcţie a trei  judecători ca urmare a înlocuirii măsurii arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu şi a trimiterii în judecată 
pentru săvârşirea, cu intenţie, a unor infracţiuni, 
-sesizarea IJ pentru efectuarea unui control privind aspectele semnalate în adresa Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, 

   A aprobat calendarul estimativ în vederea declanşării procedurii de ocupare a funcţiei de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal 
a ÎCCJ. 
   Şi-a însuşit punctul de vedere privind solicitarea Asociaţiei Judecătorilor din România, în sensul că H Secţiei pentru judecători nr. 148/2015 este 
emisă de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii şi cuprinde o serie 
de reglementări de principiu, destinate unui număr nedeterminat de persoane şi care impun o anumită activitate din partea acestora, astfel că actul 
administrativ are caracter normativ. 
   A apreciat ca necesară organizarea unei sesiuni de transferuri în luna iunie 2015 pentru tribunale şi curţi de apel. 

 
 

 
Activitatea Secţiei pentru procurori a CSM 

 În perioada de referinţă Secţia: 
A hotărât: 
-admiterea unui număr de 20 cereri de transfer şi respingerea a 36 de cereri de transfer formulate de procurori de la parchetele teritoriale, 
-sesizarea IJ, în vederea efectuării de verificări pentru a determina cauzele nefinalizării cercetărilor, 
-suspendarea din funcţie a cinci procurori ca urmare a: trimiterii în judecată, a luării a măsurii arestului la domiciliu sau arestării preventive, 
A avizat favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire dlui. Daniel-Constantin Horodniceanu în funcţia de procuror şef al DIICOT, precum şi 
numirea la DNA a procurorilor admişi în urma interviului din 06.05.2015. 
A aprobat notele şi rapoartele Inspecţiei Judiciare privind: 
-analiza verificărilor efectuate de procurori desemnaţi din cadrul parchetelor de pe lângă CA Piteşti, Braşov, Târgu Mureş, Galaţi şi DIICOT, 
-verificarea măsurilor luate de procurori şi conducerile PT Gorj şi PJ Motru în vederea soluţionării dosarelor mai vechi de 1 an de la data sesizării şi 

de 6 luni de la data începerii urmăririi penale,  
-analiza verificărilor efectuate de procurori desemnaţi din cadrul DNA şi monitorizarea de procurorul şef al DNA a dosarelor mai vechi de 1 an de la 

data sesizării având ca obiect plângeri penale formulate de către Curtea de Conturi, 
-analiza verificărilor efectuate la PT Alba şi PT Prahova de către procurori anume desemnaţi din cadrul PCA Alba Iulia, respectiv PCA Ploieşti, 
-analiza verificărilor efectuate de către procurori anume desemnaţi din cadrul DNA la ST Galaţi. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

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


       
 

 

 
Activităţi de reprezentare a Consiliului 

Superior al Magistraturii 
 

6-8 mai 2015 

Participarea la întâlnirea de lucru comună a 
membrilor Secţiei pentru procurori a CSM cu 
conducerea PICCJ, procurorul şef al DNA, 
procurorul şef al DIICOT, procurorii generali 
ai parchetelor de pe lângă curţile de apel şi 
prim procurorii parchetelor de pe lângă 
tribunale. (B. Gabor) 

 14 mai 2015 

Întâlnire informală a membrilor CSM cu 
membrii Biroului Permanent al Senatului 
(M.B. Tudose, B. Gabor) 

19-21 mai 2015 

Întrevederi cu reprezentanții Comisiei 
Europene în cadrul misiunii de evaluare 
MCV (M.B. Tudose) 

21 mai 2015 

Întâlnire cu echipa de experți GRECO cu 
ocazia celei de-a patra runde de evaluare a 
României (M.B. Tudose) 

27-29 mai 2015 

Participare la cea de-a X-a Conferinta a 
Retelei Balcanice si Euro-mediteraneene a 
Consiliilor Judiciare - Tirana 2015(B. Gabor) 

3-5 iunie 2015 

Participare la Adunarea Generală a Rețelei 
Europene a Consiliilor Judiciare (Haga). 
(M.B. Tudose) 

4 iunie 2015 

Dialogul cu cetăţenii al prim-
vicepreşedintelui Comisiei Europene, 
domnul Frans Timmermans – Ruse 
(Bulgaria) 

(B. Gabor) 

5 iunie 2015 

Reuniunea cu reprezentanţi ai instituţiilor şi 
partenerilor cu interes în evaluarea 
angajamentelor României în Cadrul MCV, la 
Spaţiul Public European – Bucureşti (B. 
Gabor) 

10-12 iunie 2015 

Participare întâlnire regională cu tema 
„Investigarea infracţiunilor de corupţie şi a 
infracţiunii de conflict de interese" – Poiana 
Braşov (B. Gabor) 

22 iunie 2015 

Participare la  evenimentul de vizibilitate 
privind încheierea primei faze de 
implementare a proiectelor finanţate în 
cadrul Programului de cooperare Elveţiano-
Român şi lansarea modulelor e-lerning 
elaborate în cadrul acestora – INM(B. 
Gabor) 

 

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi organismele 

internaţionale 
În perioada de referinţă Comisia:  

 A aprobat: 
-Raportul privind progresele înregistrate în cadrul 
MCV (perioada 1.01-1.05.2015),  
-Raportul privind concluziile Grupului de lucru 
interinstituțional pentru pregătirea sistemului 
judiciar în vederea intrării în vigoare a noilor 
coduri, în acord cu evoluțiile volumului de 
activitate pentru perioada 2012-2014, realizată la 
nivelul CSM, 
-Nota privind stadiul proiectelor cu finanțare 
externă implementate la nivelul CSM și 
instituțiilor coordonate,  
 A luat act de notele şi rapoartele direcţiei 
de specialitate referitoare la: 
-propunerea adresată CSM în vederea 
participării la depunerea unui proiect alături de 
CATimișoara, 
-participarea la cea de-a șasea reuniune a 
experților naționali la Tabloul de bord privind 
justiția al CE-Bruxelles-30.04.2015,  
-Raportul privind participarea delegației CSM la 
conferința la nivel înalt “Implementarea 
CEDO:responsabilitatea noastră comună”,  
-Raport privind participarea delegației CSM la 
vizita de studiu transnațională în cadrul 
proiectului ”START – o viață de calitate în 
siguranță”-Barcelona-26.04-1.05.2015,  
-nota DAERIP privind desemnarea 
reprezentantului CSM care să participe la 
întâlnirea organizată în contextul vizitei de studiu 
efectuată de delegația Republicii Populare 
Chineze din perioada 06-09.06.2015, 
-nota de completare propunerii adresate CSM în 
vederea participării la depunerea unui proiect 
alături de CA Timișoara.  
 A analizat notele şi rapoartele direcţiei de 
specialitate privind:  
-vizita delegației GRECO în contextul evaluării 
României în cadrul celei de-a patra runde de 
evaluare cu tema ”Prevenirea corupției în rândul 
membrilor Parlamentului, judecătorilor și 
procurorilor”,  
-participarea delegației CSM la cea de-a XI-a 
Adunare Generală a RECJ, Haga, 3-5.06.2015, 

-participarea la cea de-a zecea reuniune a 

Rețelei Balcanice și Euro-mediteraneene a 
Consiliilor Judiciare, Tirana, 27-29.05.2015,  
-măsurile necesare organizării în bune condiții a 
vizitelor de studiu planificate în cadrul proiectului 
bilateral „Consolidarea încrederii reciproce între 

sistemele judiciare din România și Norvegia ”, 
-propunerea adresată CSM în vederea 

participării la elaborarea și depunerea unei 
oferte pentru implementarea proiectului de 
Twinning Turcia”Consolidarea serviciului de 
asistență juridică în Turcia, 
-desemnarea reprezentanților CSM care să 

participe la întâlnirile organizate în contextul 
misiunii de evaluare MCV din perioada 19-
21.05.2015,  
-reuniunea grupului de lucru e-law (e-justice) din 
19.06.2015 din cadrul mecanismului de 
cooperare cu practicienii dreptului.  
 A propus participarea domnului judecător 
Cristi Vasilică Dănileţ, membru CSM, la vizita de 
studiu în Franța, în cadrul proiectului AUDIS.  

 
 

 
 
 
 

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: 
-transmiterea unei circulare către curţile de apel cu recomandarea 
de a se constitui complete specializate, potrivit legii, atunci când se 
impune, precum şi exprimarea unui punct de vedere de către 
instanţe privind necesitatea specializării acestora în domeniul 
achiziţiilor publice, 

-înaintarea către Plenul CSM a notei DLDC privind modificarea art. 
105 din ROI cu propunerea de revocare  HCSM 328/2015,  

-că solicitarea de analizare a caietului de sarcini privind auditul IJ 
excedează competenţele Consiliului şi a luat act de opinia în sensul 
că Plenul CSM ar putea verifica înainte de procedura propriu-zisă de 
achiziţii, caietul de sarcini referitor la selecţia auditorului extern 
independent pentru IJ,  

-transmiterea propunerii de modificare a art. 21 din ROI al 
instanţelor judecătoreşti, formulată de DLDC, la Grupul de lucru 
constituit în acest sens la CSM, cu precizarea că este necesară şi 
stabilirea unui criteriu pe baza căruia să fie desemnat membrul 
colegiului de conducere care va prezida şedinţele colegiului în 
situaţia în care nu există preşedinte şi nici vicepreşedinte care să-l 
înlocuiască,   

- înaintarea punctului de vedere al DLDC privind standardizarea 
hotărârilor judecătoreşti către Grupul de lucru privind eficienţa 
activităţii instanţelor judecătoreşti, 

 A apreciat: 
-că se impune consultarea ÎCCJ asupra aspectelor analizate în 
punct de vedere DLDC cu privire la oportunitatea renunţării la data 
recomandată în procesul civil, 

-că nu este oportună înfiinţarea unei instanţe specializate în materia 
achiziţiilor publice, faţă de volumul de activitate înregistrat la nivel 
naţional în această materie, se menţine soluţia privind constituirea 
de complete specializate la nivelul instanţelor judecătoreşti, acolo 
unde se impune, 

-că în ceea ce litigiile rezultate din activitatea Curţii de Conturi, faţă 
de numărul redus de cauze în această materie, nu se impune 
înfiinţarea unor instanţe specializate, fiind mai potrivită judecarea 
acestor cauze de către complete specializate, această soluţie fiind 
permisă şi de art. 155 alin. 6 din Constituţia României 

-că există incompatibilitate între funcţia de judecător şi calitatea de 
executor testamentar şi a dispus înaintarea către Plenul CSM cu 
propunere de a se constatat incompatibilitatea. 

 Şi-a însuşit notele direcţiilor de specialitate privind: 
-proiectul de Lege privind sistemul de remedii în domeniul achiziţiilor 
publice, precum şi propunerile de modificare şi completare a 
Regulamentelor privind concursul de admitere la INM şi 
magistratură, 

-situaţia unor magistraţi faţă de care s-au pronunţat hotărâri 
judecătoreşti de constatare a calităţii de lucrător/colaborator al 
Securităţii şi a dispus transmiterea, dacă se impune, de sesizări 
către IJ şi PICCJ pentru magistraţii şi foşti magistraţi, 

 Şi-a însuşit punctele de vedere ale DLDC privind: 
-proiectul de Lege privind insolvenţa persoanelor fizice, precum şi 
proiectul de ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea ROI al 
parchetelor şi a decis înaintarea acestuia Plenului, 

-ca urmare a solicitării Curţii Militare de Apel referitoare a decis în 
sensul că grefierii de la instanţele civile nu pot participa la concursul 
de promovare în funcţii de execuţie la o instanţă superioară 
organizat de Curtea Militară de Apel, 

-informarea referitoare la punerea în aplicare a Protocolului privind 
colaborarea între CSM şi MAE  în vederea promovării jurisprudenţei 
CJUE şi a decis înaintarea către Plen cu propunerea de modificare a 
ROI. 

A luat act de progresele realizate de ROLII, de modalitatea de lucru 
propusă pentru creşterea eficienţei programului de anonimizare şi a 
decis ca instanţele să pună la dispoziţia ROLII toate hotărârile 
judecătoreşti neexceptate prin HCSM 884/2013. 

 

 



 

 

  

 

 

      
 
. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Apărarea independenţei, imparţialităţii magistraţilor şi sistemului 
judiciar. În perioada de referinţă, Plenul Consiliului Superior al 

Magistraturii a apreciat că: 

 
 Prin declaraţia domnului Kelemen Hunor, din 17.04.2015, s-a adus 
atingere independenţei sistemului judiciar fiind subminată încrederea 
publică în imparţialitatea şi integritatea magistraţilor în general. 
 Prin afirmaţiile emise în spaţiul public de domnul Traian Băsescu în 
data de 29 aprilie 2015, s-a adus atingere independenţei sistemului 
judiciar, în ansamblul său. 
 A fost adusă atingere independenţei sistemului judiciar prin afirmaţiile 
cuprinse în scrisoarea domnilor Călin Popescu-Tăriceanu, Daniel Barbu, 
Petru Ehegartner, Ioan Ghişe şi Nicolae Nasta, membri ai Senatului 
României adresată Preşedintelui României, precum şi prin afirmaţiile 
vizând decizia definitivă de achitare a doamnei Mariana Rarinca.  
 Afirmaţiile domnului prim-ministru Victor Viorel Ponta, din data de 
1.06.2015, au fost de natură să aducă atingere independenţei sistemului 
judiciar. 
 

În domeniul apărării reputaţiei profesionale Plenul a admis 
cererile formulate de magistraţi astfel: 

 
 cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna 
Susanu Rodica, judecător la ÎCCJ, 
 cererea de apărare a reputaţiei profesionale, formulată de doamna 
Moncea Mariana, judecător la T. Bucureşti, 
 cererea de apărare a reputaţiei profesionale, formulată de domnul 
Călin Nistor,  proc. şef adj.-DNA, stabilind totodată că s-a subminat şi 
încrederea publică în integritatea magistraților în general, 
 cererea de apărare a independenţei profesionale formulată de către 
succesorii domnului jud. Emil Marina, de la T Vâlcea. 

 
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 17 de judecători. Totodată, un număr de doi 
judecători au fost numiţi în funcţii de conducere în cadrul CSM şi SNG. 

 
Procurori: 

În perioada menţionată un număr de patru de procurori au fost 
numiţi în funcţii de conducere de la nivelul PICCJ şi DIICOT. Totodată, un 
număr de trei procurori au fost numiţi în funcţii de conducere în cadrul CSM 
şi INM. 
  

Detaşări/prelungire detaşări 
Judecători: 

 În perioada de referinţă un număr de 6 judecători au fost detaşaţi 
în cadrul: CSM, SNG, INM şi J. Aiud. 
 

Procurori: 
În aceeaşi perioadă, trei procurori au fost detaşaţi în cadrul CSM, 

INM, şi Consiliul Europei - Grefa CEDO.  

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 28 de judecători.  

 
Prelungire delegare în funcţie de conducere 

Judecători: 
În aceeaşi perioadă, a fost dispusă prelungirea delegării în funcţia 

de conducere, respectiv de preşedinte de secţie la nivelul ICCJ, curţilor de 
apel, tribunalelor şi judecătoriilor a unui număr de 38 de judecători. 
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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 
Comisia şi-a însuşit punctele de vedere privind:  
 Şi-a însuşit punctele de vedere ale direcţiei de specialitate cu 
privire la : 

-proiectul HG pentru modificarea şi completarea HG nr. 1142/2012 
privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane 
pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-
2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de 
persoane pentru perioada 2012-2016, 

-propunerile de completare şi modificare a Lg. nr.303/2004 (art.46 şi 
art.50, alin.4 şi 5), a Lg. 317/2004 (art.33, 63 alin. (4), 68), Lg. 
304/2004, a C.p. şi a C.p.p., 

-proiectul de Lege pentru înfiinţarea, organizarea si funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate,  

-necesitatea modificării dispoziţiilor legale care reglementează 
măsura preventivă a arestului la domiciliu, sub aspectul prevederii 
duratei acestei măsuri, 

-proiectul de lege privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre 
consumatori şi profesionişti, 
-proiectul de lege pentru înfiinţarea, organizarea si funcţionarea 
Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate,  

-solicitarea unor judecători referitoare la elaborarea metodologiei 
unice în procedura decontării cheltuielilor de transport, chirie şi 
examinare medicală, 

-solicitarea MAI-Agenţia Naţională Antidrog privind implementarea 
Strategiei naţionale antidrog, 

-solicitările MAE-privind executarea Hotărârii CEDO-cauza 
Căşuneanu vs România şi instrumentarea cazurilor de malpraxis 
medical, 

-propunerea de regulament privind instituirea Parchetului European, 

-aprecierea într-un proces civil a unor probe-expertize-administrative 
în cadrul cercetării penale, 

-"Chestionarul Instanţe/Judecători sindici'* şi "Chestionarul Ministerul 
Justiţiei*', 

-practica instanţelor privind transferul dreptului de proprietate asupra 
bunurilor imobile şi a terenurilor agricole din extravilan, 

-analiza reglementărilor incidente pentru acordarea Diplomei Meritul 
Judiciar, 

-existenţa unei stări de incompatibilitate în situaţia în care procurorii 
subordonaţi ierarhic sunt soţi,  

-înscrierea în cartea funciară a dreptului de concesiune cu obiect 
imobile din domeniul privat al unităţilor adminislrativ-teritoriale. 

 A analizat punctul de vedere privind Propunerea legislativă de 
modificarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi 
a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum şi propunerile de 
revizuire a Constituţiei, formulate  de  AMR. 

 A luat act de opiniile exprimate de instanţele judecătoreşti, cu 
privire la amânarea intrării în vigoare a dispoziţiilor din CPC 
referitoare la cercetarea procesului şi dezbaterea fondului în camera 
de consiliu, respectiv pregătirea dosarului în cazul declarării căilor 
de atac de către instanţa a cărei hotărâre o atacă. 

 A apreciat faptul că numirea în funcţia de inspector judiciar ar 
trebui să se facă prin concurs organizat de CSM, prin INM, precum 
şi existenţa probei interviului la Plenul CSM. 
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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:  
  În cadrul programului de formare iniţială pentru auditorii din anul I:  
-după sesiunea de evaluare aferentă modulului I pentru auditorii de justiţie din anul I 
au debutat modulule II şi III în domeniile: dreptul familiei, comunicare, drept 
administrativ şi constituţional, informatică, CEDO şi conferinţe în domeniile: 
psihologie judiciară şi drept constituţional.  
Patru grupe de auditori de justiţie au participat la evenimentul de lansare a modulelor 
e-learning în domeniul noilor coduri elaborate în cadrul proiectului româno-elveţian 
Asistenţă pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării 
judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri, 
-de asemenea, toţi auditorii din anul I au participat la şedinţe de judecată ale Curţii 
Constituţionale,  
-au fost organizate două conferinţe în domeniile: Elemente de probaţiune 
şi ”Alienarea parentală şi audierea minorului”. 
  Auditorii de justiţie promoţia 2013-2015 „George Antoniu” au susţinut examenul de 
absolvire al INM, iar la data de 19.06.2015 a avut loc ceremonia de absolvire a INM 
şi repartiţia celor 200 de absolvenţi (din care 101 judecători şi 99 procurori) pe 
posturile de judecător, respectiv procuror stagiar.  
  Pe componenta europeană a formării iniţiale echipa, INM s-a calificat în Marea 
finală la categoria competiţională - cooperarea judiciară internaţională în materie 
civilă – dreptul european al familiei şi drept european succesoral la cea de a doua 
Semi-finală a Competiţiei internaţionale THEMIS (19-22.05.2015, în Belgia).  
  La unsprezecea ediţie a Concursului de referate pe teme de jurisprudenţă a Curţii 
Europene a Drepturilor Omului  au participat nouă auditori de justiţie români. Au fost 
acordate două premii, respectiv Premiul pentru cea mai bună lucrare şi Premiul 
pentru cea mai bună prezentare. 
  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 2009-2014, echipa de experţi alcătuită din 
formatori INM şi experţi străini desemnaţi de Consiliul Europei şi Administraţia 
Naţională a Instanţelor din Norvegia, au susţinut activităţile de formare pentru 20 de 
auditori de justiţie din anul al II-lea (10 judecători, 10 procurori şi 5 grefieri) 
participanţi la cea de a doua ediţie a Şcolii de vară la Sinaia destinată viitorilor 
magistraţi şi reprezentanţi ai altor profesii juridice.  
  Tot în cadrul activităţilor specifice formării iniţiale au fost desfăşurate următoarele 
activităţi: 
-în contextul programului Postuniversitaria, organizat de ELSA (European Law 
Students Association) studenţi din cadrul facultăţilor de profil au efectuat un stagiu la 
INM, 
-un număr de 21 auditori au participat la conferinţa Dreptul Afacerilor 2015 - 
Insolvenţa pe aripi de vânt,  
- în cadrul proiectului Ai dreptul la carieră juridică, INM a primit vizita unui grup de 28 
studenţi ai Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca., 
  Pentru formarea specializată a magistraţilor în colaborare cu experţi internaţionali şi 
instituţii reprezentative din cadrul sistemului judiciar român, precum şi în cadrul 
programelor şi proiectelor internaţionale au fost derulate activităţi specifice, respectiv 
seminarii, conferinţe tematice naţionale şi internaţionale, Şcoală de vară, schimb de 
experienţă.  
  În perioada de referinţă reprezentanţi ai INM au participat la o serie de evenimente 
internaţionale de referinţă şi de impact pentru sistemul judiciar. 
  În vederea reducerii deficitului de personal la nivelul instanţelor şi parchetelor au 
fost organizate de CSM prin INM examenele şi concursurile prevăzute în calendarele 
aprobate de Plenul CSM. 
Pentru asigurarea unei formări profesionale performante INM a continuat procedurile 
de recrutarea a personalului de instruire şi sesiunile de formare destinate acestuia.  
  În perioada de referinţă în cadrul proiectului ”Viziune. Adaptabilitate. Performanță în 
programele de masterat în Științe Juridice” coordonat de către Universitatea ”Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca, reprezentanţi ai INM au participat la dezbaterea cu tema 
”Calea către cariera de magistrat: Admiterea la INM”, organizată la Cluj.  
  De asemenrea, în aceeaşi perioadă a fost prelungit Protocolul de colaborare dintre 

Institutul Național al Magistraturii și Direcția Națională de Probațiune. 
 

www.imn-lex.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şcoala Naţională de Grefieri 
    
    În perioada de referinţă au fost desfăşurate 
următoarele activităţi:  
-în domeniul formării iniţiale au fost validate de 
către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
rezultatele concursului de admitere la Şcoala 
Naţională de Grefieri, organizat în data de 26 
aprilie 2015 la care au participat 1315 candidaţi. 
Au fost admişi un număr de 64 cursanţi (10 
posturi de grefieri pentru parchete şi 54 posturi 
de grefieri pentru instanţe, sub rezerva finanţării 
posturilor).  
- a fost începută activitatea de formare iniţială 
pentru promoţia 2015, durata de şcolarizare fiind 
de 6 luni, respectiv 8 iunie – 8 decembrie 2015.  
-în cadrul Departamentului de formare 
profesională continuă au fost continuate 
seminarele de formare profesională continuă a 
personalului auxiliar de specialitate din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor. 
-în vederea formării grefierilor în domeniul noilor 
coduri au fost desfăşurate, la sediile curţilor de 
apel, seminare în domeniul noului CPC şi a 
noului CPP, iar la sediile parchetelor curţilor de 
apel seminarii destinate noului CPP. 
-au fost finalizate cursurile eLearning în 
domeniul noului Cod de procedură civilă şi a 
noului Cod de procedură penală dedicate 
grefierilor recrutaţi prin concurs de ocupare în 
mod direct a posturilor.  
-în perioada de referinţă au fost derulate şi alte 
cursuri eLearning, în materiile Procedura de 
prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă şi Limba 
română – Elemente de gramatică. Dificultăţi. 
Ezitări. Confuzii.   
-în cadrul Departamentului Relaţii 
Internaţionale au 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 Norvegia) fiind 
organizate sesiuni de formare a grefierilor în 
domeniile: Etică, CEDO aspecte penale, 
Managementul timpului şi cauzelor, CEDO 
aspecte civile. 
     De asemenea, a fost continuată 
implementarea activităţilor proiectelor grant 
finanţate de Comisia Europeană, (la care SNG a 
participat în calitate de co-beneficiar, sub 
coordonarea CSM, alături de INM şi parteneri 
internaţionali), respectiv proiectul 
JUST/2013/JCIV/AG/4634-Practical exercises in 
implementing the judicial cooperation in civil and 
commercial matters, proiectul 
JUST/2013/JPEN/AG/4495 - Social reintegration 
of sentenced persons: a comprehensive 
European approach, şi proiectul 
JUST/2013/JPEN/AG/4496 - Procedural rights in 
EU criminal law, în cadrul cărora au fost 
organizate o serie de seminare în domeniile: 
Procedural rights in EU criminal law, Practical 
exercises in implementing the judicial 
cooperation in civil and commercial matters, 
Şcoală de vară,  
      În perioada de referinţă SNG a primit în vizită 
cinci procurori din reţeaua EJTN.  

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 o  
sancţiune disciplinară 
constând în “avertisment ”, 
pentru săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzută de 
art. 99 lit. t) teza a II a 
raportat la art. 991 alin.2 din 
acelaşi act normativ - 
“ exercitarea funcţiei cu... 
gravă neglijenţă “, “există 
gravă neglijenţă atunci când 
judecătorul sau procurorul 
nesocoteşte din culpă, în 
mod grav, neîndoielnic şi 
nescuzabil, normele de 
drept material ori 
procesual”, 
A dispus suspendarea din 
funcţie a unui judecător în 
temeiul dispoziţiilor art. 52 
alin. 1 teza a II –a  din 
Legea nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată cu 
modificările şi completările 
ulterioare 

 

Secţia pentru 
procurori în materie 

disciplinară 
 În perioada de referinţă, 
Secţia: 
- a aplicat o sancţiune 
disciplinară constând în 
diminuarea indemnizaţiei de 
încadrare lunare brute cu 
15% pe o perioadă de 4 
luni, pentru săvârşirea 
abaterilor disciplinare 
prevăzute de art. 99 lit. h şi 
art. 99 lit. t teza a II-a 
raportat la art. 991 alin. 2 din 
Lg. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
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 „Toţi suntem robii 

legilor ca să putem 

trăi liber.” 

 
M.T. Cicero 
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