
 

Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
În perioada de referinţă, Plenul Consiliului s-a reunit în cadrul a patru şedinţe, pe ordinea de zi a acestora fiind înscrise şi soluţionate 127 lucrări. 
Plenul a hotărât, printre altele, următoarele: 
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor de eliberare din funcţie, prin pensionare, a 24 de magistraţi şi a 5 magistraţi, prin demisie, 
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie a unui magistrat ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea 
unei infracţiuni; 
-avizarea menţinerii în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani a cinci magistraţi; 
-validarea rezultatului concursului de promovare în funcţia de prim-magistrat-asistent la ICCJ; 
-convocarea adunărilor generale la toate instanţele şi parchetele în vederea exprimării votului referitor la propunerile de modificare şi completare a Lg. 
nr.303/2004 şi a Lg. nr.304/2004;  
-desemnarea reprezentanţilor CSM în Comitetul de Monitorizare al Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020;  
-numirea d-lui jud. Cristian Olteanu, vicepreşedinte-CA Bucureşti, în funcţia de director al Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul CSM; 
-sesizarea IJ pentru efectuarea unui control tematic cu privire la modul de aplicare a dispoziţiilor art. 96 alin. (1) lit. f) din Lg. nr. 254/2013 de către 
judecătorii de supraveghere a privării de libertate şi instanţele de judecată; 
-transmiterea la MJ a solicitării de a iniţia procedurile de modificare a CPP şi a CPC pentru ca în soluţionarea recursurilor în interesul legii, să 
constituie caz de revizuire a hotărârilor şi situaţia când hotărârea a fost pronunţată cu nerespectarea deciziilor CC sau ICCJ;  
-transmiterea către INM a recomandării ca, pe viitor, şi avocaţii să poată participa la acţiuni de formare în domeniul Dreptului Bancar;  
-semnarea Cartei interprofesionale a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români. 
De asemenea, Plenul a avizat: 
-reducerea, respectiv suplimentarea schemelor de personal la unele judecătorii, precum şi modificarea statului de funcţii şi de personal al unor 
instanţe şi parchete; 
-propuneri şi proiecte de acte normative, precum: propunerea legislativă de completare a Lg. nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii 
Constituţionale, proiectele privind completarea CPC şi a CPP, a Lg. nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, proiectul de OG privind cazierul fiscal, proiectul de modificare şi completare a OUG nr.9/2013 
privind timbrul de mediu pentru autovehicule; proiectul de lege privind ordinul european de protecţie; proiectul de modificare a HG nr.337/1993 pentru 
stabilirea circumscripţiilor unor judecătorii şi parchetelor de pe lângă acestea; 
A constatat că funcţia de judecător este incompatibilă cu calitatea de executor testamentar remunerat; 
A apreciat că se impune menţinerea solicitării către CNSAS de verificare a magistraţilor ce urmează să fie numiţi în funcţii de conducere; 
În perioada de referinţă, Plenul şi-a însuşit: 
- nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios privind cauzele penale la care se impune o interdicţie tehnică de transmitere către părţi a unor 
documentele ale instanţei; 
- punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios referitor la proiectul de Lege privind ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 
privind prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice; 
Totodată, Plenul a luat act de: 
-Raportul privind participarea reprezentantului CSM la grupul de lucru e-Law (e-Justice); 
-Raportul anual referitor la implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014; 
A emis recomandări privind unificarea modalităţii de stabilire a drepturilor salariale pentru magistraţi şi personalul asimilat;  
A desemnat membrii Consiliului în vederea reprezentării instituţionale în proiectele RECJ pentru anii 2015-2016, precum şi la alte evenimente 
internaţionale; 
În aceeaşi perioadă, Plenul a aprobat: 
-organizarea concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor; 
-încheierea unui nou Protocol de colaborare între CSM şi Consiliul de Mediere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 perioada de referinţă, Secţia a hotărât: 
-transmiterea către Parlament a solicitării publice de urgentare a adoptării Legii privind Agenţia pentru recuperarea prejudiciilor constatate prin hotărâri 
judecătoreşti; 
-admiterea a opt cereri de transfer formulate de judecători şi respingerea a 33 de astfel de cereri; 
-înaintarea către Preşedintele României a propunerii de numire a d-lui.jud.Barbă Ionel în funcţia de preşedinte al Secţiei contencios administrativ şi fiscal a 
ÎCCJ; 
-suspendarea din funcţie a unui judecător din cadrul ICCJ, în temeiul art. 65¹ alin.2 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 
coroborat cu art.29 alin.7 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii; 
-constituirea Grupului de analiză al activităţii instanţelor care au înregistrat calificativele de „satisfăcător” şi „ineficient” în sem. I al anului 2015;  
-comunicarea către CE a datelor în cadrul Programului Operaţional privind Capacitatea Administrativă 2015-2023; 
A constatat că subzistă temeiurile pentru menţinerea măsurii suspendării din funcţie a doi judecători ca urmare a trimiterii în judecată, precum şi faptul că 
un judecător nu îndeplineşte condiţia de bună reputaţie, motiv pentru care a propus eliberarea din funcţie a acestuia. 
În aceeaşi perioadă, Secţia a aprobat: 
-Ghidul de utilizare a platformei electronice EMAP şi transmiterea acestuia către instanţele judecătoreşti; 
-raportul Inspecţiei Judiciare privind verificările efectuate la Curtea Militară de Apel şi instanţele arondate,  
-raportul privind respectarea dispoziţiilor legale sub aspectul măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor în dosarele penale având ca obiect anumite 
categorii de infracţiuni şi unele măsuri cuprinse în raport. 
A luat act de Raportul Grupului de lucru privind analiza impactului intrării în vigoare a noilor coduri; 
A analizat Nota Directiei Resurse Umane si Organizare privind analiza instanţelor prin prisma indicatorilor de eficienţă şi eficacitate pe baza datelor statistice 
aferente semestrului I 2015 şi a aluat act de concluziile acesteia.  

 
 
 
 

Activitatea Secţiei pentru procurori a CSM 
 În perioada de referinţă, Secţia a hotărât: 

  -numirea în funcţiile de conducere a procurorilor admişi la concursul/examenul din 27.03-24.06.2015;  
-suspendarea din funcţie a şapte procurori, ca urmare a trimiterii în judecată sau ca urmare a luării a măsurii arestării preventive;  
-sesizarea IJ pentru efectuarea verificărilor privind modalitatea de exercitare a atribuţiilor de către d-na Şutea Elena Rodica, prim procuror-PJ Bistriţa; 
-acordarea avizului pentru o eventuală detaşare a d-nei Corsei Vultureanu Arina, procuror-PJ Sect.3 la Legal Affair Unit FRONTEX, a d-lui Voinigescu 
Adrian Mihail, procuror-PT Ilfov la misiunea EUAM Ucraina şi a d-lui. Tiberius Ilie Moldovan de la PICCJ la misiunea EULEX Kosovo. 
A aprobat raportul şi măsurile propuse de IJ privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor de către conducerea DIICOT - Structura 
Centrală, Serviciul Teritorial Suceava şi Biroul Teritorial Botoşani în perioada 2013-2014.  
A constatat încălcarea de către un procuror a normelor de conduită prevăzute de art. 17 şi 18 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor. 
A avizat numirea la DIICOT a procurorilor declaraţi admişi la interviul din data de 15.09.2015. 
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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 

 

 
1 iulie 2015  
Participare la lansarea CODEXULUI 
CONSTITUŢIONAL-Constituţiile 
statelor membre ale UE- Facultatea de 
Drept, Univ. Bucureşti. (M.Tudose, 
B.Gabor). 
10 iulie 2015  
Întâlnire de lucru cu procurorii din 
cadrul PJ Baia Mare. (B.Gabor) 
13 iulie 2015  
Întâlnire de lucru cu procurorii din 
cadrul PJ Câmpulung Moldovenesc. 
(B.Gabor) 
7 septembrie 2015 
Întâlnirea cu delegaţia judecătorilor 
palestinieni în cadrul proiectului derulat 
de Eupol Copp. (M.Tudose). 
9-10 septembrie 2015 
Întâlnire regională pe tema: 
„Investigarea infracţiunilor de corupţie 
şi a infracţiunii de conflict de interese", 
Căciulata. (B. Gabor). 
10-11 septembrie 2015 
Participare la întâlnirea de lucru a 
președinților, vicepreședinților și 
managerilor economici ai curților de 
apel, pe probleme de management 
judiciar, Timișoara. (M.Tudose). 
11 septembrie 2015 
Întâlnire de lucru cu procurorii din 
cadrul PCA Cluj. (B.Gabor). 
15 septembrie 2015 
Semnarea Protocolului de colaborare 
pentru implementarea proiectului 
"Audis: pentru o mai bună audiere a 
minorilor"- reşedinţa Franţei. 
(M.Tudose). 
17 septembrie 2015 
Întâlnire cu delegaţia Comisiei 
Europene în contextul. (M.Tudose). 
23 septembrie 2015 
Participare la Conferinţa internaţională 
cu tema "Dialogul interprofesional intre 
judecatori, procurori si avocati - 
necesitate in consolidarea Justitiei in 
societatea democratica in Romania" –
INM. (M.Tudose). 
23-25 septembrie 2015 
Participare la Reuniunea echipelor de 
proiect ale RECJ/EJTN, Paris 
(B.Gabor). 
25 septembrie 2015  
Întâlnire cu delegaţia sistemului judiciar 
din Republica Libaneză. (M.Tudose, ). 
28 septembrie 2015  
Întâlnire de lucru cu procurorii DIICOT- 
Serv.Teritorial Cluj.  (B.Gabor). 

 
 
 

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi organismele 

internaţionale 
În perioada de referinţă Comisia:  
 A luat act de notele direcţiei de 
specialitate referitoare la: 
-participarea reprezentantului CSM la 
grupul de lucru e-Law (e-Justice), 
organizat de secretariatul general al 
Consiliului Uniunii Europene, Bruxelles, 
19.06.2015;  
-participarea unei delegații a CSM  la cel 
de-al 17-lea Summit internațional privind 
criminalitatea transnațională și la forumul 
privind siguranța națională și globală – 
Geneva, 14-16.10.2015;  
-participarea la cursul de limbă engleză 
organizat în perioada 7.01– 30.03.2016, la 
Hyderabad, India în cadrul ITEC 
2015/2016; 
-participarea reprezentanților INM în 
cadrul reuniunilor EJTN; 
-participarea reprezentantului SNG la 
activitățile organizate în cadrul vizitei de 
studiu la Consiliul Europei, Comisia 
Europeană împotriva Rasismului și 
Intoleranței și la C EDO; 
 A analizat  notele privind: 
-proiectul de twinning HR 14 IB JH 
02 ”Support to the Gender Equality CRO 
Gender”; 
-proiectul de înfrățire pe termen lung HR 
14 IB JH 03 ”Enhancing the quality of 
judicial training – by upgrading EU law 
and on-line training (CRO EULAW)”; 
-participarea delegației CSM  la întâlnirea 
preliminară a echipelor de proiecte ale 
RECJ 2015/2016, Paris; 
-participarea unui reprezentant al CSM  la 
conferința ministerială ”Răspunsul justiției 
penale la radicalizare”, organizată de 
către DG JUST, 19.10. 2015 – Bruxelles;  
-organizarea Misiunii de evaluare a CE în 
cadrul MCV, din perioada 14-18.09.2015; 
-invitația adresată CSM de a participa la 
Conferința Rețelei Francofone a Consiliilor 
Judiciare cu tema ”Rețeaua francofonă: o 
comunitate de valori”, 19-20.11.2015-
Paris, precum și propunerea de aderare a 
CSM la Rețeaua Francofonă a Consiliilor 
Judiciare;  
-contribuția CSM în vederea elaborării 
Raportului aferent sem.I 2015, în contextul 
implementării SNA 2012 – 2015; 
-desemnarea doamnei procuror Oana 
Andrea Schmidt-Hăineală, membru CSM, 
pentru participarea la a 69-a sesiune 
plenară a Grupului de state împotriva 
corupției(GRECO), 12-16.10.2015-
Strasbourg. 
 A aprobat punctul de vedere referitor 
la Raportul Departamentului de Stat al 
SUA privind situația drepturilor omului în 
România, în anul 2014, precum şi nota de 
oportunitate privind participarea a doi 
judecători la ”Conferința europeană anuală 

privind instanțele și comunicarea”, Budapesta - 
15-16.10.2015.  
 

 

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 către Grupul de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor 
judecătoreşti a observaţiilor formulate de ÎCCJ privind propunerile de 
modificare a Hot. Secţiei pentru Judecători nr.148/2015;  
-înaintarea către Grupul de lucru privind propunerile de modificare a ROI 
a notei privind oportunitatea renunţării la data recomandată în procesul 
civil; 
-ca fiind necesară concretizarea colaborării agreate prin protocolul 
existent între CSM din România şi CSM din Moldova; 
-transmiterea la Comisia nr.1 a notei privind propunerile formulate de IJ, 
de modificare a procedurii pentru numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor; 
-înfiinţarea unui grup de lucru având ca obiect analiza proiectului de HG 
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Lg. nr.151/2015 
privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. 
 Şi-a însuşit  notele direcţiilor de specialitate privind: 
-evidenţierea punctelor de complexitate la completurile care 
soluţionează efectiv cauza şi la contabilizarea punctelor de complexitate 
ale dosarelor asociate şi a decis sesizarea Direcţiei Tehnologia 
Informaţiei din MJ şi a Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor 
aferente aplicaţiei Ecris; 
-interpretarea art. 99 alin. 5 din ROI, din perspectiva modului de 
aplicare, în ipoteza repunerii pe rol a unei cauze după suspendarea 
dispusă de judecătorul care a preluat completul iniţial învestit; 
-interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 99 alin 1-52 şi alin. 12 din ROI 
în ipoteza în care judecătorul suspendat temporar din funcţie îşi reia 
activitatea iar completul acestuia a fost preluat de un alt judecător prin 
hotărâre a colegiului de conducere; 
-modul de interpretare al art.4 din Regulamentul de organizare a 
activităţii judecătorului de supraveghere a privării de libertate; 
-tipurile de cauze penale cu privire la care se impune instituirea unei 
interdicţii tehnice de transmitere către părţi a unora dintre documentele 
redactate de instanţă; 
-solicitarea Trib. Bucureşti referitoare la modificarea planificărilor de 
permanenţă în materie penală şi a decis că nu este necesară 
completarea dispoziţiilor regulamentare cu prevederi exprese, 
-modificarea ROF CSM şi proiectul de Regulament privind răspunderea 
disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor din cadrul CSM; 
-constituirea unui grup de lucru interinstituţional - pentru elaborarea 
procedurii de desfăşurare a audierii prin videoconferinţă a persoanelor 
deţinute în unităţile penitenciare format din reprezentanţi ai CSM, 
Ministerului Justiţiei, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ai 
judecătorilor de supraveghere a privării de libertate;  
-solicitarea PÎCCJ privind termenele de păstrare a dosarelor în care      
s-au pronunţat hotărâri de achitare; 
-aspectele constatate de IGPR în activitatea de supraveghere judiciară 
desfăşurată conform CPP şi Lg.nr. 254/2013 şi a decis transmiterea 
unei circulare către ÎCCJ, instanţe şi parchete cu recomandarea ca în 
cuprinsul încheierii sau ordonanţei prin care se dispune controlul 
judiciar, controlul judiciar pe cauţiune şi încheierii prin care se dispune 
arestul la domiciliu să nominalizeze persoanele cu care i se interzice 
inculpatului să ia legătura şi să conţină elementele de identificare a 
acestora; 
-stadiul înfiinţării tribunalelor pentru minori şi familie; 
-solicitarea formulată de un magistrat în legătură cu statutul şi drepturile 
cuvenite pe perioada unei misiuni temporare în străinătate; 
-solicitarea formulată de Institutul Român pentru Informaţii Juridice şi a 
decis înaintarea la Plen pentru iniţierea demersurilor necesare asigurării 
prin HG a finanţării IRIJ. 
a apreciat că se impune iniţierea demersurilor în sensul ca tentativa de 
fraudă sau frauda la concursurile de admitere la SNG sau la cele de 
ocupare a posturilor vacante de la nivelul instanţelor şi parchetelor să 
aibă consecinţe asupra reputaţiei ce trebuie îndeplinită pentru numirea 
în funcţia de judecător, procuror, grefier ori pentru admiterea la INM sau 
SNG; 
 

 



 

 

  

 

 

      
 
. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

Magistraturii a apreciat că: 

 Prin declaraţiile publice făcute în data de 24.06.2015, domnul 
deputat Ghiţă Sebastian Aurelian a adus atingere  independenţei 
sistemului judiciar. 
 Afirmaţiile expuse în articolele de presă privind procedura 
insolvenţei împotriva SC Realitatea Media S.A. au adus atingere 
independenţei sistemului judiciar.  
 Declaraţiile publice ale domnilor Mihai Seplecan, Preşedintele 
Consiliului Judeţean Cluj şi Radu Zlati, deputat, din 11-12.08.2015, 
au adus atingere independenţei sistemului judiciar. 

În domeniul apărării reputaţiei profesionale Plenul a admis 
cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul 
Sorin Armeanu, prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Vaslui. 

 
De principiu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 

adoptarea unei hotărâri privind incompatibilitatea funcţiei de magistrat 
cu cea de asociat sau acţionar la societăţi civile, societăţi comerciale, 
inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare ori 
financiare, companii naţionale, societăţi naţionale sau regii autonome, 
şi în situaţia în care aceste funcţii au fost dobândite prin moştenire şi 
a hotărât sesizarea MJ în vederea introducerii unui nou alineat la art. 
8 din Lg. nr. 303/2004. 
 

Numiri în funcţie de conducere 
Judecători: 

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

Procurori: 
            În perioada menţionată, 18 procurori au fost numiţi în funcţii 
de conducere de la nivelul PICCJ, DIICOT, DNA şi parchete de pe 
lângă tribunale.   
 

Detaşări/prelungire detaşări 
Judecători: 

            În perioada de referinţă, nouă judecători au fost detaşaţi în 
cadrul: CSM, SNG, MJ, MAE, Tribunalul ONU pentru Dispute.  
 

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

Inspecţiei Judiciare, iar un alt procuror al fost detaşat la Ministerul 

Transporturilor.  

 

Delegare în funcţie de conducere 
Judecători: 

În perioada de referinţă, 16 judecători au fost delegaţi în 
funcţii de conducere, respectiv preşedinte, vicepreşedinte de 
instanţe şi secţii, la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi 
judecătoriilor.  

Prelungire delegare în funcţie de conducere 
Judecători: 

În aceeaşi perioadă, pentru 21 de judecători a fost dispusă 
prelungirea delegării în funcţia de conducere, respectiv de 
preşedinte de secţie la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi 
judecătoriilor. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

Comisia nr. 1 
Independenţa şi responsabilizarea justiţiei,eficientizarea 
activităţii acesteia şi creşterea performanţelor judiciare, 

integritatea şi transparenţa sistemului judiciar 
În perioada de referinţă Comisia:  
şi-a însuşit notele DLDC privind: 

-propunerea de modificare a art. 96 din Legea nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal; 
-propunerile de modificare şi completare a  Legii  nr. 303/2004 formulate în  
urma şedinţelor Comisiei nr.1;  
-propunerile de modificare a CPP formulate de MJ ca urmare a deciziilor 
recente ale Curţii Constituţionale; 
-propunerea de modificare a dispoziţiilor privind competenţa de soluţionare a 
plângerilor împotriva soluţiilor de neurmărire/netrimitere în judecată şi a 
contestaţilor în cauze având ca obiect cereri formulate în materia executării; 
-interpretarea art. 2 şi 23 din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi 
procurorilor; 
-proiectul de HG privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din Legea nr. 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor de pe 
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului 
Naţional de Expertize Criminalistice; 
-solicitarea Consiliului Concurenţei de a se analiza posibilitatea implicării 
magistraţilor în activitatea acestuia; 
-solicitarea MJ  de a comunica date referitoare la cheltuieli efectuate în 
legătură cu noile coduri şi refomarea sistemului judiciar; 
-raportul de activitate al reprezentantului MJ la a 66-a reuniune plenară  a 
Grupului statelor împotriva corupţiei; 
-memoriul Societăţii române a cercetătorilor în strategii judiciare -Centrul de 
cercetări în etică juridică aplicată; 
-aspectele reţinute de Grupul de lucru privind eficienţa activităţii instanţelor-
26.06.2015; 
-organizarea Misiunii de evaluare a Comisiei Europene în cadrul M CV, din 
perioada 14-18.09.2015; 
-o eventuală incompatibilitate între funcţia de magistrat şi cea de expert 
renumerat într-un proiect cofinanţat de UE; 
-Protocolul aditional nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi 
a libertăţilor fundamentale 
-dispoziţiile legale referitoare la desemnarea aleatorie a practicienilor în 
insolvenţă. 
A analizat notele DLDC referitoare la: 
-memoriul  magistraţilor privind modificările legilor justiţiei şi memoriul UNJR 
privind propunerile CSM de modificare a modului de selecţie a magistraţilor; 
-încheierea unui Memorandum de înţelegere între MJ şi Ministerul Afacerilor 
Civile din Republica Populară Chineză privind coorelarea în domeniul 
înfiinţării, înscrierii, evidenţei şi desfiinţării persoanelor juridice de drept privat 
cu scop nepatrimonial; 
 
 

„… pot fi gândite fel şi fel de coduri deontologice şi sancţiuni 
cu eficienţă în derularea unor proceduri, dar acestea sunt susceptibile 
de a trata efectele, nu neapărat cauza. Ori, cauza e în fiecare dintre 
noi, cei care, în mod conştient şi deliberat am ales o cale, o profesie  
şi un sens. Şi, dincolo de imagine, carieră sau statut, am ales o 
profesie aflată în slujba legii şi a cetăţeanului, în faţa cărora suntem, 
cu toţii,  în egală măsură, responsabili….” 

 
 Jud. Marius Badea Tudose, 

 preşedintele CSM, Conferinţa internaţională „Dialogul interprofesional între 
judecători, procurori şi avocaţi – necesitate în consolidarea Justiţiei în societatea 

democratică în România”- Bucureşti, 23 septembrie  2015 
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Institutul Naţional al Magistraturii 
      În perioada de referinţă s-au desfăşurat următoarele activităţi:  
  În cadrul programului de formare a auditorilor de justiţie: 
-absolvenţii anului I (158 de auditori de justiţie) şi-au exprimat opţiunile pentru profesia de 
judecător/procuror şi pentru centrul de practică unde urmează să desfăşoare stagiul de 
formare aferent anului II, 
-s-a desfăşurat examenul de absolvire şi repartiţia absolvenţilor promoţiei 2013–2015 
care şi-au început activitatea ca magistraţi stagiari, (101 judecători şi 99 procurori), 
-pe componenta europeană a formării iniţiale  a fost realizată selecţia a 30 de auditori 
de justiţie care vor participa la ediţia din 2015 a programului internaţional de schimb de 
experienţă AIAKOS, program dedicat viitorilor magistraţi europeni, organizat anual de 
către Reţeaua Europeană de Formare Judiciară.  
-a fost semnat Protocolul de colaborare dintre INM şi Institutul Notarial Român prin care se 
vizează colaborarea  privind acţiunile de formare profesională iniţială şi de desfăşurare a 
stagiilor de practică a auditorilor de justiţie, precum şi de pregătire profesională continuă a 
magistraţilor şi notarilor publici,  
-a fost primită vizita a doi reprezentanţi ai corpului didactic şi a opt studenţi de la 
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai-Cluj-Napoca. Activitate 
desfăşurată în cadrul proiectului „Ai dreptul la carieră juridică!”, cofinanţat din Fondul 
Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007 – 2013; 
Pentru formarea specializată a magistraţilor au fost desfăşurate demersuri în cadrul 
Proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din România de a 
face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale”, finanţat prin Mecanismului Financiar 
Norvegian fiind organizate următoarele activităţi: 
- în domeniul noilor coduri - cinci seminarii; 
-pentru unificarea jurisprudenţei - pe site-ul INM au fost postate înregistrările Conferinţei 
privind aspectele de practică neunitară intervenite de la intrarea în vigoare a NCC şi 
NCPC;   
-s-a desfăşurat selecţia unui număr de zece experţi pentru participarea la conferinţele în 
domeniul NCP şi NCPP,  
-a fost organizată Conferinţa cu tema Aspecte de practică neunitară intervenite de la 
intrarea în vigoare a Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală, transmisă şi 
online pe pagina web a INM; 
-pentru unificarea practicii judiciare în domeniul noilor coduri au fost organizate 16 
workshop-uri şi ultimele două seminarii destinate formatorilor specializaţi în domeniul 
noilor coduri;  
-au fost continuate întâlnirile preşedinţilor secţiilor specializate din cadrul ICCJ şi curţilor 
de apel, dedicate identificării şi dezbaterii aspectelor de practică judiciară neunitară. 
-un seminar a fost organizat în domeniul aplicării Convenţiei europene a drepturilor omului 
în cadrul Proiectului „Asistenţă pentru consolidarea capacităţii sistemului judiciar din 
România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale.  
În perioada de referinţă, în domeniul formării profesionale au mai fost organizate 
şapte seminarii în domeniile: Engleza juridică, Introducere în Common Law şi sistemul 
de drept englez, Dreptul muncii Comunicarea publică şi relaţia cu mass-media, Sistemul 
de Informaţii Schengen-Cooperare Poliţienească Internaţională, Sistemul de Informaţii 
Schengen-Limba franceză, Repartizarea aleatorie a cauzelor ,  
De asemenea, în cadrul a două proiecte grant finanţate de CE- proiectul 
JUST/2013/JPEN/AG/4495 - Social reintegration of sentenced persons: a comprehensive 
European approach şi proiectul JUST/2013/JPEN/AG/44996 - Procedural rights in EU 
criminal law au fost organizate două seminarii. 
Au fost organizate următoarele concursuri/examene:   
-concursul de admitere la INM , concursul de admitere în magistratură, examenul de 
capacitate al judecătorilor stagiari si procurorilor stagiari, concursul pentru ocuparea a 22 
posturi vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
concursul/examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, 
examenul de promovare in funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul INM.  
În aceeaşi perioadă au fost desfăşurată selecţia pentru recrutarea a doi formatori pentru 
disciplinele „Drept administrativ. Regimul contravențiilor”, respectiv „Dezvoltare personală 
și abilități non-juridice”. 
De asemenea, în perioada de referinţă: 
-reprezentanţii INM au participat la o serie de evenimente internaţionale desfăşurate în 
cadrul ETJN, precum şi la alte evenimente focusate pe activităţi specifice formării 
profesionale a magistraţilor;  
-INM a găzduit Întâlnirea Comitetului Director a EJTN (Steering Committee Meeting). 

www.imn-lex.ro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şcoala Naţională de Grefieri 
       În perioada de referinţă au fost 
desfăşurate următoarele activităţi:  
La nivelul Departamentului de formare 
profesională iniţială a fost continuat programul 
de formare iniţială pentru promoţia 2015 (62 
cursanţi grefieri pentru instanţe şi, respectiv, 10 
cursanţi grefieri pentru parchete). De asemenea, 
s-a desfăşurat prima etapă a stagiului practic a 
cursanţilor care a constat într-o pregătire 
practică aplicată, aptă să ajute viitorii grefieri în 
îndeplinirea atribuţiilor care le vor reveni în 
instanţe şi parchete. 
În cadrul Departamentului de formare 
profesională continuă au fost efectuate 
următoarele activităţi: 
-au fost continuate seminarele de formare 
profesională continuă a personalului auxiliar de 
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi 
a parchetelor; 
-la sediile curţilor de apel şi parchetelor de pe 
lângă acestea au fost desfăşurate seminare 
dedicate noului Cod de procedură civilă şi noului 
Cod de procedură penală; 
-au debutat cursurile eLearning în domeniul 
noului Cod de procedură civilă şi a noului Cod 
de procedură penală;  
-în colaborare cu INM au fost organizate două 
seminare comune magistraţi – grefieri în 
domeniile ”Comunicare publică şi relaţia cu 
mass-media” şi ”Repartizarea aleatorie a 
cauzelor”. 
La nivelul Departamentului de formare 
formatori au fost declanşate două proceduri de 
selecţie pentru ocuparea a două posturi de 
personal de instruire (cu normă întreagă) în 
cadrul şi a 13 posturi de personal de instruire 
(colaboratori). De asemenea, a fost publicat pe 
pagina de internet de SNG (www.grefieri.ro), la 
secţiunea Bibliotecă virtuală, materialul 
Jurisprudenţa disciplinară a personalului auxiliar 
de specialitate din cadrul instanţelor şi 
parchetelor (2008–2013), material comunicat şi 
instanţelor şi parchetelor, cu recomandarea de a 
fi valorificat în cadrul orelor de formare 
profesională organizate în condiţiile art. 32 din 
Legea nr. 567/2004.      
În cadrul Departamentului relaţii 
internaţionale a continuat implementarea 
activităţilor proiectelor: 
-„Asistenţă pentru consolidarea capacităţii 
sistemului judiciar din România de a face faţă 
noilor provocări legislative şi instituţionale”, 
finanţat în cadrul Mecanismului Financiar 
Norvegian, în cadrul căruia  a fost organizat un 
seminar CEDO- aspecte penale şi o conferinţă 
pe noile coduri penale,  
-grant finanţate de Comisia Europeană, la care 
SNG a participat în calitate de co-beneficiar, sub 
coordonarea CSM, alături de Institutul Naţional 
al Magistraturii şi parteneri internaţionali. Astfel, 
în cadrul proiectului JUST/2013/JPEN/AG/4495 - 
Social reintegration of sentenced persons: a 
comprehensive European approach, s-a 
desfăşurat un seminar exclusiv în limba engleză, 
precum şi ultimul seminar din cadrul proiectului 
JUST/2013/JPEN/AG/4496 - Procedural rights in 
EU criminal law. 

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  nouă  
sancţiuni disciplinare 
constând în: 
- “excludere din 
magistratură” pentru 
“nerespectarea în mod repetat 
şi din motive imputabile a 
dispoziţiilor legale privitoare la 
soluţionarea cu celeritate a 
cauzelor… “ şi “exercitarea 
funcţiei cu rea-credinţă sau 
gravă neglijenţă“- doi  
judecători. 
- “suspendarea din funcţie 
pentru o perioadă de 3 luni” 
pentru „…întârzierea repetată 
în efectuarea lucrărilor, din 
motive imputabile”- un 
judecător; 
-“avertisment” pentru 
„nerespectarea în mod repetat 
şi din motive imputabile a 
dispoziţiilor legale privitoare la 
soluţionarea cu celeritate a 
cauzelor … ” – un judecător; 
-“diminuarea indemnizaţiei 
de încadrare lunare brute cu 
20% pe o perioadă de 3 luni”, 
pentru “exercitarea funcţiei cu 
rea-credinţă sau gravă 
neglijenţă “; “încălcarea 
prevederilor legale referitoare 
la incompatibilităţi şi interdicţii 
privind judecătorii şi procurorii 
“; “nerespectarea în mod 
repetat şi din motive imputabile 
a dispoziţiilor legale privitoare 
la soluţionarea cu celeritate a 
cauzelor ori întârzierea 
repetată în efectuarea 
lucrărilor, din motive 
imputabile“; „…întârzierea 
repetată în efectuarea 
lucrărilor, din motive 
imputabile” – cinci judecători. 

Secţia pentru procurori 
în materie disciplinară 
 În perioada de referinţă, Secţia 
a aplicat două sancţiuni 
disciplinare constând în 
suspendarea din funcţie pe o 
perioadă de o lună pentru 
săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzută de art. 99 lit. n) din Lg. 
303/2004 şi avertisment pentru 
săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzută de art.99 lit.n) din 
acelaşi act normativ. 
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CSM. 
 

http://www.imn-lex.ro/
http://www.grefieri.ro/
http://www.grefieri.ro/
http://www.csm1909.ro/
http://www.csm1909.ro/infoletter
http://www.iurispedia.ro/

