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SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 08 DECEMBRIE 2015 ORA 13:30  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 27344/2015 NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/25322/2015 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti a domnului judecător MIHAI-
PANTELIMON DRĂGUŢESCU. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26574/2015 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei 
Arad a doamnei judecător STEPAN SMARANDA. 

2. 27427/2015 DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27202/2015 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sighetu Marmației a 
doamnei ULICI LOREDANA-GABRIELA, judecător la Judecătoria Sighetu 
Marmației. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27201/2015 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zalău a 
domnului judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27360/2015 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chișineu-Criș a 
domnului judecător BOGDAN GEORGE IONUŢ. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27372/2015 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de 
Apel Cluj a domnului judecător DÂRJAN TRAIAN. 

3. 27361/2015 Referatul Direcției resurse umane şi organizare nr.26443/2015 privind 
solicitarea de detaşare/delegare a doamnei judecător stagiar RIPICEANU 
ANDREEA OLIVIA, de la Judecătoria Dragomireşti la Judecătoria Botoşani. 

4. 27349/2015 Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26800/2015 privind 
solicitarea Judecătoriei Piatra Neamţ de înfiinţare a unei secţii civile şi a unei 
secţii penale. 

5. 27346/2015 Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26981/2015 privind cererea 
formulată de doamna judecător ISOPESCU CARMEN MELANIA, preşedinte al 



Judecătoriei Piatra Neamţ, de încetare a delegării din această funcţie de 
conducere, ca urmare a demisiei. 

6. 27351/2015 REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.26733/2015 privind cererea de 
reîncadrare în funcţia de judecător a domnului TOPORĂSCU ADRIAN. 

7. 19288/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3218/IJ/1939/DIJ/2015 privind sesizarea din 
oficiu a Inspecției Judiciare referitoare la pretinsa încălcare a normelor Codului 
deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către doamna judecător 
GABRIELA BALTAG, președintele Asociației Magistraților din România. 

8. 27363/2015 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26508/2015 privind solicitarea de 
detaşare a domnului judecător TACU FLORIN MARIUS de la Curtea de Apel 
Iaşi în cadrul Cancelariei Primului-Ministru. (nr. vechi 27033). 

 


