
 
  

 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 28 IANUARIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 1936/2016 
• Hotarare 

nr. 84 
• Hotarare 
nr. 85<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/1310/2016 privind cererea 
domnului IONEL POTÂRCĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Drobeta Turnu 
Severin, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după 
împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1575/2016 privind cererea 
domnului BUCĂLĂU TRAIAN, judecător în cadrul Tribunalului Brăila, de acordare 
a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de 
ani. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului 
IONEL POTÂRCĂ, judecător la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, 
după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de 01.05.2016, până 
la data de 01.05.2017;  
 
2) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului 
TRAIAN BUCĂLĂU, judecător la Tribunalul Brăila, după împlinirea 
vârstei de 65 ani, începând cu data de 29.04.2016, până la data de 
29.04.2017.  

2. 1793/2016 
• Hotarare 

nr. 86 
• Hotarare 

nr. 87 
• Hotarare 

nr. 88 
• Hotarare 

nr. 89 
• Hotarare 

nr. 90 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  
Curte de Apel/Parchet de pe lângă curte de apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
POPESCU PETRE 

Judecător militar la Curtea Militară de 
Apel Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul JIVAN 
IOAN NICOLAE 

Judecător la Curtea de Apel Timişoara, 
preşedintele Secţiei litigii de muncă şi 
asigurări sociale  



• Hotarare 
nr. 91<  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna OLARU 
RODICA 

Judecător la Curtea de Apel Timişoara 

Tribunal/Parchet de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul BOŢOC 
IOAN 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Sibiu 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna RIMILI 
MARIA CECILIA 

Judecător la Tribunalul Bihor 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
NEAGOE ANIŞOARA 

Judecător la Judecătoria Vânju Mare 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul COTEA 
FELICIAN-SERGIU 

Judecător la Judecătoria Câmpeni 

 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului 
colonel POPESCU PETRE, judecător militar la Curtea Militară de Apel 
Bucureşti. 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor privind:  
 
1)  eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător JIVAN 
IOAN-NICOLAE, preşedintele Secţiei litigii de muncă şi asigurări sociale 
a Curţii de Apel Timişoara;  
 
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei OLARU RODICA, 
judecător la Curtea de Apel Timişoara; 
 
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BOŢOC IOAN, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, începând cu 
data de 15.02.2016; 
 
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RIMILI MARIA 
CECILIA, judecător la Tribunalul Bihor, începând cu data de 23.02.2016;   
 



5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NEAGOE 
ANIŞOARA, judecător la Judecătoria Vânju Mare, începând cu data de 
01.03.2016;  
 
6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător COTEA 
FELICIAN-SERGIU, preşedintele Judecătoriei Câmpeni, începând cu 
data de 01.03.2016.  

3. 1836/2016 
• Hotarare 

nr. 92 
• Hotarare 
nr. 93<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/1032/2016 privind organizarea 
şi desfășurarea concursului de promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, 
a judecătorilor şi procurorilor. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1032/2016 privind propunerile 
referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de promovare în 
funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi procurorilor. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 
concursului de promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a 
judecătorilor şi procurorilor, la Bucureşti, la data de 3 aprilie 2016, conform 
calendarului propus de Institutul Naţional al Magistraturii, cu menţiunile 
din nota direcţiei de specialitate – Anexa 1. B. 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  stabilit următoarele:  
 
-  scoaterea la concurs a locurilor stabilite prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.42/21.01.2016 pentru promovarea 
pe loc, respectiv 100 locuri la tribunale, 50 locuri la curţi de apel, 5 locuri la 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 15 locuri la 
parchetele de pe lângă curţile de apel şi 40 locuri la parchetele de pe lângă 
tribunale, cu mențiunea că între acestea nu sunt incluse locuri pentru 
instanţele şi parchetele militare;  
 
- alocarea pe materii a locurilor aprobate, prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.42/21.01.2016, pentru promovarea 
pe loc, după cum urmează: 
 
a) 100 locuri la tribunale, astfel: Drept penal – 23 locuri; Drept comercial – 
20 locuri; Drept administrativ – 15 locuri; Drept financiar şi fiscal – 7 
locuri; Drept civil – 20 locuri; Dreptul familiei  - 5 locuri; Dreptul muncii – 
10 locuri; 
  
b) 50 locuri la curţi de apel, astfel: Drept penal  - 12 locuri; Drept comercial 
– 6 locuri; Drept administrativ – 14 locuri; Drept financiar şi fiscal – 4 
locuri; Drept civil – 8 locuri; Dreptul muncii – 6 locuri; 
  



- alocarea materiei de concurs „drept penal” pentru toate cele 60 locuri 
aprobate pentru promovarea pe loc la parchetele de pe lângă instanţele 
judecătoreşti, respectiv 5 locuri la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, 15 locuri la parchetele de pe lângă curţile de apel şi 40 
locuri la parchetele de pe lângă tribunale; 
 
 
III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit posturile vacante 
pentru promovarea efectivă în funcţii de execuţie la tribunal şi curţi de apel – 
Anexa 2 şi parchetele de pe lângă tribunale şi curţi de apel – Anexa 3, sub 
rezerva actualizării posturilor vacante de judecător şi procuror, după 
soluţionarea cererilor de transfer şi a cererilor de pensionare, precum şi 
altor cereri care determină modificarea situaţiei posturilor de la tribunale 
şi curţi de apel, în raport cu dispoziţiile din Regulament şi în acord cu 
măsurile de indisponibilizare dispuse anterior de Consiliu.  
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  
 
 
a) includerea posturilor pentru care există propunerea Consiliului Superior 
al Magistraturii de eliberare din funcţie, în categoria posturilor susceptibile 
a fi ocupate prin concurs;  
 
b) includerea posturilor pentru care există cereri de eliberare din funcţie pe 
rolul Consiliului Superior al Magistraturii şi care urmează a fi analizate 
până cel târziu la data aprobării concursului în categoria posturilor 
susceptibile a fi ocupate prin concurs;  
 
c) includerea în categoria posturilor susceptibile a fi ocupate prin concurs a 
posturilor de execuţie care se vor vacanta ulterior datei analizării prezentei 
note, dar în temeiul unor măsuri dispuse de Plen sau Secţii până cel târziu 
la data aprobării concursului, respectiv data de 28.01.2016. 
 
 
IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat tematica şi 
bibliografia concursului, propuse de Institutul Naţional al Magistraturii, 
Anexa 6.  
 
V. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  
 
- cererile tip de înscriere la concursul de promovare efectivă în funcţii de 
execuţie a judecătorilor şi procurorilor – Anexele 7-8;  
 



- cererile tip de înscriere la concursul de promovare pe loc în funcţii de 
execuţie a judecătorilor şi procurorilor – Anexele 9-10.  
 
 
VI. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa  
comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţii de execuţie, 
efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi procurorilor organizat la data de 3 
aprilie 2016. 

4. 1839/2016 
• Hotarare 

nr. 94 
• Hotarare 
nr. 95<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/1600/2016 privind organizarea 
concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/1600/2016 privind componenţa 
comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri 
organizat la data de 24 aprilie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 
concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, în Bucureşti, la 
data de 24 aprilie 2016, conform calendarului de desfăşurare a concursului, 
propus de Şcoala Naţională de Grefieri şi Direcţia resurse umane şi 
organizare.  
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  
 
-  numărul de locuri de grefier cu studii superioare juridice, respectiv 80 
locuri de grefier cu studii superioare juridice, dintre care 30 locuri pentru 
parchete şi 50 locuri pentru instanţele judecătoreşti, sub rezerva pentru 
acestea din urmă a suplimentării şi finanţării cu un număr de 38 posturi; 
 
- tematica şi bibliografia pentru concurs, conform Anexei 1;  
 
- taxa de înscriere la înscriere la concurs, în cuantum de 450 lei;   
 
- componenţa comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala 
Naţională de Grefieri, organizat la data de 24 aprilie 2016. 
 

5. 1679/2016 
• Hotarare 
nr. 96<  

CONTESTAŢIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2073/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna procuror SCĂEŢEANU CORINA MIHAELA, împotriva 
Hotărârii Secției pentru procurori nr. 650/2015 a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
contestaţiei formulate de doamna SCĂEŢEANU CORINA MIHAELA, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, 



împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.650/16.12.2015.  

6. 1206/2016 
• Hotarare 

nr. 97 
• Hotarare 

nr. 98 
• Hotarare 
nr. 99<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28154/2015 privind acordarea 
avizului conform pentru restituirea unor posturi de judecător transferate temporar 
în temeiul Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 733/2015 şi 
nr. 1381/2015. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor 
instanţe judecătoreşti, după cum urmează:  
 
- restituirea unui post vacant de judecător de la Judecătoria Satu Mare la 
Tribunalul Satu Mare, cu consecinţa modificării Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.733/30.06.2015;  
 
- restituirea unui post vacant de judecător de la Judecătoria Novaci la 
Judecătoria Petroşani, cu consecinţa modificării Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1381/17.12.2015; 
 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării  formulate de Curtea de Apel Suceava, de revenire asupra 
transferului temporar al postului de judecător de la Judecătoria Botoşani 
la Tribunalul Neamţ. 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării 
formulate de Curtea de Apel Suceava în ceea ce priveşte propunerea de 
aplicare a dispoziţiilor art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

7. 1808/2016 
• Hotarare 

nr. 100 
• Hotarare 

nr. 101 
• Hotarare 
nr. 102<  

OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28792/2015 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a unui post de procuror temporar vacant, în condițiile art. 134 ind.1 
din Legea nr. 304/2004. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1282/2015 privind solicitarea 
Tribunalului Brașov de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de 
judecător temporar vacant, în condițiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel 
Timişoara de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător 
temporar vacant, în condițiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1) respingerea solicitării de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post 
temporar vacant în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu 



Sărat, în condiţiile art.134 ind.1 alin.(1) lit.e) din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 
2) ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de la 
nivelul Tribunalului Braşov, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
3) ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de la 
nivelul Curţii de Apel Timişoara, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

8. 1843/2016 
• Hotarare 
nr. 103<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/1784/2016 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, cu plată, a domnului 
CRISTIAN DUCU, pentru o sesiune de formare la disciplina "Etică şi organizare 
judiciară", organizat la data de 17 februarie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
exceptional, cu plată, a domnului CRISTIAN DUCU, director general al 
Centrului pentru Studii Avansate în Management şi Etică Aplicată, pentru 
o sesiune de formare cu durata de 3 ore, ce va fi organizată la Institutul 
Naţional al Magistraturii, la data de 17 februarie 2016, la disciplina “Etică 
şi organizare judiciară”. 
 

9. 1847/2016 
• Hotarare 

nr. 104 
• Hotarare 
nr. 105<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/1784/2016 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la aprobarea Programului de 
formare continuă centralizată şi a Programului de formare continuă 
descentralizată a magistraților pentru anul 2016. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7/1784/2016 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de completare a Programului de formare 
iniţială pentru auditorii de justiţie din anul II. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat  Programul de 
formare continuă şi Programul de formare continuă la nivel descentralizat 
pentru anul 2016, astfel cum au fost propuse în şedinţa Consiliului Ştiinţific 
al Institutului Naţional al Magistraturii din data de 22.01.2016. 
 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea 
Programului de formare iniţială  2015-2016 pentru auditorii de justiţie cu 
disciplinele la care auditorii de justiţie vor susţine examenul de absolvire în 
anul 2016 şi calendarul estimativ al probelor, după cum urmează:  
 
- 16 mai 2016- drept civil şi drept procesual civil;  
- 18 mai  2016 – drept penal şi drept procesual penal;  



- 20 mai 2016 – organizare judiciară.  
10. 1931/2016 

• Hotarare 
nr. 106<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/1603/2016 privind constituirea 
rețelei de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea profesională 
continuă a personalului auxiliar de specialitate în anul 2016. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
-  numirea în calitate de personal de instruire colaborator extern, pentru 
disciplina “Ecris” a doamnei MIHALCEA CRISTINA MARIA, judecător 
în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi a domnului PĂUN IONEL, 
grefier-şef în cadrul Judecătoriei Târgu Jiu; 
  
- numirea în calitate de personal de instruire colaborator extern, pentru 
disciplina “Abilităţi non juridice” a doamnei judecător GRĂDINARU  
MIHAELA CRISTINA, preşedintele Judecătoriei Constanţa. 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a luat act de renunţarea la 
calitatea de formator a doamnei COJOCARU ANDRA VICTORIA, grefier 
în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Direcţia Naţională Anticorupţie.  
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat reţeaua de 
formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea profesională 
continua a personalului auxiliar de specialitate în anul 2016, conform anexei 
la nota direcţiei de specialitate.  
 
 

11. 1939/2016 
• Hotarare 

nr. 107 
• Hotarare 

nr. 108 
• Hotarare 
nr. 109<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/1549/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28677/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/932/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel 
Târgu Mureş. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru:  
 



1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Alba şi 
Judecătoriilor Alba Iulia, Sebeş şi Avrig, după cum urmează:  
 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul 
actual 

Postul transformat  
 

Tribunalul 
Alba  

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant cu 
studii superioare   

Judecătoria 
Alba Iulia  

1 Grefier 
gradul I 

Grefier debutant cu 
studii superioare   

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant cu 
studii superioare   

Judecătoria 
Sebeş 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant cu 
studii superioare   

Judecătoria 
Avrig 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant cu 
studii superioare   

 
2) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin 
transformarea unui post vacant de personal auxiliar de specialitate (grefier) 
în post de personal conex (şofer) în cadrul structurii centrale a DIICOT;  
 
3) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din 
circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Târgu Mureş, după cum 
urmează:  
 
 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Judecătoria 
Târgu Mureş  

1 Grefier 
treapta I 

Grefier treapta 
II   

1 Grefier 
arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
debutant   

Tribunalul 
Mureş 

1 Grefier 
arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
debutant   

Judecătoria 
Târnăveni 

1 Grefier 
treapta I 

Grefier treapta 
II   

 
 
 
 
 
 
 
 



12. 1984/2016 
• Hotarare 
nr. 110<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1134/2016 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a statelor de funcţii şi de personal 
pe anul 2016, valabile în luna ianuarie 2016.  
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat statele de funcţii şi 
de personal ale Institutului Naţional al Magistraturii pe anul 2016, valabile 
în luna ianuarie 2016. 
 
 

13. 1972/2016 
• Hotarare 

nr. 111 
• Hotarare 

nr. 112 
• Hotarare 

nr. 113 
• Hotarare 

nr. 114 
• Hotarare 

nr. 115 
• Hotarare 
nr. 116<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27572,31/2015,2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Oradea. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1545/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1646/2016 privind constatarea 
calităţii de membri de drept ai comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor şi procurorilor. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1540/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1545/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/1769/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Tecuci. 
Solutie 
I. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Oradea, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- numirea în calitate de membri desemnaţi ai comisiei a doamnelor 
judecător CRĂCIUN CRENGUŢA JULIETA şi GAVRA CORINA; 
 
- reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei a domnului 
judecător CIUMA OVIDIU.  
 
 
II. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Ialomiţa, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a luat act de calitatea 



de membru de drept  a doamnei BUZOIANU VERGINICA, prim-procuror 
cu delegaţie al acestei unităţi de parchet. 
 
 
III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de 
membri de drept ai comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor şi procurorilor la următoarele instanţe şi parchete:  
 
CRISTEA HORIA DORIN, Judecătoria Alba Iulia – Hotărârea Plenului 
CSM nr.622/2013; 15.07.2013-15.07.2016;  
TIMIŞAN CARMEN MIHAELA – Tribunalul Hunedoara - Hotărârea 
Plenului CSM nr.723/2014; 15.07.2014-15.07.2017; 
ANCHIDIN LIVIU – Tribunalul Sibiu - Hotărârea Plenului CSM 
nr.1077/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
HANEŞ ONISIE – Judecătoria Mediaş - Hotărârea Plenului CSM 
nr.610/2015 delegat 6 luni cu 01.09.2015;  
CRĂCIUN ANCA – Judecătoria Oneşti - Hotărârea Plenului CSM 
nr.1085/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
PALANCANU ALINA MIHAELA, Tribunalul Neamţ - Hotărârea 
Plenului CSM nr.1083/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
MUNTEANU ADINA DUMITRIŢA, Judecătoria Piatra Neamţ, 
Hotărârea Plenului CSM nr.1042/2015 delegată până la revenirea pe post 
a titularului, dar nu mai mult de 6 luni cu 01.01.2016;  
ORĂŞTEANU NICOLAE, Tribunalul Covasna - Hotărârea Plenului 
CSM nr.1094/2013; 01.01.2014-01.01.2017; 
POIANĂ ELENA, Judecătoria Sfântu Gheorghe - Hotărârea Plenului 
CSM nr.1088/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
BĂLDEAN DENISA-LIVIA, Curtea de Apel Cluj - Hotărârea Plenului 
CSM nr.1357/2014; 01.01.2015-01.01.2018;  
PREDA LILIANA ELISABETA, Tribunalul Bistriţa-Năsăud- Hotărârea 
Plenului CSM nr.1104/2013; 01.01.2014-01.01.2017; 
TERTIS LILIANA MARIA, Judecătoria Bistriţa - Hotărârea Plenului 
CSM nr.527/2015; 01.07.2015-01.07.2018;  
SELEŞIU ANA SORINA, Tribunalul Cluj - Hotărârea Plenului CSM 
nr.1102/2013; 01.01.2014-01.01.2017;  
LEFTER GABRIEL SANDU, Curtea de Apel Constanţa - Hotărârea 
Plenului CSM nr.1102/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
GHEORGHE TEODOR VIOREL, Tribunalul Constanţa - Hotărârea 
Plenului CSM nr.1103/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
SLATE AIDA IOLANDA, Judecătoria Medgidia - Hotărârea Plenului 
CSM nr.1105/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  



IONIŢĂ VERONICA, Judecătoria Tulcea, Hotărârea Plenului CSM 
nr.1106/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
RADU GHEORGHE, Tribunalul Gorj, Hotărârea Plenului CSM 
nr.749/2014; 15.07.2014-15.07.2017;  
DAŞU GHEORGHE, Judecătoria Caracal - Hotărârea Plenului CSM 
nr.1366/2014; 01.01.2015-01.01.2018;  
BUTNARU CIPRIAN, Judecătoria Brăila - Hotărârea Plenului CSM 
nr.1118/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
TRUŢESCU CRISTINA, Curtea de Apel Iaşi - Hotărârea Plenului CSM 
nr.1114/2013; 01.01.2014-01.01.2017;  
FALCAN DANIELA MARIA, Judecătoria Iaşi - Hotărârea Plenului 
CSM nr.766/2014, 15.07.2014 – 15.07.2017;  
RUS ANDREI CLAUDIU, Curtea de Apel Oradea - Hotărârea Plenului 
CSM nr.1373/2014, 01.01.2015-01.01.2018;  
SANDU FLORENTINA, Judecătoria Oradea - Hotărârea Plenului CSM 
nr.1126/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
SĂNDULESCU MARIUS GABRIEL, Curtea de Apel Piteşti, Hotărârea 
Plenului CSM nr.1127/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
PÎRVU ELENA CAMELIA, Judecătoria Piteşti, Hotărârea Plenului 
CSM nr.671/2015 delegată 6 luni cu 16.09.2015;  
GHEORGHIŢĂ ADRIAN MUGUREL, Tribunalul Vâlcea, Hotărârea 
Plenului CSM nr.1128/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
STANCA ZENOVIA, Judecătoria Ploieşti, Hotărârea Plenului CSM 
nr.1126/2013; 01.01.2014-01.01.2017;  
BULIGA IOANA, Judecătoria Câmpina, Hotărârea Plenului CSM 
nr.545/2015; 15.07.2015-15.07.2018;  
BARBU VALENTIN, Tribunalul Buzău, Hotărârea Plenului CSM 
nr.1381/2014; 01.01.2015-01.01.2018;  
CODREAN GHEORGHE, Tribunalul Suceava, Hotărârea Plenului 
CSM nr.548/2015; 15.07.2015-15.07.2018;  
DIEAC EMANUELA GABRIELA, Judecătoria Suceava, Hotărârea 
Plenului CSM nr.1003/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
ARGHIR BOGDAN ALEX, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, 
Hotărârea Plenului CSM nr.1096/2015; 01.01.2016-01.01.2019;  
IONESCU OANA, Judecătoria Călăraşi, Hotărârea Plenului CSM 
nr.519/2015; 15.07.2015-15.07.2018;  
ILIE CRISTIAN RĂZVAN, Judecătoria Buftea, Hotărârea Plenului 
CSM nr.1094/2015, 01.01.2016-01.01.2019;  



GAL VERONICA, Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani, 
Hotărârea Plenului CSM nr.792/11.12.2014 începând cu data de 
01.01.2015;  
POSTOLACHE FLORIN NICOLAE, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Braşov, Hotărârea Plenului CSM nr.666/17.12.2015 începând cu data de 
01.01.2016;  
OPREAN LAURA, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Hotărârea 
Plenului CSM nr.427/03.07.2014 începând cu data de 15.07.2014;  
SABO IRINA LUCIA, Parchetul de pe lângă Tribunalul Cluj, Hotărârea 
Plenului CSM nr.811/11.12.2014 începând cu data de 01.01.2015;  
TEODORESCU MICHAELA LOREDANA, Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Gorj, Hotărârea Plenului CSM nr.434/03.07.2014 începând cu 
data de 15.07.2014;  
PAVEL MARINEL CORNELIU, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Slatina, Hotărârea Plenului CSM nr.680/16.12.2015 începând cu data de 
01.01.2016;  
OANCEA FLORIN, Parchetul de pe lângă Tribunalul Galaţi, Hotărârea 
Plenului CSM nr.682/16.12.2015 începând cu data de 01.01.2016;  
ENIŢĂ CĂTĂLINA MIHAELA, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Galaţi, Hotărârea Plenului CSM nr.685/16.12.2015 începând cu data de 
01.01.2016;  
ŢÎRLEA FLORIN CRISTINEL, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vrancea, Hotărârea Plenului CSM nr.823/11.12.2014 începând cu data de 
01.01.2015;  
CIUCIUMIŞ GEORGICA, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, 
Hotărârea Plenului CSM nr.681/16.12.2015 începând cu data de 
01.01.2016;  
PUHA IOAN SEBASTIAN, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani, 
Hotărârea Plenului CSM nr.826/11.12.2014 începând cu data de 
01.01.2015;  
TINICA ALINA MIHAELA, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad, 
Hotărârea Plenului CSM nr.357/01.07.2015 începând cu data de 
15.07.2015;  
STĂNESCU LUCIAN SORIN, Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Suceava, Hotărârea Plenului CSM nr.457/03.07.2014 începând cu data de 
15.07.2014;  
BIJOREAN DRAGOŞ, Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, 
Hotărârea Plenului CSM nr.698/17.12.2015 începând cu data de 
01.01.2016;  
STANCESCU RALUCA, Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoşani, 
Hotărârea Plenului CSM nr.373/01.07.2015 începând cu data de 
15.07.2015;  



SÎNTION MARIOARA CĂTĂLINA, Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti, Hotărârea Plenului CSM nr.807/11.12.2014 
începând cu data de 01.01.2015;  
DICU ADRIAN, Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, Hotărârea 
Plenului CSM nr.332/2015 începând cu data de 15.07.2015. 

 
 
 
 
IV. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Drobeta Turnu Severin, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii:  
 
- a luat act de calitatea de membru de drept al comisiei a domnului 
judecător GEORGE CRISTINEL ZAHARIA, preşedintele instanţei;  
 
- a hotărât numirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei 
judecător ANA RUXANDRA CURELEA, urmare numirii  în cadrul 
Tribunalului Galaţi a domnului judecător Ionuţ Mudava. 
 
 
V.  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov,  în sensul 
numirii în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor a doamnei procuror ALINA ELENA 
COMĂNIŢĂ şi a domnului procuror RĂZVAN ALEXANDRU BĂRA.  
  
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
propunerii Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov privind desemnarea 
în calitate de membru supleant  al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor a doamnei procuror MĂDĂLINA MARIA 
BOCU, ca urmare a faptului că în cadrul şedinţei Secţiei pentru procurori 
a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 27.01.2016 s-a dispus 
transferul acesteia la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna. 
  
  
VI.  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 
ordinii de zi a acestei şedinţe, a hotărât constituirea comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a judecătorilor de  la nivelul Judecătoriei Tecuci, în 
sensul:  
  
- numirii în calitate de membri desemnaţi ai comisiei a doamnelor judecător 
TUCHILUŞ NECULINA şi CIULEI VALERICA;  
  



- numirii în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei judecător 
BIRO NICOLETA.  
 
 
 
 
 

14. 1933/2016 PLÂNGERE PREALABILĂ: 
 
Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 920/2016 
cu privire la plângerea prealabilă formulată de doamna GHERMAN PATRICEA, 
candidată la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii organizat 
în perioada 30 iunie - 6 octombrie 2015, împotriva Hotărârii nr. 1211/24.11.2015 a 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna GHERMAN 
PATRICIEA, candidată la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii organizat în perioada 30 iunie - 6 octombrie 2015, împotriva 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1211/24.11.2015. 

15. 1618/2016 
• Hotarare 
nr. 117<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 204/2016 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin 
Ordinul ministrului justiţiei nr.1226/C/2009, cu observaţia  formulată de 
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios. 
 

16. 1576/2016 
• Hotarare 
nr. 118<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.1550/2016 
privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-
a 71-a sesiune plenară a GRECO, care va avea loc în perioada 14-18 martie 
2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
doamnei procuror OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, la cea de-a 71-a sesiune plenară a 
GRECO (Grupul Statelor împotriva Corupţiei), care va avea loc la 
Strasbourg, în perioada 14-18 martie 2016, urmând a fi transmisă o 
scrisoare către Ministerul Justiţiei pentru includerea reprezentantului 
Consiliului Superior al Magistraturii în componenţa delegaţiei României. 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
suportarea din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii a cheltuielilor 
implicate de participarea la acest eveniment (transport internaţional, 



cazare, diurnă şi asigurare medicală şi alte cheltuieli necesare pentru 
participare, în conformitate cu HG nr.518/1995).  
 

17. 1947/2016 
• Hotarare 
nr. 119<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 7/29214/2015 
privind propunerea doamnei AIDA POPA, reprezentantul României la Consiliul 
Consultativ al Judecătorilor Europeni privind organizarea la Bucureşti în cursul 
anului 2016 a Reuniunii Plenare a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni 
(CCJE), precum si a unei conferinţe internaţionale cu tema "Autoritatea 
judecatorească - punte de echilibru între autoritatea legislativă şi autoritatea 
executivă, în dialogul interinstituţional în consolidarea societăţii moderne în 
România". 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere restricţiile de 
ordin bugetar, nu şi-a exprimat acordul de principiu cu privire la 
oportunitatea organizării ,  la Bucureşti, în cursul anului 2016, a Reuniunii 
Plenare a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE), 
precum si a unei conferinţe internaţionale cu tema "Autoritatea 
judecătorească - punte de echilibru între autoritatea legislativă şi 
autoritatea executivă, în dialogul interinstituţional în consolidarea societăţii 
moderne în România". 

18. 1948/2016 
• Hotarare 
nr. 120<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1784/2016 
privind aprobarea participării Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de 
partener co-beneficiar, la trei proiecte cu finanţare europeană nerambrusabilă. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de partener co-beneficiar 
(fără contribuţie financiară) în cadrul următoarelor proiecte cu finanţare 
europeană nerambursabilă:  
 
- proiectul privind implementarea noii Directive  2012/29/UE de stabilire a 
unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor 
criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei cadru 2001/220/JAI a Consiliului, 
coordonat de Asociaţia Pro Refugiu România;  
 
- proiectul „Training of National Judges in EU Competition Law and 
Judicial Co-operation between Naţional Judges” al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Unitatea de Management a Proiectelor 
din cadrul Ministerului Public;  
 
- proiectul „Advanced Online Training on EU State Aid Law for National 
Judges” coordonat de Academia de Drept European de la Trier (ERA).  

19. 1957/2016 Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 10/400/2016 
privind Raportul de progres privind implementarea SNA, în considerarea Planului 
naţional de acţiune. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat nota direcţiei de 
specialitate privind contribuţia Consiliului Superior al Magistraturii la 



Raportarea anuală privind Strategia Naţională Anticorupţie şi 
transmiterea documentului către Ministerul Justiţiei.  
 

20. 1970/2016 
• Hotarare 
nr. 121<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/25789/2015 privind ocuparea 
posturilor vacante de personal asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1380/17.12.2015, prin care 
s-a aprobat declanşarea procedurii de ocupare a unui post/unor posturi 
vacante de execuţie de personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Superior al Magistraturii, prin detaşare, de către judecători şi procurori.  
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ca ocuparea celor 3 
posturi vacante  de personal de de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Superior al Magistraturii să se facă prin concurs organizat de Consiliul 
Superior al Magistraturii.  

21. 2036/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 574/2016 
privind implementarea Deciziei-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor 
forme şi expresii ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere 
al Direcției legislaţie, documentare şi contencios pentru implementarea 
Deciziei-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme şi expresii 
ale rasismului şi xenofobiei prin intermediul dreptului penal, cu observaţiile 
formulate în cadrul Comisiei nr.1. 

22. 2038/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1681/2016 
cu privire la solicitarea Ministerului Justiției referitoare la art. 96 din Legea nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere 
al Direcției legislaţie, documentare şi contencios cu privire la solicitarea 
Ministerului Justiției referitoare la art. 96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

23. 2208/2016 
• Hotarare 
nr. 122<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1573/2016 privind solicitarea 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism de 
aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 14 posturi vacante de grefier 
cu studii superioare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui 
concurs pentru ocuparea a 14 posturi vacante de grefier cu studii superioare 
în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, după cum urmează:  
 



- 6 posturi la structura centrală;  
 
- 8 posturi la structura teritorială (Serviciul teritorial Galaţi, Serviciul 
teritorial Piteşti, Biroul teritorial Călăraşi, Biroul teritorial Giurgiu, Biroul 
teritorial Covasna, Biroul teritorial Bistriţa-Năsăud, Biroul teritorial 
Tulcea şi Biroul teritorial Harghita). 

24. 2230/2016 
• Hotarare 
nr. 123<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
876,1455,1988/2016 privind proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea 
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, a Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, precum şi a unor acte normative conexe. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de 
zi a şedinţei, a avizat favorabil proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, a Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, precum şi a unor acte normative 
conexe, cu observaţiile formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi 
contencios.  

 


