
 
  

 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 12 IANUARIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 412/2016 
• Hotarare 

nr. 9<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 303/2016 privind cererea doamnei 
judecător GHERASIM ELISABETA, preşedinte al Secției a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal la Curtea de Apel Ploieşti, de acordare a avizului anual pentru 
menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei judecător GHERASIM 
ELISABETA, preşedintele Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal a Curţii de Apel Ploieşti, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând 
cu data de 27.02.2016, până la data de 27.02.2017. 
 

2. 194/2016 
• Hotarare 
nr. 10<  

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna MARIN 
ELIZA 

Judecător la Curtea de Apel Ploieşti  

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin 
pensionare, a doamnei MARIN ELIZA, judecător la Curtea de Apel Ploieşti. 
 

3. 29300/2015 
• Hotarare nr. 

11<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9/25956 privind propunerea de 
completare a comisiei de organizare la concursul de promovare în funcţia de judecător 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 4 ianuarie - 1 iunie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea 
componenţei comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 4 ianuarie – 1 iunie 
2016. 

4. 29217/2015 
• Hotarare nr. 

12<  

PUNERE ÎN EXECUTARE: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18516/2015 privind punerea în 
executare a Deciziei nr. 4034/16.12.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de decizia 



nr.4034/16.12.2015 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia 
contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr.2770/1/2015, şi, în consecinţă, a 
hotărât să înainteze Preşedintelui României propunerea de eliberare din 
funcţia de procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov a domnului 
NEAGOE VLAD MIHAI şi numire în funcţia de judecător la Tribunalul 
Harghita.  
 

5. 29018/2015 
• Hotarare nr. 

13<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 7130/IJ/4145/DIJ/2015 privind apărarea independenţei 
justiției faţă de aspectele prezentate de către domnul judecător UNGUREANU VIRGIL-
MARIUS din cadrul Judecătoriei Medgidia. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că omisiunea respectării 
termenului stabilit de instanţa de judecată în vederea reiterării cererii de 
liberare condiţionată apare ca un aspect ce ţine de judecata cauzei în 
ansamblul său, supusă controlului judecătoresc, fără a putea fi extrapolată ca 
atingere adusă independenţei justiţiei. 

6. 379/2016 
• Hotarare nr. 

14<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6971/IJ/4045/DIJ/2015 privind cererea de apărare a 
reputației profesionale formulată de domnul judecător DĂRĂBAN PATRIŢIU, 
vicepreședintele Tribunalului Sălaj. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de 
apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnul judecător DĂRĂBAN 
PATRIŢIU, vicepreşedintele Tribunalului Sălaj.  
 

7. 405/2016 
• Hotarare nr. 

15 
• Hotarare nr. 

16 
• Hotarare nr. 

17<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.20459/2015 privind contestaţia 
formulată de domnul DOGAR ROMICĂ ARCADIE, procuror la Serviciul teritorial Bacău 
din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, împotriva Hotărârii nr. 458/29.09.2015 a Secției pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.634/2016 privind contestaţia formulată 
de doamna OPRESCU NADEJDA, judecător la Judecătoria Satu Mare, împotriva 
Hotărârii nr. 369/19.05.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.28311/2015 privind contestaţia 
formulată de doamna CĂLUŞARU CRISTINA, judecător la Tribunalul Olt, împotriva 
Hotărârii nr. 1072/17.12.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1) respingerea contestaţiei formulate de domnul DOGAR ROMICĂ 
ARCADIE, procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul teritorial Bacău, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.458/29.09.2015;  
 
 
2) respingerea contestaţiei formulate de doamna OPRESCU NADEJDA, 
judecător la Judecătoria Satu Mare, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.369/19.05.2015;  



 
 
3) respingerea contestaţiei formulate de doamna CĂLUŞARU CRISTINA, 
judecător la Tribunalul Olt, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1072/17.12.2015. 

8. 415/2016 
• Hotarare nr. 

18 
• Hotarare nr. 

19<  

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI ÎN CONDIŢIILE ART. 134 IND. 1 DIN LEGEA 
NR. 304/2004:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28541/2015 privind solicitarea Curţii 
de Apel Bucureşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unor posturi temporar 
vacante de judecător. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28278/2015 privind solicitarea Curţii 
de Apel Suceava de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant 
de judecător. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
 
1) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 2 posturi 
temporar vacante de judecător la nivelul Curţii de Apel Bucureşti;  
 
2) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui post 
temporar vacant de judecător la nivelul Curţii de Apel Suceava. 
 

9. 139/2016 
• Hotarare nr. 

20 
• Hotarare nr. 

21 
• Hotarare nr. 

22 
• Hotarare nr. 

23 
• Hotarare nr. 

24 
• Hotarare nr. 

25 
• Hotarare nr. 

26 
• Hotarare nr. 

27 
• Hotarare nr. 

28<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/28981/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Constanţa şi Tribunalului Constanţa. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/28670/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Galaţi. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/29283/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Ineu şi Curţii de Apel Timişoara. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/29129/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Deva. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29281/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19132/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29274/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel 
Bucureşti. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 29304/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii ale Curţii de Apel Oradea şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa 



teritorială. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.27969/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Oradea şi Tribunalului Bihor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru:  
 
1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Constanţa şi 
Tribunalului Constanţa, prin transformarea unor posturi ocupate de expert, 
după cum urmează:  
 
 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Curtea de Apel 
Constanţa 

1 Expert clasa I, grad 
principal  

Expert clasa I, grad 
superior   

Tribunalul 
Constanţa 

4 Expert clasa I, grad 
principal  

Expert clasa I, grad 
superior    

 
 
2) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Galaţi şi 
Tribunalului Vrancea, prin transformarea unor posturi ocupate de grefier, 
după cum urmează:  
 
 
 
 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat  

 
Judecătoria Galaţi 1 Grefier gradul 

II  
Grefier gradul I   

Tribunalul 
Vrancea 

2 Grefier gradul 
II  

Grefier gradul I   
 
 
 
3) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Ineu şi Curţii 
de Apel Timişoara, prin transferul unui post vacant de îngrijitor (personal 
contractual) din statul de funcţii al Judecătoriei Ineu în statul de funcţii al 
Curţii de Apel Timişoara şi transformarea acestuia în post de şofer;  
 
4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Deva, prin 
transformarea unui post ocupat de grefier gradul I în post de grefier gradul II;  
 
5) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti, 
prin transformarea unui post vacant de agent procedural în post de grefier 
gradul I;   
 
 
6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş, 
prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii superioare, în post 
de grefier cu studii superioare gradul II;  
 
7) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti 



din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, prin transformarea unor posturi 
de personal auxiliar de specialitate, după cum urmează:  
 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat  

 
Tribunalul Ilfov 1 Grefier 

gradul I 
Grefier gradul 
II   

Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti  

4 Grefier 
gradul I 

Grefier gradul 
II   

Judecătoria Sectorului 5 
Bucureşti  

1 Grefier 
gradul I 

Grefier gradul 
II   

 
 
 
8) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Oradea şi ale 
unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, prin 
transformarea unor posturi de personal auxiliar de specialitate, după cum 
urmează:  

 
Instanţa Număr 

posturi 
Postul actual Postul transformat  

 
Curtea de 
Apel Oradea 

3 Grefier gradul II Grefier gradul I   
1 Consilier (psiholog – 

personal contractual) 
gradul I 

Consilier (psiholog – 
personal contractual) 
gradul IA 

  

Tribunalul 
Bihor 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I   

Tribunalul 
Satu Mare 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Judecătoria 
Satu Mare 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   
1 Grefier treapta II Grefier gradul II   

Judecătoria 
Beiuş 

1 Muncitor calificat 
treapta II 

Muncitor calificat 
treapta I   

 
9) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Oradea şi 
Tribunalului Bihor, prin transferul unui post vacant de specialist IT din statul 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Bihor în statul de funcţii şi de personal 
al Curţii de Apel Oradea.  

 
10. 29013/2015 

• Hotarare nr. 
29 

• Hotarare nr. 
30 

• Hotarare nr. 
31<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/28043/16.12.2015 privind numirea 
celui de-al doilea membru supleant în comisia de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/28669/2015 privind reînvestirea a 
doi membri numiţi în comisia de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/29028/2015 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la 
nivelul Judecătoriei Piatra Neamţ. 
Solutie 
1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
membru supleant al comisiei de evaluare a activităţi profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov a 



doamnei procuror MIHAI DELIA, în locul doamnei procuror IOVAN ANCA 
ŞTEFANIA, transferată la Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul 
Teritorial Braşov.  
 
 
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
- numirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Craiova a domnului procuror CONSTANTIN CERGĂ, în locul 
domnului procuror NICOLCESCU VICTOR, eliberat din funcţie, prin 
pensionare; 
 
- numirea în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Craiova a doamnei procuror MARIA ANTOANETA 
PIŢURCĂ, în locul domnului procuror CONSTANTIN CERGĂ.  
 
 
3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Piatra Neamţ a doamnei 
judecător LAURA MOROIANU, în locul doamnei judecător ADINA 
DUMITRIŢA MUNTEANU, delegată în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Piatra Neamţ. 
 

11. 561/2016 
• Hotarare nr. 

32<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.28635/2015 privind solicitarea de 
neparticipare la cursurile de formare profesională a doi magistraţi numiţi în condițiile art. 
33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că în cazul domnilor 
IACOB MARIUS şi COLŢ MIHAIL, procurori în cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Brăila, cursurile de formare profesională  se vor realiza în 
mod unitar, în raport de Hotărârea adoptată la începutul anului 2015 în care 
magistraţii au fost convocaţi să participe la cursurile organizate de Institutul 
Naţional al Magistraturii, respectiv Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.82/26.01.2015, urmând a se avea în vedere şi situaţia 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila.  

12. 406/2016 Nota de informare a Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
28284/2015 referitoare la publicarea sondajului de opinie privind percepţia corupției în 
mediul de afaceri în statele din Uniunea Europeană. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul notei 
Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe referitoare la 
publicarea sondajului de opinie privind percepţia corupției în mediul de afaceri 
în statele din Uniunea Europeană. 
 
 

13. 432/2016 
• Hotarare nr. 

33<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 27692/2015 
referitor la solicitarea doamnei IOANA PÂRVU privind compatibilitatea funcției de 
judecător cu aceea de preşedinte al unei Case de Ajutor Reciproc. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că funcţiile de judecător 
sau procuror sunt incompatibile cu cea de preşedinte al unei case de ajutor 
reciproc.  
 
 



14. 563/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 22986/2015 
privind solicitarea Inspecției Judiciare de revocare a art. 3 din Hotărârea nr. 
1268/24.11.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de Inspecţia Judiciară împotriva 
art.3 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1268/24.11.2015, prin care s-a dispus ridicarea de către Inspecţia Judiciară a 
documentelor ce constituie arhiva curentă a Inspecţiei, depozitate la sediul 
Consiliului Superior al Magistraturii.  
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este 
necesar stabilirea unui termen de ridicare a documentelor aparţinând 
Inspecţiei Judiciare.  
 

15. 577/2016 
• Hotarare nr. 

34<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 191/2016 privind solicitarea Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia de aprobare a organizării concursului pentru 
ocuparea a două posturi vacante de grefier cu studii medii din cadrul Parchetelor de pe 
lângă Judecătoriile Alba Iulia şi Sebeş. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui 
concurs pentru ocuparea:  
 
- unui post de grefier cu studii medii din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Alba Iulia;  
 
- unui post de grefier cu studii medii din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sebeş. 

16. 394/2016 
• Hotarare nr. 

35<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/29266/2015 
privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea echipei 
de proiect "Proiectul nr. 3 Finanțarea sistemului judiciar" organizată de Rețeaua 
Europeană a Consiliilor Judiciare, la Dublin, în perioada 29 februarie - 1 martie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna procuror 
LUMINIŢA PALADE, vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii şi 
pe domnul judecător dr. ADRIAN BORDEA, membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii, în vederea participării la reuniunea membrilor din cadrul 
Proiectului nr. 3 „Finanțarea sistemului judiciar" al Reţelei Europene a 
Consiliilor Judiciare, care va avea loc la Dublin, în perioada 29 februarie - 1 
martie 2016, cheltuielile de transport, cazare şi diurnă pentru membrii 
delegaţiei urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Superior al 
Magistraturii  şi rambursate, ulterior, în condiţiile prevăzute în Regulile de 
rambursare ale Reţelei.  

17. 395/2016 
• Hotarare nr. 

36<  

1) Raportul de activitate al Comisiei nr. 1 "Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, 
eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; Integritatea şi 
transparenţa sistemului judiciar" pentru perioada ianuarie 2015 - decembrie 2015. 
 
2) Raportul de activitate al Comisiei nr. 2 "Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu instituţiile interne şi societatea 
civilă" pentru perioada ianuarie 2015 - decembrie 2015. 
 
3) Raportul de activitate al Comisiei nr. 3 "Relaţia cu Uniunea Europeană şi 
organismele internaţionale" pentru perioada ianuarie 2015 - decembrie 2015. 
 
4) Stabilirea, pentru anul 2016, a componenţei comisiilor de lucru constituite la nivelul 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 



1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului de activitate al Comisiei nr. 1 "Independenţa şi responsabilizarea 
justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; 
Integritatea şi transparenţa sistemului judiciar" pentru perioada ianuarie 2015 
- decembrie 2015. 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului de activitate al Comisiei nr. 2 "Eficientizarea activităţii Consiliului 
Superior al Magistraturii şi a instituţiilor coordonate; Parteneriatul cu 
instituţiile interne şi societatea civilă" pentru perioada ianuarie 2015 - 
decembrie 2015. 
 
3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului de activitate al Comisiei nr. 3 "Relaţia cu Uniunea Europeană şi 
organismele internaţionale" pentru perioada ianuarie 2015 - decembrie 2015. 
 
4.1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea şi pentru 
anul 2016 a comisiilor de lucru constituite la nivelul Consiliului Superior al 
Magistraturii, astfel cum au fost stabilite pentru anul 2015, respectiv Comisia 
nr.1 - Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii 
acesteia şi creşterea performantei judiciare, integritatea şi transparenţa 
sistemului judiciar, Comisia nr.2 - Eficientizarea activităţii Consiliului 
Superior al Magistraturii şi a instituţiilor coordonate, parteneriatul cu 
instituţiile interne şi societatea civilă şi Comisia nr.3 - Relaţia cu Uniunea 
Europeană şi organismele internaţionale. 
 
 
4.2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit componenţa 
comisiilor de lucru constituite la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii 
pentru anul 2016, conform opţiunilor exprimate de către membrii Consiliului 
Superior al Magistraturii, respectiv: 

 
 
 

Comisia nr. 1. - Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea 
activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; integritatea şi transparenţa 
sistemului judiciar:  

 
1.Domnul judecător Mircea Aron - preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
2.Doamna procuror Luminiţa Palade - vicepreşedinte Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
3.Domnul judecător dr. Adrian Bordea – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
4.Domnul judecător Marius Badea Tudose – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
5.Domnul judecător Nicolae Horaţius Dumbravă – membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
6.Doamna judecător Alina Nicoleta Ghica - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
7.Doamna judecător Mona-Lisa Neagoe - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
8.Domnul judecător Norel Popescu - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
9.Domnul procuror Gheorghe Muscalu - membru al Consiliului Superior al 



Magistraturii; 
10.Doamna procuror Florentina Gavadia - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
11. Domnul procuror Bogdan Gabor – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
12.Doamna profesor univ. dr. Corina Dumitrescu – membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
13.Doamna lector univ.dr. Daniela Ciochină – membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii. 
14.Doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu – preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii;  
 
 
Invitaţi permanenţi: ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, membri de drept ai Consiliului 
Superior al Magistraturii, prin reprezentanţi;  
 
 
Comisia nr. 2 - Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a 
instituţiilor coordonate; parteneriatul cu instituţiile interne şi societatea civilă: 

 
1.Domnul judecător Mircea Aron - preşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
2.Doamna procuror Luminiţa Palade - vicepreşedinte Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
3. Domnul judecător dr. Adrian Bordea – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
4.Domnul judecător Marius Badea Tudose – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
5.Doamna judecător Alina Nicoleta Ghica - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
6. Domnul judecător Alexandru Şerban - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
7.Doamna judecător Mona-Lisa Neagoe - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
8. Domnul judecător Norel Popescu - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
9. Domnul procuror Gheorghe Muscalu – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
10. Doamna procuror Oana Andrea Schmidt-Hăineală – membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
11.Doamna procuror Florentina Gavadia - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
12. Domnul procuror Bogdan Gabor – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
13.Doamna profesor univ. dr. Corina Dumitrescu – membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
14.Doamna lector univ.dr. Daniela Ciochină – membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii. 
15.Doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu – preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii;  
 
Invitaţi permanenţi: ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, membri de drept ai Consiliului 
Superior al Magistraturii, prin reprezentanţi;  



 
 
Comisia nr. 3 - Relaţia cu Uniunea Europeană şi organismele internaţionale: 

 
1.Doamna judecător Alina Nicoleta Ghica - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
2.Domnul judecător Cristi Vasilică Danileţ - membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
3.Doamna procuror Oana Andrea Schmidt-Hăineală – membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
4.Domnul procuror Bogdan Gabor – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 
5.Doamna profesor univ. dr. Corina Dumitrescu – membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; 
6.Doamna lector univ.dr. Daniela Ciochină – membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
7.Doamna judecător dr. Livia Doina Stanciu – preşedintele Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii;  
 
Invitaţi permanenţi: ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, membri de drept ai Consiliului 
Superior al Magistraturii, prin reprezentanţi;  
 

18. 728/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 375/2016 privind 
actualizarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat observaţiile privind 
actualizarea Planului de acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a sistemului 
judiciar, însuşite în cadrul Comisiilor reunite nr.1 şi nr.2 din data de 
11.01.2016,  urmând a fi transmis un răspuns către Ministerul Justiţiei, inclusiv 
cu menţiunile din cadrul ședinței Plenului din data de 12.01.2016. 

 


