
 
  

 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 16 FEBRUARIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 3357/2016 
• Hotarare 

nr. 157 
• Hotarare 
nr. 158<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/2937/2016 privind cererea 
domnului IACOB CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Motru, de acordare a 
avizului anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15/9877/2016 privind cererea 
domnului UŢĂ GABRIEL, judecător la Tribunalul Covasna, de acordare a avizului 
anual pentru menţinerea 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 domnului IACOB CONSTANTIN, 
judecător la Judecătoria Motru, după împlinirea vârstei de 65 de ani, 
începând cu data de 03.07.2016, până la data de 03.07.2017. 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 
formulate de domnul UŢĂ GABRIEL, judecător la Tribunalul Covasna, 
de acordare a avizului anual pentru  menţinerea în funcţie după împlinirea 
vârstei de 65 de ani. 

2. 3518/2016 
• Hotarare 

nr. 159 
• Hotarare 

nr. 160 
• Hotarare 

nr. 161 
• Hotarare 

nr. 162 
• Hotarare 

nr. 163 
• Hotarare 
nr. 164<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
ZGLIMBEA LUMINIŢA LIVIA 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna GORON 
MARIA 

Judecător la Tribunalul Hunedoara 



Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul BĂNICĂ 
VALENTIN 

Judecător la Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
DĂRĂBAN PATRIŢIU 

Judecător, vicepreşedintele 
Tribunalului Sălaj 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna MIHAI 
ELENA 

Judecător la Judecătoria Olteniţa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna LILOIU 
PANNA MARIA 

Prim procuror al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Negreşti Oaş 

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor privind:  
 
1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ZGLIMBEA 
LUMINIŢA LIVIA, judecător la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
începând cu data de 01.05.2016; 
 
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GORON MARIA, 
judecător  la  Tribunalul Hunedoara, începând cu data de 01.03.2016; 
 
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BĂNICĂ 
VALENTIN, judecător  la  Tribunalul Gorj, începând cu data de 
01.03.2016; 
 
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător 
DĂRĂBAN PATRIŢIU, vicepreşedinte al Tribunalului Sălaj, începând cu 
data de 01.03.2016; 
 
5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MIHAI ELENA, 
judecător  la Judecătoria Olteniţa; 
 
6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LILOIU PANNA 
MARIA, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Negreşti 
Oaş, începând cu data de 01.03.2016. 

3. 3594/2016 
• Hotarare 
nr. 165<  

CONCURSURI: 
 
Nota Inspecției Judiciare nr. 176/2016 privind validarea rezultatelor concursului 
pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari - sesiunea 14 octombrie 2015 - 



08 februarie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea rezultatului 
concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, desfăşurat 
în perioada 14 octombrie 2015-08 februarie 2016, conform tabelului de 
clasificare a candidaţilor declaraţi admişi, anexat la nota Inspecţiei 
Judiciare nr.176/A/IJ/2016. 
 

4. 3595/2016 
• Hotarare 

nr. 166 
• Hotarare 

nr. 167 
• Hotarare 
nr. 219<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3363/2016 privind organizarea 
unui concurs de promovare pe loc în funcţii de execuţie a judecătorilor militari. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1282/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Brașov referitoare la postul vacant alocat pentru concursul de 
promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 765/1032/2016 privind 
propunerile Institutului Naţional al Magistraturii de rectificare a tematicii şi 
bibliografiei la disciplina "Drept penal" şi "Drept procesual penal" la concursul de 
promovare efectivă în funcţii de execuţie al judecătorilor şi procurorilor. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării privind includerea, la concursul de promovare pe loc în funcţii de 
execuţie din data de 03 aprilie 2016, a 3 locuri pentru judecătorii militari 
(grad de curte de apel). 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării Tribunalului Brașov de ocupare prin transfer a postului vacant 
alocat în condiţiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, post care a fost scos la 
concursul de promovare efectivă în funcţii de execuţie a judecătorilor şi 
procurorilor din data de 03.04.2016. 
 
3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de rectificare a tematicii şi 
bibliografiei la disciplinele "Drept penal" şi "Drept procesual penal" – 
judecători şi procurori, la concursul de promovare în funcţii de execuţie, 
efectivă şi pe loc, al judecătorilor şi procurorilor din data de 03 aprilie 2016, 
în sensul eliminării pct. 48 din lista deciziilor indicate în jurisprudenţa 
relevantă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

5. 3627/2016 
• Hotarare 
nr. 168<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind componenţa comisiilor de 
elaborare a subiectelor, de corectare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a 
contestaţiilor la concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 
24 aprilie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei 
de elaborare a subiectelor, a comisiei de corectare a lucrărilor scrise şi a 



comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la concursul de admitere la Şcoala 
Naţională de Grefieri, din data de 24 aprilie 2016. 
 

6. 3682/2016 
• Hotarare 
nr. 169<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 46/419/2016 privind propunerile de 
tematică, bibliografie şi taxa de participare la concursurile de ocupare a posturilor 
vacante de grefier la instanțele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea în 
anul 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  
 
- tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante 
de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti, 
conform anexei 1 la Hotărârea nr. 8 din data de 09.02.2016 a Consiliului de 
Conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; 
 
 
- tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante 
de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor, conform 
anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din data de 09.02.2016 a Consiliului de 
Conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; 
 
 
- tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante 
de grefier fără studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti, 
conform anexei 2 la Hotărârea nr. 8 din data de 09.02.2016 a Consiliului de 
Conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; 
 
- tematica şi bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante 
de grefier fără studii superioare juridice din cadrul parchetelor, conform 
anexei 4 la Hotărârea nr. 8 din data de 09.02.2016 a Consiliului de 
Conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri; 
 
 
- taxa  de participare la concurs în cuantum de 150 lei, conform 
propunerilor formulate de Şcoala Naţională de Grefieri şi majoritatea 
instanţelor şi parchetelor de pe lângă acestea. 

7. 3729/2016 
• Hotarare 

nr. 170 
• Hotarare 
nr. 171<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3169/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/4040/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier la mai multe unități de 



parchet. 
 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii din 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rupea. 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui 
concurs pentru ocuparea unui număr de 14 posturi vacante de grefier cu 
studii superioare juridice la unităţile de parchet din subordinea Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, după cum urmează:  
 
 
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti;  
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti;  
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu;  
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bolintin Vale;  
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia;  
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea;  
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu;  
- 3 posturi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi;  
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa;  
- 2 posturi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;  
- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele.  
 

8. 3185/2016 
• Hotarare 

nr. 172 
• Hotarare 

nr. 173 
• Hotarare 

nr. 174 
• Hotarare 

nr. 175 
• Hotarare 

nr. 176 
• Hotarare 

nr. 177 
• Hotarare 

nr. 178 
• Hotarare 

nr. 179 
• Hotarare 

nr. 180 
• Hotarare 

nr. 181 
• Hotarare 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2484/2016 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 Bacău. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2447/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Brașov şi Judecătoriei Brașov, prin 
transformarea unor posturi de personal auxiliar de specialitate. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2448/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Iaşi, prin transformarea unui post de 
consilier juridic, clasa I, grad principal în post de consilier juridic, clasa I, grad 
superior. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2520/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Tulcea, prin transformarea unui post vacant 
de şofer în post de muncitor calificat treapta I. 
 



nr. 182 
• Hotarare 

nr. 183 
• Hotarare 

nr. 184 
• Hotarare 

nr. 185 
• Hotarare 

nr. 186 
• Hotarare 

nr. 187 
• Hotarare 

nr. 188 
• Hotarare 

nr. 189 
• Hotarare 
nr. 190<  

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28551/2016 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 
Constanţa. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2849/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2850/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Timişoara şi ale unor instanţe judecătoreşti 
din circumscripţia sa teritorială. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2854/2016 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 Constanţa. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2948/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii ale Curţii de Apel Alba Iulia şi ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/935/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Iaşi şi Judecătoriei Paşcani. 
 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2864/2016 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de 
Apel Alba Iulia. 
 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2450/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Constanţa. 
 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3291/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Iaşi şi ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Iaşi. 
 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/2856/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Alba Iulia. 
 
15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/2862/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Craiova şi ale unor instanţe judecătoreşti 
din circumscripţia sa teritorială. 
 
16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2154/2016 privind solicitarea 



Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Braşov şi ale unor instanţe judecătoreşti 
din circumscripţia sa teritorială. 
 
17) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/2179/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Timişoara şi ale unor instanţe judecătoreşti 
din circumscripţia sa teritorială. 
 
18) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2525/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Iaşi. 
 
19) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3543/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Oradea.  
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru:  
 
1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Bacău, prin transformarea 
unor posturi de personal auxiliar de specialitate, după cum urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Tribunalul Bacău 1 Grefier şef secţie 
gradul II 

Grefier şef secţie 
gradul I   

2 Grefier gradul II Grefier gradul I   
1 Grefier arhivar 

treapta II 
Grefier arhivar 
treapta I   

Judecătoria Piatra 
Neamţ 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Judecătoria 
Roman 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

 
2) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Braşov şi 
Judecătoriei Braşov, prin transformarea unor posturi ocupate de personal 
auxiliar de specialitate, după cum urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Judecătoria 
Braşov 

2 Grefier gradul I Grefier gradul II   
1 Grefier – arhivar 

treapta I 
Grefier-arhivar 
debutant   



Curtea de Apel 
Braşov 

1 Grefier – arhivar 
treapta I 

Grefier – arhivar 
treapta II   

 
 
 
3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Iaşi, prin 
transformarea unui post de consilier juridic, clasa I, grad principal, în post 
de consilier juridic, clasa I, grad superior;  
 
 
4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Tulcea, prin 
transformarea unui post vacant de şofer (personal conex) în post de 
muncitor calificat treapta I (personal contractual);  
 
 
5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din 
circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Constanţa, după cum urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Tribunalul 
Constanţa 

1 Grefier statistician  
gradul II 

Grefier statistician 
gradul I   

2 Grefier gradul II Grefier gradul I   
2 Grefier treapta II Grefier treapta I   

Judecătoria 
Constanţa 

5 Grefier gradul II Grefier gradul I   
1 Grefier treapta II Grefier treapta I   
2 Grefier arhivar 

treapta II 
Grefier arhivar 
treapta I   

Judecătoria 
Medgidia  

2 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Tribunalul 
Tulcea 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Judecătoria 
Tulcea 

3 Grefier gradul II Grefier gradul I   

 
 
6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia, 
prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii superioare în 
post de grefier gradul II;  
 
7) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Timişoara 
şi ale unor instanţe din circumscripţia sa teritorială, prin transformarea 
unor posture de funcţionar  public, ocupate, după cum urmează:  
 

Instanţa Postul actual Postul transformat  



Nr. 
posturi  

Curtea de Apel 
Timişoara 

1 Consilier clasa I, 
grad principal  

Consilier clasa I, 
grad superior   

Tribunalul Arad 1 Expert clasa I, grad 
principal  

Expert clasa I, grad 
superior   

Tribunalul 
Caraş-Severin 

2 Consilier clasa I, 
grad principal  

Consilier clasa I, 
grad superior   

Expert clasa I, grad 
principal  

Expert clasa I, grad 
superior   

Tribunalul 
Timiş  

1 Consilier clasa I, 
grad principal  

Consilier clasa I, 
grad superior   

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

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Tribunalul 
Constanţa 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier gradul II   

Judecătoria 
Constanţa 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul II   

2 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I   

 
 
 
9) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia 
şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a acestei 
curţi, după cum urmează:  
 
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Curtea de Apel 
Alba Iulia  

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I   

Tribunalul Alba 1 Grefier şef secţie 
treapta I 

Grefier şef secţie 
gradul I   

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



Judecătoria Deva 1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I   

Judecătoria 
Hunedoara 

1 Grefier treapta I Grefier gradul II   

Tribunalul Sibiu 1 Grefier statistician 
gradul II 

Grefier statistician 
gradul I   

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   
Judecătoria Sibiu  3 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I   

Judecătoria 
Mediaş 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I   

Judecătoria 
Avrig 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I   

Judecătoria 
Sălişte 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I   

 
10) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Iaşi şi 
Judecătoriei Paşcani, după cum urmează:  
 
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Judecătoria Iaşi  
 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier gradul II   

Judecătoria 
Paşcani 
 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier gradul II 
  

 
 
11) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia, 
prin transformarea unui post de grefier statistician treapta I, în post de 
grefier statistician cu studii medii debutant;  
 
12) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Constanţa, 
după cum urmează: 
 
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Curtea de 
Apel 
Constanţa 

1 Referent de 
specialitate (psiholog) 
gradul  II 

Referent de 
specialitate psiholog 
gradul I 

 



1 Referent treapta  II Referent treapta I  
Judecătoria 
Medgidia  

1 Muncitor calificat 
treapta  III 

Muncitor calificat 
treapta  II    

Judecătoria 
Mangalia 

1 Muncitor calificat 
treapta  III 

Muncitor calificat 
treapta  II   

Tribunalul 
Tulcea 

1 Referent de 
specialitate gradul  II 

Referent de 
specialitate gradul I   

 
13) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Iaşi şi 
ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de 
Apel Iaşi, după cum urmează: 
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Curtea de Apel 
Iaşi 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Tribunalul Iaşi 2 Grefier gradul II Grefier gradul I   
Judecătoria 
Iaşi 

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

treapta II 
Grefier arhivar 
treapta I  

Tribunalul 
Vaslui 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I  

 
 
14) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Alba Iulia, 
după cum urmează: 
  

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Judecătoria 
Aiud 

2 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II   

Judecătoria 
Sebeş 

2 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II   

Judecătoria Blaj 1 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  

Tribunalul 
Hunedoara 

1 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  

Judecătoria 
Deva 

1 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  

Judecătoria 
Hunedoara 

1 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  



Judecătoria 
Petroşani 

2 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  

Judecătoria 
Brad 

1 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  

Judecătoria 
Haţeg 

1 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  

Judecătoria 
Orăţie 

1 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  

Tribunalul 
Sibiu 

1 Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II  

 
 
15) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Craiova 
şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, după cum 
urmează: 
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Curtea de Apel 
Craiova 

5 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

3 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

Tribunalul Dolj 4 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

Judecătoria Craiova 2 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

Judecătoria Segarcea 1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Judecătoria Calafat 
 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Judecătoria Băileşti 1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

Tribunalul Gorj 3 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Judecătoria Târgu Jiu 2 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Judecătoria Târgu 
Cărbuneşti 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  



Tribunalul Olt 2 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Judecătoria Caracal 1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Tribunalul Mehedinţi 3 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I  

Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Judecătoria Vânju 
Mare 

2 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Judecătoria Strehaia 1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

Judecătoria Baia de 
Aramă 

2 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I  

 
 
16) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Braşov 
şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, după cum 
urmează: 
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Curtea de Apel 
Braşov 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I  

Tribunalul Braşov 2 Grefier gradul II Grefier gradul I  
Judecătoria Braşov 1 Grefier gradul II Grefier gradul I  
Judecătoria Sfântu 
Gheorghe 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I  

Judecătoria Rupea 1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

Tribunalul Braşov 
 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

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

Judecătoria Braşov 1 Grefier treapta I Grefier gradul II  
 
 
 
17) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel 
Timişoara şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa 
teritorială, după cum urmează: 
 



Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Judecătoria 
Oraviţa 

1 Grefier debutant 
cu studii medii 

Grefier debutant cu 
studii superioare  

Judecătoria 
Caransebeş 

1 Grefier treapta II Grefier debutant cu 
studii superioare  

Judecătoria 
Reşiţa 

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

Tribunalul 
Caraş-Severin 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II  

Tribunalul 
Timiş 

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

Curtea de Apel 
Timişoara 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I  

Tribunalul 
Arad 

1 Grefier treapta II Grefier debutant cu 
studii superioare  

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

Judecătoria 
Arad 

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

Judecătoria 
Arad 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II  
1 Grefier treapta II Grefier debutant cu 

studii superioare  

Judecătoria 
Lipova 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II  

Judecătoria 
Arad 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I  

Tribunalul 
Timiş 

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

Judecătoria 
Timişoara 

1 Grefier treapta II Grefier treapta I  

Judecătoria 
Oraviţa 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

Curtea de Apel 
Timişoara 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

Judecătoria 
Lipova 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

 
 
 
 



18) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Iaşi, prin 
transformarea unui post vacant de muncitor calificat treapta I (personal 
contractual) în post de grefier gradul I (personal auxiliar de specialitate); 
 
 
19) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din 
circumscripţia Curţii de Apel Oradea, prin transformarea următoarelor 
posturi:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Tribunalul 
Satu Mare 

1 Grefier 
documentarist 
gradul I 

Grefier documentarist 
gradul II  

Judecătoria 
Salonta 

1 Grefier gradul I Grefier cu studii 
superioare debutant  

 

9. 3073/2016 
• Hotarare 

nr. 191 
• Hotarare 

nr. 192 
• Hotarare 

nr. 193 
• Hotarare 

nr. 194 
• Hotarare 

nr. 195 
• Hotarare 

nr. 196 
• Hotarare 

nr. 197 
• Hotarare 

nr. 198 
• Hotarare 

nr. 199 
• Hotarare 

nr. 200 
• Hotarare 

nr. 201 
• Hotarare 

nr. 202 
• Hotarare 

nr. 203 
• Hotarare 

nr. 204 
• Hotarare 

nr. 205 
• Hotarare 

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3994/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3035/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3032/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2847/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3055/2016 privind reînvestirea în 
calităţile deţinute a membrilor comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor de la Tribunalul Brăila. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9/27796/2015 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Curţii Militare de Apel. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/3163/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Constanţa. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/3134/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. 
 



nr. 206 
• Hotarare 

nr. 207 
• Hotarare 

nr. 208 
• Hotarare 

nr. 209 
• Hotarare 

nr. 210 
• Hotarare 

nr. 211 
• Hotarare 

nr. 212 
• Hotarare 

nr. 213 
• Hotarare 

nr. 214 
• Hotarare 

nr. 215 
• Hotarare 

nr. 216 
• Hotarare 
nr. 217<  

9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/3310/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. 
 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/3260/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ. 
 
11) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/3444/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Tulcea. 
 
12) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3732/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia. 
 
13) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/4041/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Sibiu. 
 
14) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/3698/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Paşcani. 
 
15) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3737/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş Severin. 
 
16) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/3737/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad. 
 
17) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3635/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Oneşti. 
 
18) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3636/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 
 
19) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/3862/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 
20) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/3862/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a magistraților-asistenţi 
din cadrul Secției a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 
21) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/3791/2016 privind 
componenţa comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituite la nivelul Tribunalului Prahova şi Judecătoriei Târgovişte. 
 
22) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/3802/2016 privind modificarea 



componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Jiu. 
 
23) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/3721/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituite la nivelul Judecătoriei Medgidia. 
 
24) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/3724/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. 
 
25) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2/3726/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Timişoara. 
 
26) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3732/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. 
 
27) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4003/2016 privind reînvestirea 
membrilor numiţi în comisia de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Caracal. 
Solutie 
1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamţ, după cum 
urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul procuror 
şef secţie urmărire penală IONAŞCU LIVIU-NICOLAE, în locul domnului 
procuror criminalist OLTEANU STELIAN, ca urmare a încetării 
mandatului său în această calitate;  
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna procuror 
ARSENE MIHAELA, în locul doamnei prim procuror adjunct CIUPIC 
GEORGETA, ca urmare a încetării mandatului său în această calitate;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna procuror 
STRUGARU CARMEN, în locul domnului procuror şef secţie judiciară 
CORNEA VIRGINEL, ca urmare a încetării mandatului său în această 
calitate.  
 
 
 
2) 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 Bacău, în sensul 
numirii în calitate de membru supleant a domnului procuror SAGHIN 
VIOREL, în locul domnului procuror IONICĂ MARIUS PETRIŞOR, 
promovat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.  



 
3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, după cum 
urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna procuror 
şef secţie judiciară BOSTAN ELENA LILI, în locul doamnei procuror 
CRÂŞMARU ANA MARIE, transferată la Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bacău;  
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul procuror 
şef secţie urmărire penală CIOCÂNTĂ CRISTINEL-VALENTIN, în locul 
doamnei procuror URSULESCU NICOLETA, ca urmare a încetării 
mandatului său în această calitate;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul prim-
procuror adjunct LĂZĂRESCU NARCIS ALEXANDRU, în locul doamnei 
procuror DURAC ANCA, ca urmare a renunţării sale la această calitate. 
 
4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului procuror 
TOMA IONEL, în locul doamnei procuror MARTIN CARMEN 
GABRIELA, eliberată din funcţie, prin pensionare.  
 
5) Cu privire la componenţa comisiei evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Brăila, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a hotărât:  
-  reînvestirea în calitate de membri desemnaţi ai comisiei a doamnelor 
judecător ROŞ VASILICA şi VASILIU MARIA LUCIA;  
 
 
- reînveestirea în calitate de membru supleant al comisiei a domnului 
judecător TĂTARU MARIN.  
 
6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Curţii Militare de Apel, după cum urmează:  
 
- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei a domnului colonel 
magistrat STANCU RADU, preşedinte delegat al instanţei; 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul colonel 
magistrat DUMBRAVĂ AUREL, în locul domnului colonel magistrat 



MANEA GHEORGHE, ca urmare a încetării mandatelor în această 
calitate;  
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul colonel 
magistrat UDREA CONSTANTIN, în locul domnului  colonel magistrat 
POPESCU PETRE, urmare a încetării mandatelor în această calitate;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul colonel 
magistrat CHIŢU VICTOR, în locul domului colonel magistrat 
DUMBRAVĂ AUREL, urmare a încetării mandatelor în această calitate. 
 
 
7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Constanţa, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
BARAC CONSTANŢA IULIA, în locul domnului judecător VĂDUVA 
VICTOR, ca urmare a renunţării la această calitate;   
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
TIMOAŞCĂ MARIA, în locul domnului judecător MUSTAŢĂ GABRIEL, 
ca urmare a renunţării la această calitate.  
 
 
8) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, în sensul 
numirii în calitate de membru supleant a domnului procuror şef secţie 
judiciară NEDELCU VALENTIN ION, în locul domnului procuror 
NICOLICESCU ROBERT ADRIAN, numit procuror în cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie.  
 
 
9) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti, după cum urmează: 
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna prim 
procuror adjunct TOADER ANCA MARIA, în locul doamnei procuror 
CĂTĂLINA SÎNTION, numită în funcţia de prim-procuror al Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti;  
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna procuror 
IRIMIA ELISABETA CRISTINA, în locul doamnei procuror MUNTEAN 
MARIA CRISTINA, ca urmare a încetării mandatului în această calitate;  



- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna procuror 
IOAN IULIA MIRELA, în locul doamnei procuror IRIMIA ELISABETA 
CRISTINA.  
 
 
10) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ, după cum 
urmează: 
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul procuror 
MUNTEANU DUMITRU;  
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna procuror 
MOVILEANU OANA;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul  prim 
procuror adjunct  DARIE MUGUREL LAURENŢIU GEORGE. 
 
11) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Tulcea, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul judecător 
STOIAN IZABELA, în locul doamnei judecător IONIŢĂ VIORICA, 
numită în funcţia de preşedinte al instanţei, devenind membru de drept al 
comisiei;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul judecător 
HANZU IOAN, în locul domnului judecători CIOFU VLAD, transferat la 
Judecătoria Hârlău.  
 
12) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Alba Iulia, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei 
procuror FRĂCEA ANCA;  
- reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei a domnului 
procuror LUHA VASILE. 
 
13) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Sibiu, după cum urmează:  
 



- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul judecător 
SEBEŞAN ANDREI VLĂDUŢ, vicepreşedintele instanţei;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
STĂNESE ANDREIA.  
 
 
14) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Paşcani, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei prim 
procuror adjunct ENEA ALINA DANIELA;  
- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei 
procuror ŞCHIPOR CRISTINA;  
- numirea în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei procuror 
MASTACAN CRISTINA, în locul doamnei procuror PANTAZI 
CODRUŢA, eliberată din funcţie, prin pensionare.  
 
 
 
15) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş Severin, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat al comisiei a domnului 
procuror HOSU ANDREI SANDU, în locul doamnei procuror ANINOIU 
MARIA, eliberată din funcţie, prin pensionare.  
 
16) 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 Arad, după cum 
urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna prim  
procuror adjunct HĂBEAN MARIA GABRIELA, în locul domnului 
procuror CHIŞ FLAVIUS CORNELIU, ca urmare a încetării mandatului 
în această calitate; 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna  procuror 
BRADIN AURORA, în locul domnului prim procuror MACAŞOIU 
COSMIN, ca urmare a încetării mandatului în această calitate; 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna procuror 
HOMESCU SIMONA, în locul domnului procuror HOMESCU VICTOR, 
ca urmare a încetării mandatului în această calitate.  
 



 
17) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Oneşti, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
BĂDĂU LILIANA, în locul doamnei judecător SMARANDI LAURA, ca 
urmare a continuării activităţii la Tribunalul Constanţa, după încetarea 
mandatului de vicepreşedinte al Judecătoriei Oneşti;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
PUŞCAŞU LILIANA MIRELA, în locul doamnei judecător PURICE 
SIMINA, ca urmare a delegării sale la Penitenciarul Târgu Ocna.  
 
 
18) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei 
judecător AVRAMESCU MONICA CLAUDIA;  
- reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei 
judecător DUNCA GABI GABRIELA. 
 
 
 
19) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor constituită la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea  în 
calitate de membru desemnat a doamnei judecător PETRIŞOR NELA. 
 
20) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a magistraților-asistenţi din cadrul Secției a II-a civilă a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- numirea în calitate de membru al comisiei a doamnei  judecător 
VOICHECI EUGENIA, în locul doamnei judecător PETRIŞOR NELA;   
- reînvestirea în calitate de membru al comisiei a doamnei judecător 
CONDOIU MINODORA.  
 
 
21) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
-  modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Prahova, în sensul numirii 



în calitate de membru desemnat a doamnei judecător MIHAI GABRIELA, 
vicepreşedintele instanţei, în locul domnului judecător MARIN VIOREL, 
ca urmare a promovării la Curtea de Apel Ploieşti.  
 
- modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgovişte, în sensul 
numirii în calitate de membru supleant a doamnei judecător CRISTACHE 
IRINA CAMELIA, în locul doamnei judecător LIXĂNDROIU ELENA, 
vicepreşedintele instanţei, având în vedere faptul că doamna judecător a 
devenit membru de drept al comisiei.  
 
22) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Jiu, în sensul numirii în calitate de 
membru supleant al comisiei pe doamna judecător BUCICĂ ANIŞOARA, 
în locul doamnei judecător PĂCURARU MIHAELA, transferată la 
Tribunalul Gorj.  
 
23) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituite la nivelul Judecătoriei Medgidia, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul judecător 
DEHENEA CONSTANTIN, în locul doamnei judecător SLATE AIDA 
IOLANDA, preşedintele instanţei, care a devenit membru de drept al 
comisiei;    
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul judecător 
STĂNILĂ FĂNEL, în locul doamnei judecător VAMVU ANGELICA 
VALI, ca urmare a renunţării la calitatea deţinută;  
 
24) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, după cum 
urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna procuror 
ROTARU DORIANA, în locul doamnei procuror şef secţie judiciară 
CIOBANU CRISTINA MIHAELA, ca urmare a încetării mandatelor în 
calitatea deţinută; 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul procuror 
PENA MARIAN DAN, în locul domnului procuror BOCŞAN DUMITRU, 
ca urmare a numirii în funcţia de judecător.  
 
 



25) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Timişoara, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
BURLACU NICOLETA, în locul doamnei PIŢU DANA, ca urmare a 
încetării mandatului în calitatea deţinută;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
ŞORÂNDARU ROXANA, în locul domnului judecător BURDAN ADINA 
MONICA, ca urmare a încetării mandatului în calitatea deţinută;  
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
GODEAN CAMELIA, în locul domnului judecător NICA CRISTIAN 
FELIX, ca urmare a încetării mandatului în calitatea deţinută. 
 
 
26) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Sibiu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de 
membru de drept al comisiei a domnului OANĂ ILIE OCTAVIAN, delegat 
în funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. 
 
 
 
27) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Caracal, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
- reînvestirea în calitate de membri desemnaţi ai comiei a doamnei 
judecător STOICEA MIHAELA ZENOVIA şi a domnului judecător IVAN 
MARIAN;  
- reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei a domnului 
judecător MĂCEŞEANU CONSTANTIN CRISTINEL.  
 
 

10. 3625/2016 
• Hotarare 
nr. 218<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 20557/2015 privind desemnarea 
reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii în comisia mixtă de elaborare 
a unei metodologii unitare de analiză şi previziune a stadiului implementării 
codurilor în anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe domnul  
judecător NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii şi pe domnul procuror GHEORGHE MUSCALU, 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de 
reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, în comisia mixtă de 



elaborare a unei metodologii unitare de analiză şi previziune a stadiului 
implementării codurilor în anul 2017. 

11. 3745/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1592/2016 
referitor la legalitatea protocolului încheiat între Institutul Naţional al Magistraturii 
şi Şcoala Naţională de Grefieri având ca obiect stabilirea modului de utilizare a 
Centrului de perfecţionare a magistraților situat în comuna Giroc, județul Timiş. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ratificarea 
protocolului încheiat între Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala 
Naţională de Grefieri, având ca obiect stabilirea modului de utilizare a 
Centrului de perfecţionare a magistraților situat în comuna Giroc, județul 
Timiş.  
 

12. 3610/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/3601/2016 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la 
întâlnirea echipei de proiect "Standarde VI", Ljubljana, 10-11 martie 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de imposibilitatea 
participării domnului judecător ALEXANDRU ŞERBAN, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii,  la întâlnirea echipei de proiect 
"Standarde VI", ce va avea loc la Ljubljana, în perioada 10-11 martie 2016. 

13. 3609/2016 
• Hotarare 
nr. 220<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/3601/2016 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la 
întâlnirea echipei de proiect "Independenţă şi responsabilitatea I", Barcelona, 11-
12 aprilie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe domnul 
judecător MARIUS TUDOSE BADEA, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, în vederea participării la întâlnirea echipei de proiect 
"Independenţă şi responsabilitate I ", ce va avea loc la Barcelona, în 
perioada 11-12 aprilie 2016. 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 
suportarea din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii a cheltuielilor 
implicate de participarea la acest eveniment (transportul, cazarea, diurna 
şi asigurarea medicală), urmând a fi decontate parţial de Reţea.  

14. 3860/2016 
• Hotarare 
nr. 221<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1/3849 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la 
întâlnirea echipei de proiect "Independenţă şi responsabilitate", Bruxelles, 07-08 
martie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe domnul 
judecător CRISTI VASILICĂ DANILEŢ şi pe domnul  procuror BOGDAN 
GABOR, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,  în vederea 
participării la întâlnirea echipei de proiect "Independenţă şi 
responsabilitate", ce va avea loc la Bruxelles, în perioada 07-08 martie 2016. 
 



De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 
suportarea din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii a cheltuielilor 
implicate de participarea la acest eveniment (transportul, cazarea, diurna 
şi asigurarea medicală), urmând a fi decontate parţial de Reţea.  

15. 3854/2016 
• Hotarare 
nr. 222<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind 
solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a participării, în calitate 
de partener co-beneficiar, fără contribuţie financiară, în cadrul proiectului cu tema 
"Fighting hate crime and hate speech", coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie - Unitatea de management a proiectelor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de partener co-beneficiar, 
fără contribuţie financiară, în cadrul proiectului cu tema "Fighting hate 
crime and hate speech", coordonat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie. 
 

16. 3477/2016 
• Hotarare 
nr. 223<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9877/2016 privind situaţia domnului 
UŢĂ GABRIEL, judecător la Tribunalul Covasna. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, având în vedere respingerea 
cererii de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie după 
împlinirea vârstei de 65 de ani,  a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţie în temeiul art.83 
alin.(1) teza a II-a  din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a domnului UŢĂ GABRIEL, judecător la 
Tribunalul Covasna, începând cu data de 28.03.2016. 
 

17. 3858/2016 
• Hotarare 
nr. 224<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/3846/2016 privind propunerile 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la modalitatea de examinare, 
calendarul, tematica şi bibliografia examenului de absolvire a Institutului Naţional 
al Magistraturii, sesiunea 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat tematica, 
bibliografia şi modalitatea de examinare, precum şi calendarul de 
desfăşurare a examenului de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii, sesiunea mai-iunie 2016.  
 

18. 3857/2016 
• Hotarare 
nr. 225<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/3844/2016 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la includerea unor judecători şi 
procurori în lista coordonatorilor de practică. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea  în calitate 
de coordonatori de practică pentru formarea iniţială în cadrul Institutului 
Naţional al Magistraturii a următorilor magistraţi: 
 
 
- doamna judecător VIORELLA ISABELA ILIESCU (FERENTZ) – 
Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti;  



- domnul judecător CLAUDIU EDUARD COROBANĂ - Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti;  
- domnul judecător FLORIN VÎLCEANU - Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti;  
- doamna judecător BIANCA MARIA LAZĂR – Judecătoria Sibiu;  
- doamna judecător FLORICA TANŢA PIROŞ – Judecătoria Sibiu;  
- doamna judecător ELENA POPESCU – Judecătoria Târgu Jiu;  
- doamna judecător CRISTINA MONICA MUNTEANU – Judecătoria 
Braşov;  
- domnul judecător MARIUS ALEXANDRU LUMINEANU – Judecătoria 
Râmnicu Vâlcea;  
- doamna procuror ANTOANELLA IANOTĂ – Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Arad;  
- domnul procuror REMUS EMILIAN TOMESCU – Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti;  
- doamna procuror ANCA TOADER – Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti;  
- doamna procuror MIHAELA-RAMONA BELIDIE – Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti;  
- doamna procuror RAMONA MUNGIU – Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. 
 
 
 

19. 3853/2016 
• Hotarare 
nr. 226<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3/3826/2016 privind solicitările 
Institutului Naţional al Magistraturii de completare a Programului de formare 
continuă aprobat pentru anul 2016 cu o conferinţă în domeniul medierii şi de 
folosire în mod excepţional, fără plată, la acestă conferinţă, a domnului Ion Dedu, 
membru al Comisiei Permanente în cadrul Consiliului de Mediere şi reprezentant 
permanent al Consiliului de Mediere în relaţia cu sistemul judiciar şi a domnului 
Zeno Daniel Şuştac, vicepreşedinte al Consiliului de Mediere, coordonator al 
Comisiei de Relaţii Internaţionale în cadrul Consiliului de Mediere. 
Solutie 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea 
Programului de formare profesională continua a judecătorilor şi 
procurorilor pentru anul 2016 cu o conferinţă în domeniul medierii, 
organizată în colaborare cu Consiliul de Mediere, la Bucureşti, în data de 
23 martie 2016.  
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât folosirea în mod 
exceptional, fără plată, a unor specialişti pentru conferinţa în domeniul 
medierii, organizată în colaborare cu Consiliul de Mediere, la Bucureşti, în 
data de 23 martie 2016, după cum urmează:  



 
- domnul ION DEDU, membru al Comisiei Permanente în cadrul 
Consiliului de Mediere, reprezentantul permanent al Consiliului de 
Mediere în relaţia cu sistemul judiciar;  
- domnul ZENO DANIEL ŞUŞTAC, vicepreşedinte al Consiliului de 
Mediere, coordonator al Comisiei de Relaţii Internaţionale în cadrul 
Consiliului de Mediere. 
 

 


