
 
  

 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 04 FEBRUARIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 2461/2016 
• Hotarare 
nr. 124<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1813/2016 privind cererea 
domnului BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de tribunal la 
Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, 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 BEDRULE GHEORGHE, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Câmpulung 
Moldovenesc, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data de 
20.04.2016, până la data de 20.04.2017.  
 

2. 2522/2016 
• Hotarare 
nr. 125<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25956/2015 privind componenţa 
comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva 
evaluării la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 
comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 
împotriva evaluării la concursul de promovare în funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

3. 2642/2016 
• Hotarare 
nr. 126<  

CONTESTAŢIE: 
 
Notă privind contestaţia formulată de domnul procuror POPESCU GRIGORE 
FLORIN, împotriva Hotărârii nr. 4 din 29.01.2016 a Comisiei de organizare a 
concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, organizat în perioada 4 ianuarie - 1 iunie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
contestaţiei formulate de domnul locotenent-colonel magistrat POPESCU 
GRIGORE FLORIN, procuror militar în cadrul Direcţiei Naţionale 



Anticorupţie – nivel central, împotriva Hotărârii nr. 4/29.01.2016 a 
Comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţia de judecător 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 04 ianuarie - 01 
iunie 2016. 
 

4. 2468/2016 
• Hotarare 
nr. 127<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 7807/IJ/1962/DIP/2015 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de domnul MAN CIPRIAN 
FLORENTIN, procuror şef al Serviciului Teritorial Oradea din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de 
apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale a domnului  MAN 
CIPRIAN FLORENTIN, procuror şef al Serviciului Teritorial Oradea din 
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, ca urmare a afirmaţiilor făcute de 
domnul avocat Lele Alexandru în cuprinsul articolului “Din anchetator 
inculpat”, apărut în publicaţia “Bihoreanul” din data de 21.12.2015, 
urmând a fi emis un comunicat de presă de către Biroul de informare 
publică şi relaţii cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii în acest sens. 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
sesizarea Uniunii Naţionale a Barourilor din România în vederea luării de 
măsuri potrivit competenţelor legale.  

5. 2616/2016 
• Hotarare 
nr. 154<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind analiza 
preliminară a Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi 
Consiliu asupra progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare, publicat la data de 27 ianuarie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit conţinutul notei 
Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind 
analiza preliminară a Raportului Comisiei Europene către Parlamentul 
European şi Consiliu asupra progreselor înregistrate de România în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare, publicat la data de 27 ianuarie 
2016 şi a Planului de măsuri, cu observaţiile formulate în cadrul şedinţei 
Comisiilor reunite.  
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a luat act de conţinutul notei 
Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind 
Raportul de evaluare a României în cadrul celei de a patra runde de 
evaluare GRECO. 

6. 2649/2016 
• Hotarare 
nr. 151<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2507/2016 privind necesitatea 
suplimentării numărului de posturi de grefier cu studii superioare juridice ce pot fi 



alocate concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri organizat în 
perioada aprilie - mai 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suplimentarea 
numărului de locuri scoase la concursul de admitere la Şcoala Naţională de 
Grefieri, organizat în Bucureşti, la data de 24 aprilie 2016, stabilit prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 94/28.01.2016, 
astfel că se va organiza concursul pentru un număr de 130 de locuri, dintre 
care 100 de locuri la instanţe şi 30 de locuri la parchete, sub rezerva 
finanţării şi/sau a suplimentării numărului de posturi de grefier. 

7. 2646/2016 
• Hotarare 
nr. 128<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2607/2016 privind scoaterea din 
categoria posturilor indisponibilizate în vederea repartizării din fondul de rezervă 
a unui post indisponibilizat în temeiul Hotărârii nr. 946/2015 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că postul 
repartizat din fondul de rezervă pentru Tribunalul Suceava este disponibil 
în condiţiile art.134 ind.1 alin. (6) din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, ca urmare a vacantării unui post de 
judecător la această instanţă, urmând a fi sesizat Ministerul Justiţiei în 
acest sens.  
 

8. 2476/2016 
• Hotarare 
nr. 129<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1520/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de aprobare a 
organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de tehnician criminalist. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui 
concurs pentru ocuparea unui post vacant de tehnician criminalist (cu 
studii medii) la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  

9. 2460/2016 
• Hotarare 

nr. 130 
• Hotarare 

nr. 131 
• Hotarare 

nr. 132 
• Hotarare 

nr. 133 
• Hotarare 

nr. 134 
• Hotarare 
nr. 135<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie  



 
Solutie 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
STĂNOIU STELUŢA 

Procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism – Structura 
centrală. 

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 
MIRIŞAN VALENTIN 

Procuror general adjunct al Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Oradea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul BARA 
VOICU 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Oradea 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
CÎRSTEA EMILIA, 

Judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Drăgăşani. 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul MOŢIU 
DOREL IONEL 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Marghita 



  
  
  
  
  
  
  
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor privind:  
 
1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.02.2016, 
a doamnei STĂNOIU STELUŢA, procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura 
centrală, delegată în funcţia de procuror şef al Biroului de combatere a 
infracţiunilor de violenţă;  
 
 
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului colonel POPESCU 
PETRE, judecător militar la Curtea Militară de Apel Bucureşti, începând 
cu data de 18.02.2016; 
 
 
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MIRIŞAN 
VALENTIN, procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Oradea, începând cu data de 01.03.2016; 
 
 
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BARA VOICU, 
procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, începând cu 
data de 01.03.2016;  
 
 
5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CÎRSTEA EMILIA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Drăgăşani, 
începând cu data de 15.03.2016; 
 
 
6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.03.2016, 
a domnului MOŢIU DOREL IONEL, procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Marghita, delegat în funcţia de prim-procuror al 
aceleiaşi unităţi de parchet. 

10. 2514/2016 
• Hotarare 
nr. 136<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1439/2016 
referitor la solicitarea Inspecției Judiciare privind suplimentarea numărului maxim 
de posturi cu 7 posturi. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea 
inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare de suplimentare a posturilor din 
cadrul Inspecţiei Judiciare cu 7 posturi, din care 5 posturi de consilier 
juridic (3 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor 
şi procurorilor şi 2 posturi de personal contractual), 1 post de consilier – 
funcţionar public şi 1 post de îngrijitor clădiri – personal contractual, 
urmând a fi sesizat Ministerul Justiţiei, în vederea iniţierii unei hotărâri de 
Guvern cu acest obiect.  

11. 2467/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
29272/2015 referitor la proiectul de Lege privind emitenţii de instrumente 
financiare şi operaţiuni de piaţă. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 
punctului de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios 
referitor la proiectul de lege privind emitenţii de instrumente financiare şi 
operaţiuni de piaţă, în vederea analizării în cadrul Comisiei nr.1.  
 

12. 2652/2016 
• Hotarare 
nr. 155<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 2573/2016 
privind solicitarea Direcției Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism referitoare la Hotărârea nr. 72/2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat următoarele:  
 
- prevederile legale şi regulamentare referitoare la promovarea 
personalului auxiliar de specialitate, care au făcut obiectul analizei Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii şi care au stat la baza celor stabilite 
prin Hotărârea nr.72/2016 sunt aplicabile şi în cazul promovării grefierilor 
la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, astfel că  Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.72/2016 este aplicabilă şi în cazul promovării grefierilor la 
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism. 
 
 
- excede sferei de atribuţii a Consiliului Superior al Magistraturii 
exprimarea unui punct de vedere cu privire la condiţiile necesare pentru 
transferul personalului auxiliar de specialitate între instanţele judecătoreşti 
sau parchetele de pe lângă acestea, transferul  aprobându-se, la cererea 
personalului auxiliar de specialitate ori a unităţilor interesate, de preşedinţii 
curţilor de apel sau, după caz, de procurorii generali ai parchetelor de pe 
lângă aceste instanţe. 
 

13. 2656/2016 
• Hotarare 
nr. 152<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 2472/2016 
cu privire la posibilitatea revocării din funcţie de conducere, în temeiul art 51 alin. 
(2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, a unui magistrat suspendat din funcţie ca urmare 
trimiterii acestuia în judecată pentru săvârșirea unei infracţiuni. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a stabilit că, în cazul funcţiilor 
de conducere prevăzute la art.48 şi art.49 din Legea nr.303/2004, din 
momentul rămânerii definitive a sancţiunii disciplinare, secţia 
corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să dispună, 
din oficiu, revocarea din funcţia de conducere a judecătorului sau a 
procurorului sancţionat disciplinar, indiferent dacă magistratul este sau nu 
suspendat din funcţie.  

14. 2089/2016 PLÂNGERE PREALABILĂ: 
 
Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1425/2016 
cu privire la plângerea prealabilă formulată de doamna SAVA MIHAELA-
RUXANDRA, candidată la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii organizat în perioada 30 iunie - 6 octombrie 2015, împotriva Hotărârii 
nr. 1212/24.11.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna SAVA 
MIHAELA-RUXANDRA, candidat 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. 
1212/24.11.2015.  
 

15. 2557/2016 
• Hotarare 

nr. 137 
• Hotarare 

nr. 138 
• Hotarare 
nr. 139<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2165/216 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1923/216 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2193/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Mureş. 
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 Bucureşti, prin 
transformarea unor posturi de funcţionar public, după cum urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Tribunalul 
Bucureşti  

1 Consilier (informare 
publică), clasa I, grad 
profesional principal  

Consilier (informare 
publică), clasa I, grad 
profesional superior 

  



Tribunalul 
Ilfov 

1 Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional asistent 

Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional principal  

  

1 Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional principal  

Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional superior 

  

Tribunalul 
Teleorman 

1 Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional principal  

Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional superior 

  

1 Consilier (informare 
publică), clasa I, grad 
profesional principal  

Consilier (informare 
publică), clasa I, grad 
profesional superior 

  

1 Consilier (inginer 
constructor), clasa I, 
grad profesional 
principal  

Consilier (inginer 
constructor), clasa I, 
grad profesional 
superior 

  

Tribunalul 
Giurgiu 
 

1 Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional principal  

Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional superior 

  

Tribunalul 
Ialomiţa 

1 Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional principal  

Consilier (economist), 
clasa I, grad 
profesional superior 

  

 
 
2) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti aflate în circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, prin 
transformarea unor posturi ocupate de personal contractual, după cum 
urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Tribunalul Bucureşti  1 Muncitor 
treapta III 

Muncitor 
treapta II   

1 Muncitor 
treapta II 

Muncitor 
treapta I   

Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti  

1 Muncitor 
treapta III 

Muncitor 
treapta II   

1 Muncitor 
treapta III 

Muncitor 
treapta II   

Judecătoria Giurgiu 1 Muncitor 
treapta III 

Muncitor 
treapta II   

Tribunalul Ialomiţa  1 Merceolog 
treapta I 

Merceolog 
treapta IA   

Judecătoria Alexandria 
 

1 Muncitor 
treapta III 

Muncitor 
treapta II   



 
Judecătoria Roşiori de 
Vede 

1 Muncitor 
treapta III 

Muncitor 
treapta II  

Judecătoria Turnu 
Măgurele 

1 Muncitor 
treapta III 

Muncitor 
treapta II   

Judecătoria Zimnicea 1 Muncitor 
treapta III 

Muncitor 
treapta II   

 
 
3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Mureş, prin 
transformarea unui post de grefier debutant cu studii superioare în post de 
grefier gradul II.  
 

16. 2689/2016 
• Hotarare 

nr. 140 
• Hotarare 

nr. 141 
• Hotarare 

nr. 142 
• Hotarare 

nr. 143 
• Hotarare 

nr. 144 
• Hotarare 

nr. 145 
• Hotarare 

nr. 146 
• Hotarare 

nr. 147 
• Hotarare 

nr. 148 
• Hotarare 
nr. 149<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27804/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27804/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28047/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2438/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Curţii de Apel Piteşti. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2431/2015 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2681/2015 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2428/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2805/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Vaslui. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare 2916/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara. 



 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare 2661/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. 
Solutie 
1. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 
ULMEANU PETRUŢA;  
- numirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 
AMBROZIE SILVIA, în locul doamnei judecător HUBERT IOANA;  
- reînvestirea în calitate de membru supleant a doamnei judecător TATU 
GABRIELA;  
- numirea în calitate de membru supleant a doamnei judecător TUDOSE 
MIHAELA. 
 
 
 
2. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 4 Bucureşti, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât:  
 
 
- numirea în calitate de membru desemnat a doamnei procuror STERIE 
ROXANA VICTORIA, în locul doamnei procuror TATU DANIELA, 
detaşată la grefa Curţii Europene a Drepturilor Omului; 
- numirea în calitate de membru supleant a doamnei procuror VRACIU 
AURELIA, în locul doamnei procuror STERIE ROXANA VICTORIA. 
 
 
 
3. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
- numirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei prim 
procuror adjunct ELVIRA ROATĂ, în locul domnului procuror 
NICOLAESCU MIRCEA, mandatul său în această calitate încetând la data 
de 23.01.2016;  
- numirea în calitate de membru desemnat al comisiei a domnului procuror 
şef secţie judiciară GHEORGHE FLORIAN, în locul domnului procuror 
CRISTIAN NAN, mandatul său în această calitate încetând la data de 
23.01.2016; 



- numirea în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei procuror 
ROMAN LĂCRĂMIOARA, în locul domnului procuror PARASCHIV 
ADRIAN, transferat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 
 
4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Curţii de Apel Piteşti, în sensul numirii în calitate de 
membru supleant a domnului judecător DANIEL RADU, în locul domnului 
judecător SĂNDULESCU MARIUS GABRIEL, în prezent preşedintele 
instanţei.  
 
 
5. 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 Olt, în sensul 
numirii în calitate de membru desemnat a domnului procuror şef secţie 
urmărire penală NIŢU MARIAN SERGIU, în locul domnului procuror 
BĂRBULESCU CONSTANTIN, eliberat din funcţie, prin pensionare.  
 
 
 
6. 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 Bucureşti, în sensul 
numirii în calitate de membri desemnaţi a doamnei procuror MARCU 
IOANA, în locul domnului procuror NESTOR DRAGOŞ, ca urmare a 
încetării mandatului de membru al comisiei şi a domnului procuror 
URECHE DARIUS, în locul doamnei procuror FLORICA NAN, delegată 
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.  
 
 
7. 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 Târgu Jiu, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei CARAGEA 
CAMELIA, prim-procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Târgu-Jiu, în locul doamnei procuror MOGA DORUŢA ELIZA, 
promovată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin. 
 
 
8. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Vaslui, în sensul:  
 
- numirii în calitate de membru desemnat a doamnei judecător PASCARU 
IOLANDA MIHAELA, în locul doamnei judecător MANOLE DANIELA 



MIHAELA, ca urmare a încetării mandatului de membru desemnat al 
comisiei;  
- numirii în calitate de membru desemnat a doamnei judecător BĂLAN 
LAURA MONICA, în locul domnului judecător CHIRIAC ADRIAN, ca 
urmare a încetării mandatului de membru desemnat  al comisiei; 
- numirii în calitate de membru supleant a doamnei judecător ZAMFIROI 
ANCA IONELA, în locul doamnei judecător ŢÎRLEA MIRELA 
CRISTINA, ca urmare a încetării mandatului de membru supleant al 
comisiei. 
 
 
9. 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 Timişoara, în 
sensul:  
- numirii în calitate de membru desemnat a doamnei procuror TROACĂ 
SIMONA, în locul doamnei procuror BRINDESCU LAURA MONICA,  
promovată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş; 
- numirii în calitate de membru desemnat a doamnei procuror SASU 
MIHAELA DIANA, în locul doamnei  prim procuror adjunct GHIMIŞ 
ROATEŞ ADRIANA, ca urmare a numirii în funcţia de judecător; 
- numirii în calitate de membru supleant a doamnei procuror BUCULEA 
RALUCA; 
- numirii în calitate de membru supleant a doamnei procuror BOGOSOV 
GORDANA; 
 
10. 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 Constanţa, în 
sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului procuror 
MIHĂILESCU CĂTĂLIN CRISTIAN, în locul domnului procuror 
ZAINEA CRISTINEL, delegat la DIICOT. 

17. 2090/2016 Solicitarea domnului judecător NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
propunerilor de completare şi modificare a Legii nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

18. 2622/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 2211/2016 de 
informare privind publicarea Raportului Transparency International privind indexul 
de percepţie a corupției pentru anul 2015. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul notei 
Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind 



publicarea Raportului Transparency International privind indexul de 
percepţie a corupției pentru anul 2015. 
 

19. 2562/2016 
• Hotarare 
nr. 150<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25789/2015 privind organizarea 
unui concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 
concursului pentru ocuparea a 3 posturi vacante de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii,  în vederea recrutării de 
consilieri juridici personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, după cum urmează:  
 
 
 
- 20 martie 2016, ora 10,00 – proba scrisă la o limbă străină, la alegere 
(engleză, franceză);  
- 10 aprilie 2016, ora 10,00 – proba scrisă de verificare a cunoştinţelor 
teoretice;  
- 21-22 aprilie 2016, ora 10,00 – proba orală.  
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat următoarele:  
  
1 -  pentru înscrierea la concursul de ocupare a posturilor vacante personal 
de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, nu va fi 
prevăzută nicio condiţie de vechime în specialitate juridică; 
 
2 - susţinerea probelor scrise pentru verificarea cunoştinţelor teoretice sub 
forma testului grilă;  
 
3 - stabilirea de către comisia de examinare a următoarelor aspecte:  
- numărul total de întrebări pentru testul grilă; 
- punctajul aferent fiecărei discipline şi întrebări;  
- ponderea fiecărei întrebări/discipline în punctajul total; 
 
4 - stabilirea modalităţii de soluţionare a contestaţiilor de către comisia de 
soluţionare a contestaţiilor. 
 
5 -  calendarul de concurs, conform anexei nr.1 la nota direcţiei de 
specialitate; 
  



6 - desfăşurarea probelor scrise la o limbă străină şi de verificare a 
cunoştinţelor teoretice, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, faţă 
de numărul estimat al candidaţilor, iar a probei orale la sediul Consiliului 
Superior al Magistraturii;  
 
7 - publicitatea concursului să se realizeze la data de 10 februarie 2016, 
printr-un anunţ la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, pe pagina 
de internet a Consiliului şi printr-un cotidian central;  
 
8 - depunerea cererilor de înscriere, la sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii, să se realizeze în perioada 11  februarie  2016 - 3 martie 2016; 
 
9 - modelul cererii tip pentru înscrierea la concurs/examen prezentat în 
Anexa nr.2 la nota direcţiei de specialitate; 
 
10 - tematica şi bibliografia, propuse de compartimentele în cadrul cărora 
se regăsesc cele 3 posturi vacante, potrivit Anexei nr.3 la nota direcţiei de 
specialitate, cu completările solicitate de secretarul general al Consiliului 
Superior al Magistraturii şi cu observațiile formulate în cadrul şedinţei 
Plenului; 
   
11 - taxa de participare la concurs în cuantum de 500 lei;  
 
12 - componenţa  comisiei de organizare a concursului; 
  
13 - componenţa comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor. 

20. 2747/2016 
• Hotarare 
nr. 153<  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 1639/2016 
cu privire la condițiile necesare pentru delegarea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere 
al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios cu privire la condițiile 
necesare pentru delegarea în funcţii de conducere a judecătorilor şi 
procurorilor, în sensul că pentru delegarea într-o funcţie de conducere 
trebuie îndeplinite aceleaşi condiţii ca şi pentru numirea în funcţia de 
conducere respectivă. 
 

21. 2751/2016 Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 19362/2015cu privire la 
răspunsul comunicat de Ministerul Justiției la sesizarea Consiliului Superior al 
Magistraturii vizând eliminarea, începând cu anul 2016, a interdicției referitoare la 
plata muncii suplimentare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul notei 
Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios cu privire la răspunsul 
comunicat de Ministerul Justiției la sesizarea Consiliului Superior al 
Magistraturii vizând eliminarea, începând cu anul 2016, a interdicției 
referitoare la plata muncii suplimentare. 



22. 2753/2016 
• Hotarare 
nr. 156<  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 1639/2016 
privind compatibilitatea funcției de procuror cu cea de lider de proiect. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere 
al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, în sensul că desemnarea 
domnului CĂTĂLIN-ANDREI POPESCU, procuror în cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Serviciul de Îndrumare şi 
Control -, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului 
JUST/2014/SPOB/AG/VICT, finanţat de Comisia Europeană, intitulat 
“Îmbunătăţirea eficienţei parchetelor din Bulgaria şi România în relaţia cu 
victimele infracţiunilor şi promovarea cooperării dintre acestea şi organizaţiile 
locale şi străine de sprijinire a victimelor” nu este incompatibilă cu funcţia 
de procuror.  

23. 2904/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 2691/2016 
cu privire la proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru abrogarea art. 
96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca rămasă fără 
obiect, în prezent, solicitarea Ministerului Justiţiei privind avizarea 
proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru abrogarea art. 
96 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, având în vedere că în şedinţa Guvernului din data de 
03.02.2016 s-a stabilit că se impune suspendarea textului de lege pentru care 
se propusese iniţial abrogarea. 

24. 2961/2016 Planul de acţiune al Ministerului Justiţiei referitor la pregătirea sistemului judiciar 
pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de 
zi, a luat act de conţinutul Planului de acţiune al Ministerului Justiţiei 
referitor la pregătirea sistemului judiciar pentru intrarea în vigoare a noilor 
Coduri. 

 


