
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 MARTIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 5132/2016 
• Hotarare 

nr. 227 
• Hotarare 

nr. 228 
• Hotarare 

nr. 229 
• Hotarare 

nr. 230 
• Hotarare 
nr. 231<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 
4685/2016 privind cererea domnului STELIAN-VICTOR ULMET, judecător cu 
grad profesional de curte de apel în cadrul Tribunalului Gorj, de acordare a 
avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4631/2016 privind cererea 
doamnei MAGHIARU MARGARETA, judecător la Tribunalul Bacău, de acordare 
a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de 
ani. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/4857/2016 privind cererea 
domnului ARDEI VASILE, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău, de 
acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 
65 de ani. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/5305/2016 privind cererea 
domnului BEŞLIU ION, judecător în cadrul Tribunalului Olt, de acordare a avizului 
anual pentru menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/6233/2016 privind cererea 
domnului GÂRBEA GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Ploieşti, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în 
funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât : 
 
1. Acordarea avizului anual prevăzut de dispoziţiile art.83 alin.(1) teza a II-
a din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru menţinerea în funcţie a domnului  STELIAN-VICTOR 
ULMET, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj, 
după împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 19.05.2016 până la 
data de 19.05.2017.  
 
2. Acordarea avizului anual prevăzut de dispoziţiile art.83 alin.(1) teza a II-
a din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru menţinerea în funcţie a doamnei MAGHIARU 



MARGARETA, judecător la Tribunalul Bacău, după împlinirea vârstei de 
65 ani, începând cu data de 21.07.2016, până la data de 21.07.2017.  
 
3. Acordarea avizului anual prevăzut de dispoziţiile art.83 alin.(1) teza a II-
a din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru menţinerea în funcţie a domnului ARDEI VASILE, 
procuror cu grad profesional de parchet de curte de apel  în cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, după împlinirea vârstei de 65 
de ani, începând cu data de 01.06.2016, până la data de 01.06.2017. 
 
4. Acordarea avizului anual prevăzut de dispoziţiile art.83 alin.(1) teza a II-
a din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru menţinerea în funcţie a domnului BEŞLIU ION, 
judecător la Tribunalul Olt, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând 
cu data de 08.05.2016, până la data de 08.05.2017. 
 
5. Acordarea avizului anual prevăzut de dispoziţiile art.83 alin.(1) teza a II-
a din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru menţinerea în funcţie a domnului GÂRBEA 
GHEORGHE, procuror şef secţie urmărire penală în cadrul Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, după împlinirea vârstei de 65 de ani, 
începând cu data de 09.06.2016, până la data de 09.06.2017. 

2. 4354/2016 
• Hotarare 
nr. 232<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 818/IJ/457/DIJ/202/DIP/2016 privind cererea de 
apărare a independenţei sistemului judiciar.  
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmaţiile, 
opiniile şi aprecierile personale ale doamnei MONICA MACOVEI, 
deputat în Parlamentul European şi lider al unui partid politic, precum şi 
ale moderatului emisiunii „Xpress” difuzată la data de 30.01.2016 pe postul 
de televiziune B1 TV  sunt de natură a aduce o atingere gravă 
independenţei sistemului judiciar în ansamblul său şi a hotărât emiterea 
unui comunicat de presă de către Biroul de informare publică şi relaţii cu 
mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în sensul 
soluţiei adoptate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, în temeiul Protocolului 
încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Naţional al 
Audiovizualului la data de 17.11.2011. 
  
Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 
Parlamentului European cu privire la soluţia adoptată de către Plen 



referitor la Raportul Inspecției Judiciare nr. 818/IJ/457/DIJ/202/DIP/2016 
privind cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar. 

3. 2952/2016 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6855/IJ/3987/DIJ/2015 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale şi a sistemului judiciar în ansamblul său, 
formulată de doamna judecător BOGDAN CAMELIA. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât amânarea discutării 
cerererii formulate de doamna BOGDAN CAMELIA, judecător la Curtea 
de Apel Bucureşti, de apărare a reputaţiei profesionale şi a sistemului 
judiciar în ansamblul său, ca urmare a solicitării doamnei judecător.  

4. 4259/2016 
• Hotarare 
nr. 234<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 750/IJ/187/DIP/2016 privind cererea de apărare 
a reputației profesionale formulată de domnul LIVIU TUDOSE - procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  admiterea cererii 
de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul LIVIU 
TUDOSE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti, în raport de aspectele semnalate în mass-media şi emiterea unui 
comunicat de presă de către Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-
media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în sensul soluţiei 
adoptate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. 

5. 6221/2016 
• Hotarare 
nr. 235<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 1383/IJ/324/DIP/2016 privind cererea de apărare 
a reputației profesionale formulată de doamna LAURA CODRUŢA KÖVESI, 
procuror şef al Direcției Naţionale Anticorupţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  admiterea cererii 
de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna LAURA 
CODRUŢA KOVESI, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi 
emiterea unui comunicat de presă de către Biroul de informare publică şi 
relaţii cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în 
sensul soluţiei adoptate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât 
sesizarea Consiliului Naţional al Audiovizualului, în temeiul Protocolului 
încheiat între Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Naţional al 
Audiovizualului la data de 17.11.2011. 

6. 5445/2016 
• Hotarare 

nr. 236 
• Hotarare 

nr. 237 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  
Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 



• Hotarare 
nr. 238 

• Hotarare 
nr. 239 

• Hotarare 
nr. 240 

• Hotarare 
nr. 241<  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul GÂRCU 
GHEORGHE 

Judecător cu grad profesional de curte 
de apel la Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul MARIN 
CONSTANTIN -MARINO 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul RUSU 
CONSTATIN 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Vrancea 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
TELETIN IULIANA 

Judecător la Judecătoria Bârlad 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna LINA 
DIACONU 

Judecător la Judecătoria Turnu 
Măgurele 

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

Judecător la Judecătoria Târgu 
Cărbuneşti, vicepreşedintele acestei 
instanţe 

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor privind: 
 
1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului GÂRCU 
GHEORGHE, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 
Gorj, începând cu data de 01.04.2016; 
 
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MARIN 
CONSTANTIN-MARINO, judecător la Tribunalul Bucureşti, începând cu 
data de 29.04.2016; 
 
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului RUSU 
CONSTANTIN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Vrancea; 
 
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TELETIN IULIANA, 
judecător la Judecătoria Bârlad, începând cu data de 01.05.2016; 
 
5)  eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LINA DIACONU, 
judecător la Judecătoria Turnu Măgurele; 
 



6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător 
ROGOJEANU MARIA, vicepreşedinte, cu delegaţie, al Judecătoriei Târgu 
Cărbuneşti, începând cu data de 01.04.2016. 

7. 5564/2016 
• Hotarare 
nr. 242<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4744/2016 privind cererea de 
eliberare din funcţie, prin demisie, a doamnei GEANINA TERCEANU, judecător la 
Tribunalul Bucureşti, în prezent suspendată din funcţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  înaintarea către 
Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin 
demisie, a doamnei GEANINA TERCEANU, judecător la Tribunalul 
Bucureşti, în prezent suspendată din funcţie.  

8. 4641/2016 
• Hotarare 

nr. 243 
• Hotarare 

nr. 244 
• Hotarare 
nr. 245<  

CONTESTAŢIE:  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 282/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna procuror APOSTOL NARCISA GEORGIANA împotriva 
Hotărârii nr. 93/27.01.2016 a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9/4684/2016 privind contestaţia 
formulată de doamnele ROMAN FLORICA, judecător în cadrul Curţii de Apel 
Oradea, VIDICAN DENISA DANIELA, judecător în cadrul Curţii de Apel Oradea, 
CUC BEATRIX, judecător în cadrul Tribunalului Bihor şi domnul GALEA OVIDIU 
DANIEL, judecător în cadrul Tribunalului Bihor, împotriva Hotărârii  nr. 
179/24.02.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 704/2016 privind contestaţia 
doamnei BLĂNARIU ANCUŢA, judecător la Judecătoria Roman, împotriva 
Hotărârii nr. 115/27.01.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  respingerea 
contestaţiei formulate de doamna APOSTOL NARCISA GEORGIANA, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Tulcea, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.93/27.01.2016.  
 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  respingerea 
contestaţiei formulate de doamnele ROMAN FLORICA, judecător în 
cadrul Curţii de Apel Oradea, VIDICAN DENISA DANIELA, judecător în 
cadrul Curţii de Apel Oradea, CUC BEATRIX, judecător în cadrul 
Tribunalului Bihor şi domnul GALEA OVIDIU DANIEL, judecător în 
cadrul Tribunalului Bihor, împotriva Hotărârii nr. 179/24.02.2016 a Secției 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 



3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  respingerea 
contestaţiei formulate de doamna BLĂNARIU ANCUŢA, judecător la 
Judecătoria Roman, împotriva Hotărârii nr. 115/27.01.2016 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

9. 5567/2016 
• Hotarare 
nr. 246<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1238/25956/2016 cu propunerile 
privind desemnarea psihologului care va participa la interviul candidaţilor din 
cadrul 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  desemnarea 
psihologului care va participa la interviul candidaţilor din cadrul 
concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie organizat în perioada 4 ianuarie - 1 iunie 2016, precum şi a 
supleanţilor. 

10. 6204/2016 
• Hotarare 
nr. 247<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2319/1032/2016 privind stabilirea 
componenţei comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a 
contestaţiilor, la concursul de promovare în funcţii de execuţie efectivă şi pe loc, 
organizat în data de 03.04.2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit componenţa 
comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a 
contestaţiilor, la concursul de promovare a judecătorilor şi procurorilor în 
funcţii de execuţie efectivă şi pe loc, organizat în data de 03.04.2016. 

11. 6313/2016 
• Hotarare 
nr. 248<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/7085/2016 privind invalidarea 
rezultatului obţinut de candidatul având codul B1694 la concursul de promovare în 
funcţii de execuţie din data de 29 martie 2015. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât invalidarea 
rezultatului obţinut la concursul de promovare efectivă şi pe loc,  în funcţii 
de execuţie din data de 29 martie 2015, de candidatul având codul  B1694, 
pentru neîndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, ca urmare a 
respingerii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal, a contestaţiei împotriva Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.262/19.03.2015. 

12. 6120/2016 
• Hotarare 
nr. 249<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4040/2016 privind solicitarea Şcolii 
Naţionale de Grefieri referitoare la indisponibilizarea posturilor de grefier necesare 
pentru repartizarea absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri, promoţia decembrie 
2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  apreciat că nu se impune la 
acest moment indisponibilizarea posturilor de grefier cu studii superioare 
juridice vacante sau care se vor vacanta, urmând ca Plenul să analizeze, în 



concret, solicitările instanţelor/parchetelor privind ocuparea acestora prin 
concurs. 

13. 4981/2016 
• Hotarare 

nr. 250 
• Hotarare 
nr. 251<  

CONCURSURI:  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3212/2016 privind solicitarea de 
aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier 
de la nivelul unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti. 

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/5487/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea a 2 posturi vacante de grefier cu studii medii din 
cadrul Parchetelor de pe lângă Judecătoriile Măcin şi Babadag. 

 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât respingerea 
solicitării de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post 
de grefier cu studii medii de la Tribunalul Călăraşi, ca urmare a 
neîndeplinirii condiţiilor imperativ prevăzute de art.2 alin.(2) din 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
ocuparea posturilor vacante de grefier la instanţele judecătoreşti şi la 
parchetele de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului CSM 
nr.126/2007. 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât : 
  
1)  admiterea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea unui post de grefier cu studii superioare de la Tribunalul Ilfov; 
 
2) admiterea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi de grefier cu studii medii de la Tribunalul Bucureşti;  
 
3) admiterea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea a 2 posturi de grefier cu studii medii de la Judecătoria Călăraşi;  
  
4) admiterea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea unui post de grefier cu studii medii de la Judecătoria Lehliu Gară;  
 
5) admiterea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea a 3 posturi de grefier cu studii superioare de la Judecătoria 
Sectorului 1 Bucureşti; 
 
6) admiterea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea unui post de grefier cu studii superioare de la Judecătoria Giurgiu. 
 



7) respingerea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea unui post de grefier cu studii superioare de la Judecătoria 
Sectorului 6 Bucureşti;  
 
8) respingerea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea unui post de grefier cu studii superioare de la Judecătoria 
Slobozia;  
 
9) respingerea solicitării de aprobare a organizării unui concurs pentru 
ocuparea unui post de grefier cu studii superioare de la Judecătoria 
Zimnicea;  
 
10) admiterea solicitării Parchetului  de pe lângă Curtea de Apel Constanţa 
privind  organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu 
studii medii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin; 
 
11) admiterea solicitării Parchetului  de pe lângă Curtea de Apel Constanţa 
privind  organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu 
studii medii la Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag 

14. 5569/2016 
• Hotarare 
nr. 233<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14/1454/2016 privind situaţia 
Judecătoriei Însurăţei. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  înaintarea către 
Ministerul Justiţiei a solicitării de rearondare temporară a localităţilor din 
circumscripţia Judecătoriei Însurăţei către Judecătoriile Brăila şi Făurei, 
conform propunerii Direcției resurse umane şi organizare, începând cu data 
de 01.05.2016. 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât  
sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea demarării procedurii de 
desfiinţare a Judecătoriei Însurăţei şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Însurăţei.  

15. 6304/2016 
• Hotarare 
nr. 252<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/781/2016 privind încetarea 
efectelor suspendării Hotărârii nr. 1209/2015 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii referitoare la eliberarea domnului CAZAN DUMITRU CLAUDIU din 
funcţia de procuror stagiar la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti, 
ca urmare a faptului că a fost declarat respins la examenul de capacitate la două 
sesiuni consecutive. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  constatat  încetarea efectelor 
suspendării Hotărârii Plenului CSM nr.1290/24.11.2015, ca urmare a 
respingerii, prin Decizia nr.286/09.02.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondată, a 
contestaţiei formulate de domnul CAZAN DUMITRU CLAUDIU, 
împotriva Hotărârii Plenului CSM nr.1290/24.11.2015, hotărârea urmând 
să-şi producă efectele, în sensul eliberării din funcţia de procuror stagiar la 



Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti, începând cu data de 
17.12.2015, ca urmare a faptului că a fost declarat respins la examenul de 
capacitate la două sesiuni consecutive.  

16. 6202/2016 
• Hotarare 

nr. 253 
• Hotarare 

nr. 254 
• Hotarare 
nr. 255<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/5995/2016 referitoare la 
propunerea de desemnare în calitate de coordonator de practică a doamnei 
RODICA MIHAELA DOBRIN, judecător la Judecătoria Craiova. 

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/5995/2016 privind numirea 
doamnei ALINA PETRONELA MOŞNEAGU, judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti, ca formator colaborator la disciplina Drept constituţional în cadrul 
Departamentului de formare profesională iniţială. 

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/5995/2016 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii,în mod excepţional, a unor formatori, 
cu/fără plată şi cu/fără suportarea cheltuielilor de transport intern/internaţional, 
cazare şi masă. 

 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate 
de coordonator de practică a doamnei judecător RODICA MIHAELA 
DOBRIN, din cadrul Judecătoriei Craiova.  
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca 
formator colaborator pentru formarea iniţială la disciplina Drept 
constituţional a doamnei ALINA PETRONELA MOŞNEAGU, judecător la 
Curtea de Apel Bucureşti. 
 
3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat parţial 
propunerile Institutului Naţional al Magistraturii privind folosirea, în mod 
excepţional, a unor specialişti pentru formarea iniţială şi formarea 
continuă. 

17. 5585/2016 
• Hotarare 

nr. 256 
• Hotarare 
nr. 257<  

PUNERE ÎN EXECUTARE:  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind punerea în executare a 
Deciziei nr. 573/01.03.2016 a Secției de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie (ref. jud.Niţu Doiniţa Luminiţa). 

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind punerea în executare a 
Deciziei nr. 590/01.03.2016 a Secției de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. (ref. jud. Bîrdău Gheorghe.) 

 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de decizia nr.573/01.03.2016, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ 



şi fiscal şi, în consecinţă, a dispus punerea în executare a acestei decizii, în sensul 
emiterii unei hotărâri privind recunoaşterea gradului profesional de  judecător de 
curte de apel doamnei judecător NIŢU DOINIŢA LUMINIŢA, începând cu data de 
01.11.2015 şi promovarea sa efectivă la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a 
penală, începând cu data de 01.04.2016.  

 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de decizia 
nr.590/01.03.2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia 
de contencios administrativ şi fiscal şi, în consecinţă, a dispus punerea în 
executare a acestei decizii, în sensul emiterii unei hotărâri privind 
recunoaşterea gradului profesional de judecător de tribunal  domnului 
judecător BÎRDĂU GHEORGHE, începând cu data de 01.11.2015 şi 
promovarea efectivă la Tribunalul Bucureşti - Secţia penală, începând cu 
data de 01.04.2016. 

18. 4330/2016 
• Hotarare 

nr. 258 
• Hotarare 

nr. 259 
• Hotarare 

nr. 260 
• Hotarare 

nr. 261 
• Hotarare 

nr. 262 
• Hotarare 

nr. 263 
• Hotarare 

nr. 264 
• Hotarare 

nr. 265 
• Hotarare 

nr. 266 
• Hotarare 

nr. 267 
• Hotarare 

nr. 268 
• Hotarare 

nr. 269 
• Hotarare 

nr. 270 
• Hotarare 

nr. 271 
• Hotarare 

nr. 272 
• Hotarare 

nr. 273 
• Hotarare 

nr. 274 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:1) 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/3798/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti.  

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/3495/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3794/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Tribunalului pentru Minori şi Familie Brașov şi 
Judecătoriei Brașov. 

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/3793/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. 

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3795/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Sibiu. 

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1/4458/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Mureş. 

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1541/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Craiova. 

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4195/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Piteşti. 



• Hotarare 
nr. 275 

• Hotarare 
nr. 276 

• Hotarare 
nr. 277 

• Hotarare 
nr. 278<  

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4200/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statutului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Neamţ. 

10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4197/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statutului 
de funcţii al Curţii de Apel Galaţi. 

11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 651/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de modificare a Hotărârii nr. 63/2016 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 655/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de revocare a Hotărârii nr. 61/2016 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. 

13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4455/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii ale Tribunalului Brașov şi Judecătoriei Brașov. 

14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5117/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Haţeg. 

15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4461/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe judecătoreşti 
din circumscripţie. 

16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5492/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia. 

17) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3945/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe judecătoreşti 
din circumscripţie. 

18) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4806/2016 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 Târgu Mureş. 

19) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6368/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Tribunalului Galaţi. 

20) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6355/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale  Curţii de Apel Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti. 



21) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6370/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale  Curţii de Apel Piteşti şi ale unor instanţe judecătoreşti 
din circumscripţia acesteia. 

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Curţii de Apel Bucureşti, după cum urmează:  
  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  
 

Curtea 
de Apel 
Bucureşti  

2 
 
 
 
 

Auditor clasa I 
gradul principal  

Grefier cu studii 
superioare juridice 
gradul I 

 

Consilier clasa I 
gradul asistent   

 
 
2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, prin transformarea unui 
post vacant de grefier cu studii medii în post de grefier cu studii superioare 
juridice.  
 
3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale 
Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov şi Judecătoriei Braşov, prin 
transferul unui post vacant de şofer din statul de funcţii al Tribunalului 
pentru Minori şi Familie Braşov în statul de funcţii al Judecătoriei Braşov.  
 
4. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, prin transformarea unui 
post de grefier cu studii medii debutant în post de grefier treapta II.  
 
5. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Sibiu, prin transformarea unui post de grefier 
debutant cu studii superioare în post de grefier cu studii superioare gradul 
II.  
 
6. Acordarea avizului conform pentru 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.  
 
7. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Craiova şi ale unor instanţe judecătoreşti din 



circumscripţie, prin transformarea unor posturi de personal auxiliar de 
specialitate, după cum urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Curtea de Apel 
Craiova 

1 
 

Grefier 
treapta II  

Grefier 
gradul II  

1 
 
 

Grefier 
treapta I 

 Grefier 
gradul I  

Judecătoria 
Segarcea 

1 Grefier 
treapta I 

 Grefier 
gradul I  

Tribunalul Gorj 1 Grefier 
treapta II  

Grefier 
gradul II  

Tribunalul Olt 3 Grefier 
treapta II  

Grefier 
gradul II  

Judecătoria Balş 1 Grefier 
treapta II  

Grefier 
gradul II  

Judecătoria 
Drobeta Turnu 
Severin 

2 Grefier 
treapta II  

Grefier 
gradul II  

 
 
8. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Curţii de Apel Piteşti, prin transformarea unui post de referent 
clasa III, grad profesional superior, în post de consilier clasa I, grad 
profesional asistent.  
 
9. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Neamţ, prin transformarea unui post vacant de 
expert clasa I, grad principal (funcţionar public), în post de referent de 
specialitate gradul III (personal contractual).  
 
10. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii al 
Curţii de Apel Galaţi, prin transformarea unui post vacant de consilier clasa 
I, grad superior (funcţie publică de execuţie), în post de şef birou (funcţie 
publică de conducere).  
 
11. Modificarea Hotărârii Plenului CSM nr.63/21.01.2016, în sensul 
acordării avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Tribunalelor Bacău şi Neamţ, după cum urmează:  
 
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 



Tribunalul Bacău 1 
 

Consilier, 
clasa I, grad 
principal  

Consilier, 
clasa I, grad 
superior 

 

Tribunalul Neamţ 1 Consilier, 
clasa I, grad 
principal  

Consilier, 
clasa I, grad 
superior 

 

 
 
12. Revocarea Hotărârii Plenului CSM nr.61/21.01.2016, prin care s-a 
acordat aviz conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Arad, prin transformarea unui post de grefier arhivar 
debutant în post de grefier arhivar treapta II.  
 
13. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Tribunalului Braşov şi Judecătoriei Braşov, după cum 
urmează:  
 
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Tribunalul Braşov 1 
 

Grefier 
arhivar 
treapta II 

Grefier 
arhivar 
treapta I 

 

Judecătoria Braşov 1 Grefier 
arhivar 
treapta II 

Grefier 
arhivar 
debutant 

 

 
 
14. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Haţeg, prin transformarea unui postul de grefier 
arhivar treapta I, în post de grefier arhivar debutant.  
 
 
15. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscripţia sa teritorială, prin transformarea unor posturi de personal 
auxiliar de specialitate, după cum urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

4 
 

Grefier 
gradul II 

Grefier şef 
secţie gradul I  

1 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  



Tribunalul 
Bucureşti 

15 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

3 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  

Judecătoria 
Sectorului 1 
Bucureşti 

4 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

1 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  

Judecătoria 
Sectorului 2 
Bucureşti 

4 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

1 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  

Judecătoria 
Sectorului 3 
Bucureşti 
 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Judecătoria 
Sectorului 4 
Bucureşti 

2 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

1 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  

Judecătoria 
Sectorului 5 
Bucureşti 

3 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Judecătoria 
Sectorului 6 
Bucureşti 

5 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Tribunalul Călăraşi 2 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

1 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  

Judecătoria 
Olteniţa 

3 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Tribunalul Giurgiu 1 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  

Judecătoria Giurgiu 1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Tribunalul Ialomiţa 3 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Judecătoria 
Urziceni 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Tribunalul 
Teleorman 

2 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  



Judecătoria 
Zimnicea 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Judecătoria Turnu 
Măgurele 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

Tribunalul Ilfov 8 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

4 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  

1 Grefier 
arhivar 
treapta II 

Grefier 
arhivar 
treapta I 

 

Judecătoria Buftea 3 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I  

1 Grefier 
treapta II 

Grefier 
treapta I  

1 Grefier 
arhivar 
treapta II 
 

Grefier 
arhivar 
treapta I  

 
16. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Curţii de Apel  Alba Iulia, prin transformarea unui post ocupat 
de grefier debutant cu studii superioare, în post de grefier gradul II.  
 
17. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscripţie, prin transformarea unor posturi de personal auxiliar de 
specialitate, după cum urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul 
actual 

Postul 
transformat 

 
 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

5 
 

Grefier 
studii 
superioare, 
gradul I 

Grefier studii 
superioare, 
gradul II  

1 Grefier 
treapta I 

Grefier treapta II 
 

Tribunalul 
Bucureşti 

1 Grefier 
studii 
superioare, 
gradul II 

Grefier debutant 
cu studii 
superioare  

Judecătoria 
Sectorului 1 
Bucureşti 

1 Grefier, 
studii 

Grefier debutant 
cu studii 
superioare 

 



superioare, 
gradul II 

 
 
18. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel 
Târgu Mureş, prin transformarea unor posturi de personal auxiliar de 
specialitate, după cum urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul 
actual 

Postul 
transformat 

 
 

Judecătoria 
Reghin 

1 
 

Grefier 
gradul II 

Grefier debutant 
cu studii 
superioare 

 

Judecătoria 
Gheorgheni 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant 
cu studii 
superioare 

 

Judecătoria 
Odorheiu 
Secuiesc 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant 
cu studii 
superioare 

 

 
19. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Galaţi prin transformarea unui post de grefier cu 
studii superioare gradul II, în post de grefier cu studii superioare gradul I.  
 
20. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi Tribunalului Bucureşti, după cum 
urmează:  
 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Curtea de 
Apel 
Bucureşti 

2 
 

Conslier clasa I 
(economist), grad 
profesional 
asistent 

Conslier clasa I 
(economist), grad 
profesional 
principal 

 

Tribunalul 
Bucureşti  

1 Conslier clasa I 
(economist), grad 
profesional 
asistent 

Conslier clasa I 
(economist), grad 
profesional 
principal 

 

 
21. 1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii ale 
Judecătoriei Costeşti şi Tribunalului Argeş, prin transferul unui post vacant 
de grefier gradul I din statul de funcţii al Judecătoriei Costeşti în statul de 
funcţii al Tribunalului Argeş. 
 



21.2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Judecătoriei Brezoi, prin transformarea unui post vacant de 
grefier treapta I în post de grefier gradul I şi transferul postului  astfel  
transformat  în statul de funcţii al Curţii de Apel Piteşti. 

19. 5030/2016 
• Hotarare 

nr. 279 
• Hotarare 

nr. 280 
• Hotarare 

nr. 281 
• Hotarare 

nr. 282 
• Hotarare 

nr. 283 
• Hotarare 
nr. 284<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4424/2016 privind modificarea 
componenţei  comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. 

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5281/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Focşani. 

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5/4697/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Mediaş. 

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6196/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila. 

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/4839/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. 

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4/4468/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. 

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Giurgiu, după cum urmează:  
 
1.1 Numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a procurorilor pe:  
Doamna prim procuror adjunct MIHAELA ALEXANDRINA 
BRĂTESCU, în locul domnului procuror FILIP AURELIAN, ca urmare a 
renunţării la calitatea deţinută, acesta fiind delegat la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Cornetu; 
Domnul procuror TRAIAN CROITORU, în locul doamnei procuror 
DĂRÂNGĂ IOANA CODRUŢA, ca urmare a renunţării la calitatea 
deţinută, aceasta fiind delegată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti;  



 
 
1.2. Numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a procurorilor pe doamna procuror şef secţie 
NADIN-ANDREEA ALBU, în locul domnului procuror TRAIAN 
CROITORU, fost membru supleant. 
 
2. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Focşani, după cum 
urmează:  
 
 
2.1. Numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător MĂNESCU 
ALINA GABRIELA, în locul domnului judecător ÎMPĂRATU ION, ca 
urmare a încetării mandatului în calitatea deţinută. 
 
2.2. Reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna judecător BADIU 
MĂNDICA. 
 
2.3. Reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a judecătorilor pe doamna jduecător TROFIN 
ANCA MIHAELA. 
 
3. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Mediaş,  în sensul numirii  
în calitate de membru desemnat al comisiei a domnului judecător OLTEAN 
GABRIEL, în locul domnului judecător Haneş Onisie, delegat în funcţia de 
preşedinte al instanţei. 
 
4. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Brăila, în sensul numirii în calitate de membru desemnat al comisiei a 
domnului procuror  criminalist CIUTAC MIRCEA, în locul doamnei 
procuror LEU MIHAELA, transferată la DNA- Serviciul Teritorial Galaţi. 
 
5. 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 membru desemnat al comisiei a 
domnului procuror POPOIU CODRUŢ DUMITRU, în locul domnului 
procuror URECHE DARIUS, ca urmare a renunţării la calitatea deţinută.  
 
6. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Iaşi, după cum urmează: 



 
 
6.1. Numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe 
doamna procuror BITERE MONICA, în locul doamnei procuror şef secţie 
MORARU DANIELA, ca urmare a încetării celui de-al doilea mandat 
deţinut  în această calitate. 
 
6.2. Reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe 
domnul procuror ISPIR IULIAN.  
 
6.3. Reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe 
domnul procuror  general adjunct BORŞ MIRCEA. 

20. 4984/2016 
• Hotarare 
nr. 285<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3093/2016 privind solicitarea Curţii 
de Apel Piteşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar 
vacant de judecător. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării 
Curţii de Apel Piteşti privind ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui 
post temporar vacant de judecător de la nivelul acestei instanţe, în condiţiile 
art. 1341 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  
 

21. 4275/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
24932/2015 privind solicitarea domnului BOZGAN GHEORGHE de emitere a unei 
hotărâri care să consfințească răspunsul primit la plângerea prealabilă formulată 
împotriva Hotărârii nr. 59/1999 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul  de vedere  
al  Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, urmând a fi transmisă o 
adresă către domnul BOZGAN GHEORGHE. 

22. 4948/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 3295/2016 
privind propunerea de completare a art.52 alin.(1) din Legea nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 
Ministerului Justiţiei cu propunerea de completare a art.52 din Legea 
nr.317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, după cum urmează:  
 
 

 
 
La art.52, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, 
alineatele (11), (12) şi (13), cu următorul cuprins:  
 
„(11) Împotriva încheierii prin care se dispune suspendarea din 
funcţie în condiţiile alin.(1) se poate exercita recurs în termen de 



5 zile de la comunicare de către judecătorul sau procurorul 
suspendat din funcţie. Competanţa soluţionării recursului 
aparţine Completului de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, din care nu pot face parte membrii cu drept de vot ai 
Consiliului Superior al Magistraturii.  
(12) Recursul se soluţionează de urgenţă şi cu precădere şi nu 
suspendă executarea încheierii secţiei Consiliului Superior al 
Magistraturii de suspendare din funcţie.  
(13) Dacă încheierea prin care s-a  dispus suspendarea din funcţie 
a judecătorului sau procurorului este casată, suspendarea din 
funcţie încetează, iar acesta este repus în situaţia anterioară, i se 
plătesc drepturile băneşti de care a fost lipsit pe perioada 
suspendării din funcţie şi i se recunoaşte vechimea în 
magistratură pentru această perioadă.” 

 

23. 4950/2016 
• Hotarare 
nr. 286<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 265/2016 
cu privire la posibilitatea participării judecătorilor stagiari în colegiul de conducere. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit  punctul de vedere 
al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios, în sensul că dispoziţiile 
art.18 alin.(13) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti nu pot constitui temeiul pentru a considera că simpla calitate 
de judecător stagiar ar reprezenta o cauză obiectivă pentru care colegiul de 
conducere al instanţei să nu se poată constitui, astfel că la instanţele la care 
numărul judecătorilor este mai mare de 3 (cum este cazul Judecătoriilor 
Darabani şi Săveni, la care activează câte 4 judecători) se va constitui 
colegiu de conducere, iar dacă printre judecătorii acestor instanţe se 
numără şi judecători stagiari, atunci şi aceştia au dreptul să facă parte din 
colegiu.  

24. 4956/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1894/2016 
privind plângerea prealabilă formulată de petenta Asociaţia "21 Decembrie 1989" 
prin care solicită revocarea Regulamentului de ordine interioară al instanțelor 
judecătoreşti aprobat prin Hotărârea nr. 1375 din 17.12.2015 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de petenta Asociaţia “21 
Decembrie 1989” prin care a solicitat revocarea Regulamentului de ordine 
interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului 
CSM nr.1375/17.12.2015, cu menţiunea că anterior adoptării 
Regulamentului  sus-menţionat au fost consultate instanţele judecătoreşti. 

25. 6220/2016 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 4334/2016 
referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Agenției Naţionale de Administrare a Bunurilor 
Indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a 
acestuia şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiției, cu modificările şi completările 



ulterioare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit  punctul de vedere 
al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios. 

26. 6317/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 6296/2016 
privind proiectul de ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind unele măsuri 
privind punerea în executare a mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în 
procesul penal. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu a adoptat niciuna dintre 
cele 3 variante propuse în  şedinţa Comsiei nr. 1 din data de 15.03.2016. 

27. 4934/2016 Notă de oportunitate a Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr. 2/4314/2016 privind sprijinirea realizării Studiului "Doing Business in Romania", 
de către Banca Mondială, finanţat de Comisia Europeană. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este oportună 
implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în susţinerea realizării 
Studiului "Doing Business in Romania", de către Banca Mondială, finanţat 
de Comisia Europeană, în cele două forme solicitate de Banca Mondială, 
respectiv facilitarea colaborării cu preşedinţii instanţelor din cele 9 oraşe 
vizate de studiu şi a furnizării de date statistice. 
 
 

28. 4935/2016 
• Hotarare 
nr. 287<  

Notă de oportunitate a Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr. 2/4314/2016 privind aprobarea deplasării reprezentanţilor români desemnaţi să 
participe la vizita de schimb din cadrul proiectului Îmbunătățirea eficienţei şi 
calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o alocare echilibrată a resurselor printr-un 
management judiciar adecvat, Olanda, Rotterdam, 11-15 aprilie 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea în 
perioada 11-15 aprilie 2016 la vizita de schimb din cadrul proiectului 
„Îmbunătățirea eficienţei şi calităţii sistemului judiciar, cu accent pe o 
alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar adecvat”, 
Olanda, Rotterdam, a reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a judecătorilor desemnaţi în cadrul proiectului de către 
preşedintele Curţii de Apel Bucureşti, cu menţiunea că nu sunt necesare 
fonduri suplimentare faţă de cele prevăzute în bugetul iniţial al 
proiectului. 

29. 5014/2016 
• Hotarare 
nr. 288<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 9/29214/2016 
privind reiterarea propunerii doamnei judecător AIDA POPA, reprezentantul 
României la Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, privind organizarea la 
Bucureşti, în cursul anului 2016 a Reuniunii Plenare a Consiliului Consultativ al 
Judecătorilor Europeni (CCJE). 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării 
reiterate de doamna judecător AIDA POPA, reprezentantul României la 
Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, privind organizarea la 



Bucureşti, în cursul anului 2016 a Reuniunii Plenare a Consiliului 
Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE). 

30. 6203/2016 
• Hotarare 
nr. 289<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
60/12183/2016 privind aprobarea delegaţiei care va reprezenta Consiliul Superior 
al Magistraturii la misiunea de schimb planificată în cadrul proiectului bilateral 
"Consolidarea încrederii reciproce între sistemele judiciare din România şi 
Norvegia". 
Solutie 

30. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat delegaţia completă 
care va reprezenta Consiliul Superior al Magistraturii în cadrul misiunii de 
schimb din perioada 4-6 aprilie 2016, la Trondheim, în Norvegia. 

31. 5984/2016 
• Hotarare 
nr. 290<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5753/2016 privind aprobarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat statele de funcţii şi 
de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii, valabile la data de 31 
decembrie 2015, precum şi ale statelor de funcţii şi de personal ale 
Consiliului Superior al Magistraturii, valabile la data de 7 ianuarie 2016.  

32. 4133/2016 Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu 
publicul pe semestrul II al anului 2015. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de Raportul privind 
activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul pe 
semestrul II al anului 2015.  

33. 6781/2016 
• Hotarare 
nr. 291<  

Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 4279/2016 referitoare la 
Regulamentul privind interzicerea fumatului în sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Regulamentul 
privind interzicerea fumatului în sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 

 


