
ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 24 MARTIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 6109/2016 
• Hotarare 
nr. 292<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/2781/2016 privind reînvestirea 
doamnei judecător CUCU CRISTINA în funcţia de director adjunct al Şcolii 
Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea iniţială. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în 

funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu 

formarea iniţială, a doamnei CUCU CRISTINA, judecător la Tribunalul 

Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.04.2016. 

2. 6314/2016 
• Hotarare 
nr. 293<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5996/2016 cu propunerile 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la tematica şi bibliografia pentru 
concursurile de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi de admitere în 
magistratură din anul 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat de principiu 

tematica şi bibliografia pentru concursul de admitere în magistratură, 

sesiunea 2016, în sensul solicitărilor formulate de Institutul Naţional al 

Magistraturii şi cuprinse în proiectul de tematică şi bibliografie ataşat notei 

direcţiei de specialitate, urmând ca acestea să fie definitivate la data 

anunţării concursului.  

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că în 

tematica pentru anul 2017 se impune introducerea, printre materiile de 

concurs, a organizării judiciare şi  a unor instituţii din dreptul administrativ 

şi contravenţional. 

3. 7128/2016 
• Hotarare 

nr. 294 
• Hotarare 
nr. 295<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6017/2016 privind organizarea 
concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi la 
parchetele de pe lângă acestea. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/6017/2016 privind 
componenţa comisiilor de organizare a concursului sau examenului pentru 
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, 
tribunale şi judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în 



perioada 25 martie -23 iunie 2016. 
Solutie 

A. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 

concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a 

judecătorilor şi procurorilor, la Bucureşti, în perioada 25 martie-23 iunie 

2016, conform calendarului de desfăşurare a concursului – Anexa 1 din 

nota direcţiei de specialitate.  

Judecători: 

B. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit următoarele:  

- neincluderea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ între 

funcţiile scoase la concurs;  

- neincluderea funcţiei de preşedinte al Curţii Militare de Apel  între 

funcţiile scoase la concurs, întrucât prin Hotărârea nr. 1447/2014, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii a dispus suspendarea, parţială, a 

efectelor Hotărârii Plenului nr. 1358/2014 de validare a rezultatelor 

concursului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor, 

desfăşurat în perioada 12.09.2014-04.12.2014, numai în ceea ce priveşte 

Curtea Militară de Apel – pentru funcţia de preşedinte, până la 

soluţionarea contestaţiei domnului Chiţu Victor, judecător la Curtea 

Militară de Apel; 

- includerea funcţiilor de conducere de preşedinte şi vicepreşedinte de la 

curţi de apel, tribunale şi judecătorii scoase la concurs – conform Anexei 2 

la nota direcţiei de specialitate, vacante până la data 15.07.2016, inclusiv.  

Procurori:  

C. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit următoarele:  

 

- neincluderea în lista posturilor scoase la concurs a funcţiei de prim 

procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria  Gheorgheni;  

- neincluderea în lista posturilor scoase la concurs a funcţiei de prim 

procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Orşova; 

- neincluderea în lista posturilor scoase la concurs a funcţiei de prim 

procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor;  

- includerea în lista posturilor scoase la concurs a următoarelor funcţii: 

funcţia de prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul 

Bacău, funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Bacău şi  funcţia de prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Suceava;  



- includerea funcţiilor de conducere de procuror general, procuror general 

adjunct, prim-procuror şi prim-procuror adjunct de la parchetele de pe 

lângă curţi de apel, tribunale şi judecătorii, scoase la concurs – conform 

Anexei 3 la nota direcţiei de specialitate, vacante la parchete, până la data 

de 15.07.2016, inclusiv. 

D. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

- tematica şi  bibliografia concursului/examenului, propuse de Institutul 

Naţional al Magistraturii (anexa 4); 

- cererea tip de înscriere la concursul pentru numirea în funcţii de 

conducere a judecătorilor şi procurorilor (anexele 5-6); 

E. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 

comisiilor de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în 

funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor. 

 

4. 6868/2016 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 131/25956/2016 privind proba 
constând în evaluarea actelor întocmite de candidaţii la concursul de promovare 
în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sau care privesc 
activitatea acestora. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act că o parte din 

lucrările prevăzute de regulamentul de concurs au fost transmise la data 

de 04 martie 2016  Institutului Naţional al Magistraturii pentru a fi predate 

comisiilor de evaluare, pe bază de proces verbal, în vederea evaluării, 

având în vedere numărul mare de candidaţi  şi al lucrărilor ce se impun a 

fi evaluate.  

5. 6996/2016 
• Hotarare 
nr. 296<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2367/1032/2016 privind 
propunerea de modificare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 247/17.03.2016 şi stabilirea componenţei finale a comisiilor de elaborare a 
subiectelor, corectare şi soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în 
funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor din data de 3 aprilie 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa finanţă 

a comisiilor de elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a 

contestaţiilor la concursul de promovare în funcţii de execuţie a 

judecătorilor şi procurorilor din data de 3 aprilie 2016 şi a decis 

modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

247/17.03.2016. 

 



6. 6753/2016 
• Hotarare 
nr. 297<  

PUNERE ÎN EXECUTARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
domnul DOVLETE PETRE, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi, prin care solicită punerea în executare a Deciziei nr. 3065/26.05.2011 
a Secției de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a luat act de Decizia 

nr.3065/26.05.2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de 

contencios administrativ şi fiscal  şi, în consecinţă, a dispus punerea în 

executare a acestei decizii, în sensul acordării gradului profesional 

corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de  Casaţie şi Justiţie 

domnului DOVLETE  PETRE, procuror la Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Mehedinţi.  

7. 2952/2016 
• Hotarare 
nr. 298<  

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 respingerea cererii 

de recuzare formulată de doamna BOGDAN CAMELIA, judecător la 

Curtea de Apel Bucureşti. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii 

de apărare a reputaţiei profesionale şi a sistemului judiciar în ansamblul 

său, formulate de doamna BOGDAN CAMELIA, judecător la Curtea de 

Apel Bucureşti, în raport de aspectele semnalate pe site-ul portalului 

“Lumea Justiţiei”. 

8. 6883/2016 
• Hotarare 
nr. 299<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 17450/IJ/344/DIP/2016 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de doamna MIHAELA MIHAI-POPA, 
procuror şef al Serviciului Teritorial Suceava din cadrul Direcției Naţionale 
Anticorupţie. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât admiterea cererii de 

apărare a reputaţiei profesionale formulate  de doamna MIHAELA 

MIHAI-POPA, procuror şef al Serviciului Teritorial Suceava din cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în raport de aspectele semnalate în ziarul 

on-line “Jurnal de Botoşani şi Dorohoi”, în datele de 20 şi 21 ianuarie 2016, 

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.  



9. 5990/2016 
• Hotarare 
nr. 300<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 7806/IJ/4545/DIJ/2015 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de domnul ANTIK LEVENTE 
FARKAŞ, judecător la Curtea de Apel Oradea. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii 

de apărare a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei 

profesionale  formulate de domnul ANTIK LEVENTE FARKAŞ, 

judecător la Curtea de Apel Oradea, cu privire la articolele de presă 

apărute în cotidianele “Ebihoreanul” şi “Bihoreanul”, raportat la 

împrejurarea că aceste articole au apărut anterior motivării hotărârii 

pronunţate în dosarul nr.81/35/2014. 

- 

10. 6222/2016 
• Hotarare 
nr. 301<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 1296/IJ/750/DIJ/2016 privind cererea de apărare 
a reputației profesionale formulată de doamna CORBESCU ALINA GABRIELA, 
judecător la Judecătoria Piteşti. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii 

de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna CORBESCU 

ALINA GABRIELA, judecător la Judecătoria Piteşti, în cadrul dosarului 

nr.29249/280/2014, având ca obiect contestaţie la executare şi suspendarea 

executării, în ceea ce priveşte acţiunile întreprinse împotriva sa de către 

contestatorul Mihăilescu Silviu şi apărătorul acestuia, avocat Ingrid 

Alexandrescu.  

11. 6223/2016 
• Hotarare 
nr. 302<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 1005/IJ/588/DIJ/2016 privind cererea de apărare 
a reputației profesionale formulată de doamna judecător PAVELESCU ALINA, 
judecător la Judecătoria Curtea de Argeș. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât admiterea cererii de 

apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna PAVELESCU 

ALINA, judecător la Judecătoria Curtea de Argeş, în raport de articolul 

intitulat “Judecătoarea Alina Pavelescu şi procurorul Cornel Marin 

acoperă furtul celor 270 ha ale Liceului Agricol Curtea de Argeş”, publicat 

în ziarul “Reflectorul Argeşean”, 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.  

12. 6866/2016 
• Hotarare 
nr. 303<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5762/2016 privind scoaterea din 
categoria posturilor indisponibilizate în vederea repartizării din fondul de rezervă 
a unui post indisponibilizat în temeiul Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 



Magistraturii nr. 458/2015. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a constatat că postul 

indisponibilizat pentru a fi repartizat din fondul de rezervă pentru 

Judecătoria Piteşti poate fi considerat disponibil în condiţiile art. 1341  din 

Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

13. 6870/2016 
• Hotarare 

nr. 304 
• Hotarare 

nr. 305 
• Hotarare 
nr. 306<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/5546/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare din 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7010/2016 privind solicitarea de 
aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui număr de 3 posturi 
vacante de grefier cu studii superioare de la nivelul unor unităţi de parchet din 
circumscripţia Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1/6747/2016 privind solicitarea 
de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a trei posturi vacante de 
grefier cu studii superioare de la nivelul unor unităţi de parchet din circumscripţia 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. 
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât admiterea 

solicitării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi de aprobare a 

organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu 

studii superioare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Brăila. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât admiterea 

solicitării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău de aprobare a 

organizării concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:  

- 1 post de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Bacău;  

- 1 post de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Piatra Neamţ;  

- 1 post de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Roman;  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât admiterea 

solicitării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj de aprobare a 

organizării concursului pentru ocuparea următoarelor posturi:  

- 1 post de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Beclean;  



- 1 post de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Năsăud;  

- 1 post de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Jibou.  

 

 

14. 7151/2016 
• Hotarare 
nr. 307<  

CONTESTAŢII (CONCURS PROMOVARE ÎN FUNCŢII DE EXECUŢIE): 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2365/1032/2016 privind 
contestaţia formulată de către CHIŞ IOAN PAUL, procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, împotriva Hotărârii nr. 168/15.03.2016 a 
Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea 

contestaţiei formulate de domnul CHIŞ IOAN PAUL, procuror în cadrul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti, în prezent 

detaşat în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, împotriva Hotărârii Secţiei 

pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.168/15.03.2016. 

15. 7152/2016 
• Hotarare 
nr. 308<  

CONTESTAŢII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25259/2016 privind contestaţia 
formulată de domnul CRISTEA FLAVIUS, procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Timiş, împotriva Hotărârii nr. 646/16.12.2015 a Secției pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea 

contestaţiei formulate de domnul CRISTEA FLAVIUS, procuror în cadrul 

Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, împotriva Hotărârii Secţiei 

pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.646/16.12.2015.  

16. 6869/2016 
• Hotarare 

nr. 309 
• Hotarare 

nr. 310 
• Hotarare 
nr. 311<  

OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1314/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti pentru ocuparea unui post 
temporar vacant, în condițiile art. 134 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1314/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post de procuror, temporar vacant, în condițiile art. 134 
indice 1 alin. 1 din Legea nr. 304/2004. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5517/2016 privind solicitarea 



Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea pentru ocuparea unui post temporar 
vacant, în condițiile art. 134 indice 1 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Măcin. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât: 

- admiterea solicitării Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti 

privind ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 

din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, a unui post temporar vacant de procuror la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Giurgiu; 

- respingerea solicitării formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj 

privind ocuparea pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din 

Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

a unui post temporar vacant de procuror; 

- respingerea solicitării Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea privind 

ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 

nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui 

post temporar vacant de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Măcin.  

17. 6871/2016 
• Hotarare 
nr. 312<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 6150/2016 
privitor la proiectul de ordin al ministrului justiției pentru modificarea 
Regulamentului de ordine interioară al Direcției Naţionale Anticorupţie. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a avizat favorabil proiectul de 

ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea Regulamentului de ordine 

interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, aprobat prin Ordinul 

ministrului justiţiei nr. 1643/C/2015. 

18. 6861/2016 
• Hotarare 
nr. 313<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 6437/2016 
privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a avizat favorabil proiectul de 

ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin 

Ordinul ministrului justiţiei nr.1226/C/2009, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

19. 6977/2016 
• Hotarare 

nr. 314 
• Hotarare 

nr. 315 
• Hotarare 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1469/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal ale Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. 



nr. 316 
• Hotarare 

nr. 317 
• Hotarare 
nr. 318<  

 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6151/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru aprobarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Direcției Naţionale Anticorupţie. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Roşiori de 
Vede. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel 
Târgu Mureş de reincludere în statul de funcţii şi de personal al Tribunalul 
Harghita a 2 posturi de judecător transferate temporar la Tribunalul Covasna şi 
Judecătoria Sfântu Gheorghe. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6995/2016 privind solicitarea 
Ministerului justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Direcției Naţionale Anticorupţie. 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 

conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Direcţiei 

de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 

după cum urmează:  

- reducerea cu 10 posturi a numărului de posturi de procuror cu funcţie de 

execuţie din cadrul structurii teritoriale (de la 159 la 149), corelativ cu 

creşterea, în mod corespunzător, a numărului de posturi de procuror cu 

funcţie de execuţie din cadrul structurii centrale (de la 56 la 66); 

- reducerea cu 1 post a numărului posturilor de procuror şef birou din 

cadrul structurii teritoriale (de la 27 la 26), prin transformarea postului de 

procuror şef birou în post de procuror, funcţie de execuţie şi redistribuirea 

acestuia la Serviciul judiciar din cadrul structurii centrale, astfel că 

numărul posturilor de procuror cu funcţie de execuţie de la această 

structură se va majora cu 1 post (de la 66 la 67); 

- redistribuirea unui post de grefier din cadrul structurii teritoriale, 

Serviciul teritorial Bucureşti – Biroul judiciar la structura centrală – 

Biroul de informaţii clasificate (Ordinul nr.176/VI/3/2015 al procurorului 

şef al DIICOT, astfel cum a fost modificat prin Ordinul 75/VI- 

3/15.03.2016). 

 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 

conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie (nivel central şi structura teriorială), după cum 

urmează:  

- majorarea statelor direcţiei cu 10 posturi de specialist, repartizate astfel: 

8 în cadrul structurii centrale a direcţiei specializate (5 posturi la Serviciul 



specialişti, 3 posturi  la Biroul pentru tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiei) şi 2 la structura teritorială a direcţiei (1 post  la Serviciul 

Teritorial Cluj, 1 post la Serviciul Teritorial Ploieşti);  

- suplimentarea cu încă 35 de posturi de personal economic şi 

administrativ, repartizate în cadrul structurii centrale a direcţiei la 

Departamentul economico-financiar şi administrativ, departament ce se 

propune a fi reorganizat, împărţite pe următoarele categorii de personal: 

1 post de şef birou (consilier, personal contractual, funcţie introdusă prin 

modificarea art.39 din Regulamentul de ordine interioară); 8 posturi de 

consilier  (personal contractual); 1 post de şef formaţie muncitori – maistru 

(funcţie introdusă prin modificarea art.25 din Regulamentul de ordine 

interioară) şi 25 de posturi, din care 8 posturi de muncitori calificaţi (1 

electrician, 1 tâmplar, 1 instalator, 1 lăcătuş mecani, 4 fochişti), 12 posturi 

de îngrijitor şi 5 posturi de muncitori necalificaţi;  

- transformarea unui post de referent (personal contractual) din cadrul 

structurii centrale în post de consilier (personal contractual), ca urmare a 

absolvirii studiilor superioare de lungă durată de către persoana care 

ocupă acest post.   

 

  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 

conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Roşiori de Vede, prin transformarea postului de conducere 

aferent funcţiei de vicepreşedinte al instanţei în post de judecător – funcţie 

de execuţie.  

  

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 

conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 

Tribunalului Harghita şi Tribunalului Covasna, prin revenirea unui post 

de judecător, de la Tribunalul Covasna, la Tribunalul Harghita, post ce 

urmează a se vacanta ca urmare a eliberării din funcţie a unui judecător 

de la Tribunalul Covasna.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării 

solicitării de revenire în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului 

Harghita a postului transferat temporar la Judecătoria Sfântu Gheorghe.  

  

  



5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 

conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, prin suplimentarea cu 40 posturi de ofiţeri de 

poliţie judiciară, urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.51/2016, 

repartizate după cum urmează:  

- 28 posturi la serviciile teritoriale (câte 2 posturi pentru fiecare din cele 14 

servicii teritoriale);  

- 12 posturi la structura centrală a direcţiei în cadrul Serviciului tehnic. 

 

20. 6981/2016 
• Hotarare 

nr. 319 
• Hotarare 
nr. 320<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6421/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Vaslui. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/4240/2016 privind 
completarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Buftea. 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 

constituită la nivelul Judecătoriei Vaslui, în sensul numirii în calitate de 

membru desemnat a doamnei judecător MĂGUREANU EMANUELA 

DOINA, în locul doamnei judecător BUSUIOC GABRIELA, transferată 

de la Judecătoria Vaslui la Judecătoria Huşi.  

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 

constituită la nivelul Judecătoriei Buftea, în sensul numirii în calitate de 

membru supleant a doamnei judecător IORDĂCHESCU ELISABETA 

MIHAELA, în locul domnului judecător COJOCARU ADRIAN, numit în 

calitatea de membru desemnat al comisiei de evaluare.  

 

21. 6913/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
28536/2015 privind plângerea prealabilă formulată de ŞOVA MIHAI prin care 
solicită anularea art.11 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 140/2014. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 

neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul ŞOVA MIHAI 

prin care  solicită anularea art.11 din Regulamentul privind accesul 

judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi ai Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie la informaţii clasificate secrete de stat şi secrete de 



serviciu, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 140/2014. 

22. 6925/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 5621/2016 
privind plângerea prealabilă formulată de petenta BLĂNARIU ANCUŢA, judecător 
în cadrul Judecătoriei Roman, prin care solicită revocarea art. 3 din Regulamentul 
privind transferul şi detașarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea 
judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, 
precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia 
de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 193/2006, cu modificările ulterioare. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 

neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de petenta BLĂNARIU 

ANCUŢA, judecător în cadrul Judecătoriei Roman, prin care solicită 

revocarea art. 3 din Regulamentul privind transferul şi detaşarea 

judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea 

judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi 

numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia 

de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare. 

23. 6763/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 4138/2016 
privind unele propuneri de amendamente formulate de Ministerul Justiției, 
necesare punerii în acord a Codului penal şi a Codului de procedură penală cu 
recentele decizii de neconstituţionalitate. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere 

al Direcției legislaţie, documentare şi contencios privind unele propuneri 

de amendamente formulate de Ministerul Justiției, necesare punerii în 

acord a Codului penal şi a Codului de procedură penală cu recentele decizii 

de neconstituţionalitate, cu completările formulate de preşedintele Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie.  

24. 6761/2016 
• Hotarare 
nr. 321<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 3691/2016 
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea 

legislativă pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu observaţia formulată în 

cadrul Comisiei nr. 1. 

25. 6758/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1708/2015 
cu privire la modificarea dispozițiilor art. 93 din Legea nr. 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătoreşti şi al 
parchetelor de pe lângă acestea. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 

Ministerului Justiţiei cu propunerea de completare a art.93 din Legea 

nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al 

instanţelor judecătoreşti  şi al parchetelor de pe lângă acestea,  prin 

introducerea după alin.(4) a unui nou alineat, alineatul (5), cu următorul 

cuprins:  

„(5) Pentru grefierii cu studii superioare juridice din cadrul instanţelor 

judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, constituie vechime în 

specialitate şi perioadele în care aceştia au exercitat alte funcţii de specialitate 

juridică.” 

 

26. 6873/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 4174/2016 
privind solicitarea Tribunalului Botoşani. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării 

Tribunalului Botoşani, în sensul ca toate cauzele prevăzute de art.23 din 

Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

(care pot fi soluţionate de către judecătorul stagiar) să fie repartizate doar 

între cele două complete de stagiari existente la nivelul Judecătoriei Săveni 

şi ulterior doar singurului complet de stagiar existent, cu excluderea 

completului în a cărui componenţă intra singurul judecător definitiv. 

27. 6755/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
28536/2015 privind plângerea prealabilă formulată de doamna DANIELA 
PANIOGLU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, prin care solicită revocarea în 
tot a adresei nr. 5/28536/15.01.2016 a Direcției resurse umane şi organizare - 
Serviciul resurse umane pentru instanțele judecătoreşti din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 

inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de doamna DANIELA 

PANIOGLU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, având ca obiect 

revocarea în tot a adresei nr.5/28536/15.01.2016 a Direcţiei resurse umane 

şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  

28. 6756/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
21304/2015 cu privire la propunerea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 
1860/2006. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 

Ministerului Justiţiei cu propunerea instituirii unei norme derogatorii de 

la dispoziţiile art. 26 din Anexa  la H.G. nr.1860/2006 privind drepturile şi 

obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada 

delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în 

cadrul localităţii, în interesul serviciului, pentru situaţia activităţilor de 



formare profesională desfăşurate în cadrul proiectelor cu finanţare 

externă. 

29. 6762/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
23923/2015 referitor la oportunitatea iniţierii unui proiect de act normativ pentru 
modificarea art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea 

Tribunalului Bucureşti şi punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, 

documentare şi contencios şi a hotărât sesizarea Ministerului Justiţiei în 

vederea iniţierii unui proiect de act normativ pentru modificarea art. 35 

alin. (1) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea 

procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate 

în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu următorul 

conţinut:  

 

„Deciziile emise cu respectarea prevederilor art.33 şi 34 pot fi atacate de 

persoana care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a 

cărui circumscripţie se află imobilul, în termen de 30 de zile de la data 

comunicării.” 

30. 6759/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
20665/2015 cu privire la propunerea de modificare a art. 63 alin. (4) din Legea nr. 
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 

Ministerului Justiţiei cu propunerea de modificare a art.63 alin.(4) din 

Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

în sensul propus în cuprinsul notei Direcţiei legislaţie, documentare şi 

contencios.  

31. 6864/2016 
• Hotarare 
nr. 322<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
165/18641/2014 privind aprobarea restructurării output-ului nr. 2 aferent 
proiectului "Îmbunătățirea accesului la justiţie. O abordare integrată cu accent pe 
categoriile vulnerabile", finanţat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 
2009-2014. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, cu observaţiile 

formulate de Comisia nr.3,  planul de măsuri privind restructurarea 

output-ului nr. 2 aferent proiectului "Îmbunătățirea accesului la justiţie. O 

abordare integrată cu accent pe categoriile vulnerabile", finanţat în cadrul 

Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, în considerarea 

importanţei subliniate de finanţatorul norvegian în ceea ce priveşte 

necesitatea atingerii obiectivelor iniţiale ale proiectului, respectiv:  



 

1. Furnizarea de consultanţă juridică directă, cu accent pe populaţia de 

etnie romă, în acest sens urmând a fi semnat un protocol cu Uniunea 

Naţională a Barourilor din România; 

2. Creşterea cunoştinţelor şi a conştientizării categoriilor vulnerabile, cu 

accent pe populaţia de etnie romă în ceea ce priveşte drepturile acestora, 

prin:  

- elaborarea unui pachet informativ  privind anumite drepturi corelate cu 

accesul la justiţie al populaţiei de origine romă şi a altor categorii 

vulnerabile – Consiliul Europei va numi 3-4 experţi care vor elabora acest 

material; vor fi organizate 3 întâlniri ale echipei de experţi;  

- traducerea în limba romani, precum şi editarea şi printarea materialelor 

incluse în pachetul informativ şi/sau elaborarea versiunii audio a acestuia 

în 10.000 copii/CD-uri, pentru a fi diseminate către categoriile vulnerabile 

şi comunităţile rome;  

- organizarea a 7-10 workshop-uri regionale în vederea prezentării şi 

diseminării pachetului informativ către persoanele interesate – 

reprezentanţii grupurilor vulnerabile, comunităţilor rome, autorităţilor 

locale, ONG-uri etc- dezbaterii cu privire la modalităţile de îmbunătăţire a 

accesului la justiţie şi identificarea soluţiilor optime la problemele 

existente;  

 

 

3. Organizarea unei campanii de conştientizare  având drept scop 

diseminarea pachetului informativ şi a altor informaţi relevante pentru 

acordarea de asistenţă juridică gratuită pentru grupurile vulnerabile sau 

dezavantajate, precum şi creşterea conştientizării în cadrul acestor grupuri 

a drepturilor şi libertăţilor civile; 

4. Organizarea a 10 sesiuni de pregătire profesională privind 

îmbunătăţirea accesului la justiţie şi combaterea discriminării în cadrul 

instituţiilor publice care lucrează cu grupuri vulnerabile, reprezentanţi ai 

ONG-uri care se ocupă de populaţia romă, avocaţi, judecători şi procurori;  

5.  Se vor iniţia discuţii cu instanţele din zonele menţionate în nota direcţiei 

de specialitate – Bihor, Mureş, Călăraşi, Dolj, Buzău, Bucureşti şi 

Dâmboviţa – pentru a desemna judecători ce se vor implica în proiect  şi 

pentru a aloca o serie de spaţii necesare în acest scop;  



6. Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe din cadrul 

Consiliului Superior al Magistraturii va derula corespondenţă cu Consiliul 

Europei, pentru a desemna experţi care să ia parte în acest proiect;  

7. Este necesară contactarea Direcţiilor de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului, a Direcţiei Naţionale de Probaţiune, a consiliilor locale din 

judeţele menţionate, a unor ONG-uri relevante în domeniu – cu 

reprezentare şi experienţă în implementarea unor proiecte similar la nivel 

national – şi a Agenţiei Naţionale pentru Romi. 

 

 

32. 6715/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/5668/2016 
privind aprobarea termenilor de referinţă pentru "Sondajul final privind percepţia 
implementării reformelor sistemului judiciar din România" - Judiciaj Reforma 
Project (LN 4811-RO). 
Solutie 

Plenul Consiliului Superiror al Magistraturii a aprobat termenii de 

referinţă pentru "Sondajul final privind percepţia implementării reformelor 

sistemului judiciar din România" - Judiciaj Reforma Project (LN 4811-RO). 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 

comunicarea acordului către Ministerul Justiţiei pentru începerea 

procedurii de contractare a unui consultant pentru realizarea sondajului.  

33. 6862/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 9/3600/2016 
privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la 
reuniunile grupului de lucru "Standarde VI" - Reprezentarea societăţii civile în 
administrarea justiției, Roma 10-11 ianuarie 2016, Bruxelles 21-22 ianuarie 2016, 
Ljubljana 10-11 martie 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat nota privind 

participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la 

reuniunile grupului de lucru "Standarde VI" - Reprezentarea societăţii 

civile în administrarea justiției, Roma 10-11 decembrie 2015, Bruxelles 21-

22 ianuarie 2016, Ljubljana 10-11 martie 2016. 

34. 6865/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
16/29226/2016 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la cea de-a treia reuniune a echipei de proiect din cadrul Proiectului 
Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare "Finanțarea sistemului judiciar şi 
independenţa justiției", 29 februarie - 01 martie 2016, Dublin. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat raportul privind 

participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la cea 

de-a treia reuniune a echipei de proiect din cadrul Proiectului Rețelei 



Europene a Consiliilor Judiciare "Finanțarea sistemului judiciar şi 

independenţa justiției", 29 februarie - 01 martie 2016, Dublin. 

35. 6998/2016 
• Hotarare 
nr. 323<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 18422/2016 
privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la 
Conferinţa Rețelei Francofone a Consiliilor judiciare, Paris, 07-08 aprilie 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 

domnului judecător MARIUS BADEA TUDOSE, membru al Consiliului 

Superior al Magistraturii şi a doamnei judecător MIRELA STANCU, 

director DAERIP, la Conferinţa Reţelei Francofone a Consiliilor Judiciare 

cu tema “Reţeaua francofonă: o comunitate de valori” care va avea loc la 

Paris în 07-08 aprilie 2016,  domnul judecător Marius Badea Tudose, 

membru al Consiliului Superior al Magistraturii, fiind mandatat în 

vederea semnării oricărui document ce presupune aderarea Consiliului 

Superior al Magistraturii la Reţeaua Francofonă a Consiliilor Judiciare. 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 

suportarea din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii a cheltuielilor 

privind transportul, cazarea, diurna şi asigurarea medicală aferente 

participării la acest eveniment.  

36. 7137/2016 
• Hotarare 
nr. 324<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
61/12183/2016 privind aprobarea Protocolului de colaborare care va fi semnat 
între Consiliul Superior al Magistraturii şi Administraţia Instanțelor din Norvegia în 
cadrul proiectului bilateral "Consolidarea încrederii reciproce între sistemele 
judiciare din România şi Norvegia". 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Protocolul de 

colaborare care va fi semnat între Consiliul Superior al Magistraturii şi 

Administraţia Instanţelor din Norvegia în cadrul proiectului bilateral 

"Consolidarea încrederii reciproce între sistemele judiciare din România şi 

Norvegia”, urmând ca documentul să fie semnat cu ocazia misiunii de 

schimb de la Trondheim, din luna aprilie 2016 de membrul delegaţiei 

Consiliului Superior al Magistraturii, mandatat în acest sens. 

37. 7141/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/5959/2016 
privind înființarea asociației Rețeaua internaţională pentru managementul 
bunurilor sechestrate şi confiscate (MCA Network) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune 

desemnarea unui expert din partea instituţiei care să ia parte la activităţile 

Reţelei internaţionale pentru managementul bunurilor sechestrate şi 

confiscate (MCA Network), cu sediul la Roma, ţinând cont de atribuţiile 

funcţionale ale Consiliului Superior al Magistraturii.  



38. 6764/2016 
• Hotarare 
nr. 325<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/6316/2016 privind transformarea 
unor posturi de personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea statului 

de funcţii şi de personal al Consiliului Superior al Magistraturii, prin 

transformarea unor posturi de personal contractual din cadrul aparatului 

propriu în posturi de nivel superior. 

39. 7233/2016 
• Hotarare 
nr. 326<  

Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgenţă a Guvernului nr. 
6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de 
supraveghere tehnică dispuse în procesul penal. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil, fără 

observaţii, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgenţă a 

Guvernului nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a 

mandatelor de supraveghere tehnică dispuse în procesul penal. 

40. 7428/2016 
• Hotarare 
nr. 327<  

Nota privind înlocuirea unor membri ai Curţii de Apel Bucureşti din cadrul 
delegaţiei care participă la vizita de schimb din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea 
eficienţei şi calităţii sistemului judiciar”, cu accent pe o alocare echilibrată a 
resurselor printr-un management judiciar adecvat, Olanda, Rotterdam, 11-
15.04.2016. 
Solutie 

După suplimentarea ordinii de zi a acestei şedinţe, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât înlocuirea  în cadrul delegaţiei 

aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.287/17.03.2016 a  doamnei  judecător MARIA CEAUŞESCU, din cadrul 

Secţiei a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale 

a Curţii de Apel Bucureşti, a doamnei judecător LUCREŢIA 

POSTELNICU, preşedintele Secţiei I penale a Tribunalului Bucureşti şi a 

doamnei judecător MARIANA CONSTANTINESCU, preşedintele Secţiei 

a III-a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel 

Bucureşti,  cu următoarele persoane propuse de preşedintele Curţii de Apel 

Bucureşti,  în vederea participării, în perioada 11-15 aprilie 2016, la vizita 

de schimb din Rotterdam: 

- doamna judecător ELENA ADINA BOJINCĂ, preşedintele Secţiei a VII-

a civile a Tribunalului Bucureşti;  

 

- doamna judecător ANA-MARIA GANU, preşedintele Secţiei a VI-a civile 

a Curţii de Apel Bucureşti;  

- doamna CRISTINA-RALUCA PASCAL, grefier la Curtea de Apel 

Bucureşti.  



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis amânarea discutării 

solicitării Curţii de Apel Bucureşti privind data vizitei de lucru din cadrul 

proiectului “Îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii sistemului judiciar”, 

Olanda, Rotterdam. 

 


