
ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 APRILIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 9106/2016 
• Hotarare 

nr. 354 
• Hotarare 
nr. 355<  

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6859/2016 privind numirea în 
funcţia de preşedinte al Secției I civile a Curţii de Apel Cluj a doamnei judecător 
CÂMPEAN ANAMARIA. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9405/2016 privind numirea în 
funcţia de preşedinte al Secției a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a Curţii 
de Apel Târgu Mureş a doamnei judecător CIUCĂ ANDREEA. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 

1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției I civile a Curţii de Apel Cluj a 
doamnei judecător CÂMPEAN ANAMARIA, pe o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 27.04.2016. 
 
2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Târgu Mureş a doamnei judecător 
CIUCĂ ANDREEA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 27.04.2016. 

2. 9304/2016 
• Hotarare 
nr. 356<  

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
 
1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9156/2016 privind propunerea de 
delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de 
Apel Oradea, a domnului judecător MUSTA OVIDIU-PETRU. 
 
 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a 
Curţii de Apel Oradea, a domnului judecător MUSTA OVIDIU-PETRU, 
începând cu data de 27.04.2016, până la ocuparea funcţiei prin numire, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

3. 9391/2016 
• Hotarare 

nr. 357 
• Hotarare 

nr. 358 
• Hotarare 
nr. 359<  

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
 
1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9150/2016 privind propunerea de 
prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Militar Iaşi a domnului 
judecător CONDREA DAN, vicepreşedinte al Tribunalului Militar Iaşi. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9150/2016 privind propunerea de 
prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Iaşi a domnului 
CHIRIŢĂ CĂTĂLIN MIHAI, judecător cu grad profesional de curte de apel laTribunalul 
Militar Iaşi. 
 
3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.9743/2016 privind propunerea de 
prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze penale din cadrul 
Judecătoriei Piteşti a doamnei judecător DUMBRAVĂ ANA MARIA. 
 



Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Militar Iaşi a 
domnului judecător CONDREA DAN, vicepreşedinte al Tribunalului Militar 
Iaşi, începând cu data de 20.05.2016 până la revenirea titularului postului, dar 
nu mai mult de 6 luni.  

2. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Iaşi 
a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel CHIRIŢĂ 
CĂTĂLIN MIHAI , începând cu data de 28.04.2016 până la revenirea 
titularului postului, dar nu mai mult de 6 luni.  
 
3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după 
suplimentarea ordinii de zi, a hotărât prelungirea delegării în funcţia de 
preşedinte al Secţiei pentru cauze penale din cadrul Judecătoriei Piteşti a 
doamnei judecător DUMBRAVĂ ANA MARIA, începând cu data de 
29.04.2016, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

4. 9250/2016 
• Hotarare 
nr. 360<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE PRIN DEMISIE: 
 
Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9049/2016 privind cererea formulată 
de doamna judecător ERDEI DANA VERONICA, preşedinte al Secției a III-a contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunaluli Bihor, de eliberare din această funcţie de conducere, 
ca urmare a demisiei. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
eliberarea din funcţia de preşedinte al Secției a III-a contencios administrativ şi 
fiscal a Tribunaluli Bihor a doamnei judecător ERDEI DANA VERONICA, 
începând cu data de 01.05.2016, ca urmare a demisiei. 

5. 9461/2016 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5260/2016 privind solicitarea doamnei 
judecător DICU MARIA, din cadrul Judecătoriei Botoşani. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit 
punctul de vedere al direcţiei de specialitate privind solicitarea doamnei 
judecător DICU MARIA, judecător la Judecătoria Botoşani.  

6. 9467/2016 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28542/2016 privind răspunsul 
Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia Instanțelor Militare, nr. J.1305/18.03.2016 faţă 
de situaţia finanţării posturilor vacante de la instanțele militare. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, având în 
vedere adresa Ministerului Apărării Naţionale - Direcţia Instanţelor Militare 
nr.J.1305/18.03.2016  şi luând act de adresa Curţii Militare de Apel Bucureşti nr. 
790/ 26.04.2016, a apreciat că nu este oportună declanşarea procedurii 
prevăzute de Regulamentul comun aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.176/2014 şi Ordinul Ministerului Apărării Naţionale 
nr.M.47/2014, cu privire la cererile de numirea în funcţia de judecător militar, 
formulate de procurori, având în vedere nefinanţarea posturilor vacante de 
judecător de la instanţele militare, urmând a fi transmis un răspuns  în acest sens 
magistraţilor care au formulat cereri pentru instanţele militare. 

7. 9527/2016 
• Hotarare 
nr. 361<  

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1465/IJ/842/DIJ/2016. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că 
nu există indicii cu privire la neîndeplinirea condiţiei de bună reputaţie de 



către domnul judecător Stere Learciu din cadrul Curţii de Apel Bucureşti. 

8. 9708/2016 
• Hotarare 
nr. 362<  

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2482/1032/2016 privind propunerile 
de eliberare din funcţiile de conducere exercitate, încetare a delegării în funcţii de 
conducere şi de menţinere/încetare a detaşării judecătorilor care urmează să 
promoveze la o instanţă superioară, ca urmare a susţinerii concursului de promovare în 
funcţii de execuţie, desfăşurat la data de 3 aprilie 2016. 
 
Solutie 
1.  Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după 
suplimentarea ordinii de zi a hotărât eliberarea din funcţii de conducere  a 
judecătorilor care au promovat la o instanţă superioară, urmare a susţinerii 
concursului de promovare în funcţii de execuţie, desfăşurat la data de 3 aprilie 
2016,  începând cu data promovării la instanţa superioară: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

judecătorului 

Funcţia de 
conducere 
deţinută 

Instanţa la 
care deţine 
funcţia de 
conducere 

Instanţa la 
care 

promovează 
 

 
1.       TODERICĂ 

CAMELIA 
Preşedinte secţie 

penală 
Tribunalul 

Iaşi 
Curtea de 
Apel Iaşi 

  

2.       GRIGOREAN 
MARIA 

LOREDANA 

Preşedinte secţie 
penală 

Tribunalul 
Suceava 

Curtea de 
Apel 

Suceava 
  

3.       MORARU 
CRISTIAN 

Preşedinte secţie 
civilă 

Judecătoria 
Satu Mare 

Tribunalul 
Satu Mare 

  

4.       ZBONA 
CLAUDIU 
ADRIAN 

Preşedinte Judecătoria 
Satu Mare 

Tribunalul 
Satu Mare   

5.       ZANFIR ELENA – 
ROXANA (fostă 

Ursuţa - Dărăban) 

Preşedinte Judecătoria 
Salonta 

Tribunalul 
Bihor   

6.       BULIGA IOANA Preşedinte, 
judecător cu 

grad de tribunal 

Judecătoria 
Câmpina 

Curtea de 
Apel 

Ploieşti 
  

7.       FUNDĂTUREANU 
IOAN 

Preşedinte secţie 
penală 

Tribunalul 
Argeş 

Curtea de 
Apel Piteşti 

  

8.       ZAHARIA 
DANIEL 

Vicepreşedinte 
judecător cu 

grad de tribunal 

Judecătoria 
Drobeta 
Turnu 
Severin 

Curtea de 
Apel 

Timişoara 
  

9.       MĂRĂCINEANU 
DORANDA 

 

Preşedinte secţie 
de contencios 

administrativ şi 
fiscal 

Tribunalul 
Galaţi 

Curtea de 
Apel Galaţi   

10.   DRĂGUŢ 
MARIUS 

Preşedinte secţie 
penală 

Judecătoria 
Giurgiu 

Tribunalul 
Giurgiu 

  

 

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
încetarea delegării în funcţii de conducere a judecătorilor care au promovat la 
o instanţă superioară, urmare a susţinerii concursului de promovare în funcţii 
de execuţie, desfăşurat la data de 3 aprilie 2016, începând cu data promovării 
la instanţa superioară: 

 



 
Nr. 
crt. 

Nume şi prenume Funcţia de conducere în care 
este delegat 

Instanţa la 
care 

promovează 

 
 

1.       MIHAI 
VALENTIN 

Preşedinte secţie pentru 
cauze penale la Judecătoria 

Constanţa 

Tribunalul 
Bucureşti   

2.       CHELCEA 
CONSTANTIN 

Preşedinte al Judecătoriei 
Brezoi 

Tribunalul 
Dâmboviţa 

  

3.       PETRARIU 
MIRELA 
ROXANA 

Vicepreşedinte la 
Judecătoria Baia Mare 

Tribunalul 
Maramureş   

 

3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
menţinerea  detaşării  judecătorilor care au promovat la o instanţă superioară, 
urmare a susţinerii concursului de promovare în funcţii de execuţie, desfăşurat 
la data de 3 aprilie 2016: 

 
Nr. 
crt. 

Nume şi 
prenume 

Instanţa/Instituţia 
unde este detaşat 

Instanţa la 
care 

funcţionează 

Instanţa la 
care 

promovează 
 
 

1.       TODORUŢ 
NICOLAE 
CRISTIAN 

Consiliul 
Superior al 

Magistraturii 

Tribunalul 
Bihor 

Curtea de 
Apel 

Oradea 
  

2.       ALEXANDRU 
VASILE 

 

Ministerul 
Justiţiei 

Judecătoria 
Ploieşti 

Tribunalul 
Prahova   

3.       RAMAŞCANU 
BEATRICE 

LENUŢA 

Institutul 
Naţional al 

Magistraturii 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de 
Apel 

Ploieşti 
  

 

 


