ROMÂNIA

PLENUL
ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 MAI 2016
Nr. Număr
crt. lucrare
1. 11035/2016
• Hotarare nr.
572
• Hotarare nr.
573
• Hotarare nr.
574<

Descriere lucrare
MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/10700/2016 privind cererea
domnului IANOŞ VIRGIL CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Buzău, de
menţinere în această funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11294/2016 privind cererea
doamnei UZUNĂ MARIA, judecător la Curtea de Apel Constanţa, de menţinere
în această funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/11239/2016 privind cererea
domnului ZAHARIA ALEXANDRU, prim-procuror al Parchetului de pe lângă
Judecătoria Rădăuţi, de menţinere în funcţia de procuror, după împlinirea
vârstei de 65 de ani.

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului
IANOŞ VIRGIL CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Buzău, după
împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 22.07.2016, până la data
de 22.07.2017, în temeiul dispoziţiilor art.83 alin.1 teza a II-a din Legea
nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei UZUNĂ
MARIA, judecător la Curtea de Apel Constanţa, după împlinirea vârstei de 65 ani,
începând cu data de 20.08.2016, până la data de 20.08.2017, în temeiul

dispoziţiilor art.83 alin.1 teza a II-a din Legea nr.303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

3. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului ZAHARIA
ALEXANDRU, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, după
împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 11.10.2016, până la data de
11.10.2017, în temeiul dispoziţiilor art.83 alin.1 teza a II-a din Legea nr.303/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. 11431/2016
• Hotarare nr.
575
• Hotarare nr.
576
• Hotarare nr.
577
• Hotarare nr.
578
• Hotarare nr.
579
• Hotarare nr.
580
• Hotarare nr.
581
• Hotarare nr.
582<

CERERI DE VALORIFICARE A REZULTATELOR OBŢINUTE LA
CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN FUNCŢII DE EXECUŢIE ORGANIZAT LA
DATA DE 03 APRILIE 2016.
Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererilor de
promovare efectivă la instanţele superioare a următorilor judecători, prin
valorificarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie din data
de 03 aprilie 2016, începând cu data de 01.07.2016:
(Au fost avute în vedere posturile vacante sau vacantabile la data de 01.05.2016)

Numele şi
prenumele

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa la care se solicită
promovarea

ŞERBAN RAREŞ
VASILE

Judecătoria
Oradea

Tribunalul Bihor – Secţia penală

BIC DENISA
MARIA

Judecătoria Alba
Iulia

Tribunalul Bihor – Secţia penală

POPESCU
(ZAMFIR) ELENA

Tribunalul
Bucureşti

Curtea de Apel Piteşti – Secţia penală
şi pentru cauze cu minori şi de familie

ROMAN OVIDIU
CĂLIN

Judecătoria
Oraviţa

Tribunalul Timiş – Secţia a II-a civilă

IVANCU
BEATRICE
MIHAELA

Judecătoria
Timişoara

Tribunalul Timiş – Secţia a II-a civilă

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererilor de
promovare efectivă la unităţile de parchet superioare a următorilor procurori,
prin valorificarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie din
data de 03 aprilie 2016, începând cu data de 01.07.2016:

Numele şi prenumele

Parchetul la care
funcţionează

Parchetul la
care se
solicită
promovarea

NECULĂEŞ ALINA VERONICA

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bacău

Parchetul de
pe lângă
Curtea de
Apel Bacău

DRAGOVICI ANCA DORINA,
prim-procuror adjunct

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Focşani

Parchetul de
pe lângă
Tribunalul
Galaţi

ANDREI CIPRIAN FLORIN

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Buhuşi

Parchetul de
pe lângă
Tribunalul
Bacău

BÎRJOVAN MIHAELA MONICA

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Bacău

Parchetul de
pe lângă
Tribunalul
Bacău

VIERIU TUDOR IONUŢ

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Roman

Parchetul de
pe lângă
Tribunalul
Bacău

LEFTER CRISTINA

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Ploieşti

Parchetul de
pe lângă
Tribunalul
Prahova

RĂDUCU MIHAI CIPRIAN
CLAUDIU

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Braşov

Parchetul de
pe lângă
Tribunalul
Brașov

3. 11167/2016 Raport final privind auditul extern al managementului Inspecției Judiciare pentru
• Hotarare nr. anul 2015.
Solutie
583<

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul final de constatări
faptice – Inspecţia Judiciară şi a Scrisoarea către conducerea Inspecţiei Judicare,
documente elaborate ca rezultat al auditului extern al managementului Inspecţiei
Judiciare pentru anul 2015, efectuat de Deloitte Touche Tohmatscu Limited,
urmând a se proceda la o analiză în cadrul Comisiei nr. 2 a concluziilor cuprinse în
raportul de audit.
4. 11616/2016 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25789/2015 privind validarea
• Hotarare nr. rezultatelor concursului pentru ocuparea a 3 posturi de personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al
584<
Consiliului Superior al Magistraturii, organizat în perioada 20 martie -22 aprilie
2016.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat rezultatele concursului pentru
ocuparea a 3 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii,
organizat în perioada 20 martie -22 aprilie 2016, conform listei cuprinzând
rezultatele finale din Anexa 1 la nota direcţiei de specialitate.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat îndeplinite cumulativ
condiţiile prevăzute de art.12 şi art.14 alin.(2) lit.e) din Legea nr.303/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către doamna GHINESCU
RUXANDRA OANA, candidata declarată admisă la cele trei etape ale concursului,
conform Anexei II la nota direcţiei de specialitate.
5. 11619/2016 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10336-11273/2016 privind
• Hotarare nr. solicitările de validare a rezultatelor finale obţinute la concursul de promovare pe
loc în funcţii de execuţie din data de 03.04.2016 şi recunoaşterea gradului
585<
profesional de curte de apel/tribunal.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că toate rezultatele finale
obţinute la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie organizat la data
de 03.04.2016 au fost validate.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea
cererilor de recunoaştere a gradului profesional de curte de apel, respectiv a
gradului profesional de tribunal, formulate de doamnele şi domnii judecători
Gianina Cristinela Muntean (Tribunalul Sibiu), Florin Pomană (Tribunalul Sibiu),
Sorina Ciobotaru (Tribunalul Bucureşti), Florescu Elisabeta (Tribunalul Bucureşti),
Roxana Andriescu (Tribunalul Bucureşti), Luisa-Emanuela Dragomir (Tribunalul
Bucureşti), Mihaela Lavinia Cîrciumaru (Tribunalul Bucureşti), Iulia Cezara Suciu
(Tribunalul Constanţa), Camelia Oltean (Judecătoria Slatina), Fănel Gabriel
Arabelea (Judecătoria Slatina), Maria Valentina Văduva (Judecătoria Slatina), Ioana
Ciobanu Georgiana (Judecătoria Brăila).
6. 11623/2016 SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:
• Hotarare nr.
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/11100/2016 privind solicitarea
586
• Hotarare nr. Tribunalului Prahova de ocupare pe perioadă nedeterminată a două posturi de
judecător temporar vacante, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004,
587<
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.11129/2016 privind solicitarea
Judecătoriei Iaşi de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post de judecător
temporar vacant, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea, pe perioadă
nedeterminată, a două posturi de judecător temporar vacante la Tribunalul
Prahova, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării
Judecătoriei Iaşi privind ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post de
judecător temporar vacant la această instanţă, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7. 11580/2016 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:
• Hotarare nr.
Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
588
• Hotarare nr.
589
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Procuror în cadrul Parchetului de pe
• Hotarare nr. pensionare, formulată de domnul RISTEA
lângă Curtea de Apel Piteşti
590
ION
• Hotarare nr.
Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie
591
• Hotarare nr.
592<
Cererea de eliberare din funcţie, prin
Judecător la Judecătoria Roman
pensionare, formulată de domnul VIERIU
IOAN
Cererea de eliberare din funcţie, prin
pensionare, formulată de doamna ALEXE
AURICA

Judecător cu grad profesional de
tribunal, delegată în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Babadag

Cererea de eliberare din funcţie, prin
pensionare, formulată de doamna CIUPEA
GHERGHINA

Prim procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Olteniţa

Cererea de eliberare din funcţie, prin
pensionare, formulată de domnul TABĂRĂ
CONSTANTIN

Prim procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Videle

Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să înainteze către Preşedintele
României:

1) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului RISTEA
ION, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, începând cu
data de 01.07.2016;

2) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului VIERIU
IOAN, judecător la Judecătoria Roman;

3) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de
09.07.2016, a doamnei ALEXE AURICA, judecător cu grad profesional de tribunal,
delegată în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Babadag;

4) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CIUPEA
GHERGHINA, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Olteniţa,
începând cu data de 16.06.2016;

5) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului TABĂRĂ
CONSTANTIN, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Videle,
începând cu data de 01.07.2016.
8. 11582/2016 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28086/2016 privind constatarea
• Hotarare nr. încetării suspendării parţiale a efectelor Hotărârii nr. 1358/11.12.2014 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
593<
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat încetarea suspendării
parţiale a efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.1358/11.12.2014 referitoare la
validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de
conducere a judecătorilor, desfăşurat în perioada 12 septembrie – 4 decembrie
2014, în ceea ce priveşte Curtea Militară de Apel.
9. 11608/2016 CONCURSURI:
• Hotarare nr.
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind validarea rezultatelor
594<
concursului pentru ocuparea funcțiilor de magistrat asistent şef la Secţia penală
şi de magistrat asistent şef la Secţia de contencios administrativ şi fiscal din
cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat rezultatul concursului de
promovare în funcţia de magistrat-asistent şef la Secţia penală a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, organizat la data de 23 mai 2016, conform tabelului de clasificare
anexat la nota direcţiei de specialitate.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat rezultatul concursului de
promovare în funcţia de magistrat-asistent şef la Secţia de contencios administrativ
şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, organizat la data de 23 mai 2016,
conform tabelului de clasificare anexat la nota direcţiei de specialitate.

10. 11433/2016 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10691/2016 privind solicitarea
• Hotarare nr. Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi de aprobare a organizării
concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii din
595
• Hotarare nr. cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui.

596
• Hotarare nr. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1/10940/2016 privind solicitarea
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa de aprobare a organizării
597<
concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare din
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism de aprobare a
organizării concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de grefier cu studii
superioare în cadrul acestei structuri.
Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului
pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii din cadrul Parchetului
de pe lângă Judecătoria Vaslui.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului
pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii superioare din cadrul
Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia.

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului
pentru ocuparea a 4 posturi vacante de grefier cu studii superioare în cadrul
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
după cum urmează:

1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Biroului Teritorial
Giurgiu;

1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Biroului Teritorial
Bistriţa-Năsăud;

1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Biroului Teritorial
Maramureş;
1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Biroului Teritorial
Mehedinţi;
11. 11489/2016 AVIZE DE MODIFICARE A STATELOR DE FUNCŢII:
• Hotarare nr.
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 11451/2016 privind solicitarea
598
• Hotarare nr. Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Buftea.
599
• Hotarare
600
• Hotarare
601
• Hotarare
602
• Hotarare
603
• Hotarare
604
• Hotarare
605
• Hotarare
606<

nr.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9/23755/2015 privind Ordinul
ministrului justiţiei nr. 1915/C/13.05.2016 privind modificarea statelor de funcţii şi
nr.
de personal ale Judecătoriei Târgu Mureş şi Tribunalului Mureş.
nr.

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6973/2016 privind solicitarea
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor
nr. de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Piteşti.
nr. 4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11449/2016 privind solicitarea
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
nr. de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Târgu Mureş.
nr. 5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11453/2016 privind solicitarea
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti.
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11450/2016 privind solicitarea
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11465/2016 privind solicitarea
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor
de funcţii şi de personal ale Judecătoriilor Roşiori de Vede şi Videle.
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11466/2016 privind solicitarea
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Petroşani.
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11101/2016 privind solicitarea
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor
de funcţii şi de personal ale Tribunalului Hunedoara.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal
al Judecătoriei Buftea, prin transformarea unui post de grefier gradul I, în post de
grefier debutant cu studii superioare.

2. Constată că doamna judecător FIROIU CARMEN ISABELA este promovată efectiv
la Tribunalul Mureş, începând cu data de 13.05.2016, data emiterii Ordinului
ministrului justiţiei nr.1915/C/13.05.2016 (privind transferul temporar al unui post
de judecător, ocupat de doamna judecător Firoiu Carmen Isabela din statul de
funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş în statul de funcţii şi de personal
al Tribunalului Mureş, până la vacantarea unui post de judecător la această din
urmă instanţă), în acord cu Hotărârea Plenului CSM nr.363/14.04.2016, cu
menţiunea recunoaşterii gradului profesional de tribunal la data de 01.11.2015.

3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal
ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Piteşti, prin transformarea
următoarelor posturi:

Instanţa

Nr. posturi

Postul actual

Postul
transformat

Tribunalul
Specializat Argeş

1

Grefier gradul II

Grefier gradul I

Judecătoria
Piteşti

1

Grefier gradul II

Grefier gradul I

1

Grefier arhivar Grefier
arhivar
treapta II
treapta I

1

Grefier treapta I

Grefier gradul I

Judecătoria
Câmpulung

1

Grefier gradul II

Grefier gradul I

1

Grefier treapta II

Grefier gradul II

Judecătoria
Curtea de Argeş

1

Grefier treapta II

Grefier gradul II

Judecătoria
Râmnicu Vâlcea

3

Grefier gradul II

Grefier gradul I

Judecătoria
Brezoi

1

Grefier gradul II

Grefier gradul I

Tribunalul Vâlcea

2

Grefier treapta II

Grefier gradul II

4. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal
al Curţii de Apel Târgu Mureş, prin transformarea unui post vacant de grefier
treapta I (studii medii), în post de grefier gradul II (studii superioare juridice).

5. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal
al Tribunalului Bucureşti, prin transformarea unui post ocupat de grefier-arhivar
treapta II, în post de grefier arhivar debutant.

6. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal
al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, prin transformarea a 4 posturi de grefier
arhivar debutant, în posturi de grefier arhivar treapta II.

7. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal
ale Judecătoriei Roşiori de Vede şi Judecătoriei Videle, prin transformarea
următoarelor posturi vacante:
Instanţa

Nr. posturi

Postul actual

Postul
transformat

Judecătoria
Roşiori de Vede

1

Grefier cu studii Agent procedural
superioare
juridice gradul II

Judecătoria
Videle

1

Grefier cu studii Grefier cu studii
superioare
medii treapta II
juridice gradul II

8. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal
al Judecătoriei Petroşani, prin transformarea unui post de grefier-arhivar treapta II,
în post de grefier-arhivar debutant.

9. 1.Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de
personal al Judecătoriei Agnita, prin transformarea unui post vacant de grefier
treapta I, în post de grefier debutant cu studii superioare.

9.2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de
personal ale Judecătoriei Agnita şi Tribunalului Hunedoara, prin transferul postului
astfel transformat din statul de funcţii al Judecătoriei Agnita în statul de funcţii al
Tribunalului Hunedoara.
12. 11434/2016 MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE:
• Hotarare nr.
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8987/2016 privind modificarea
607<
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor
constituită la nivelul Curţii de Apel Constanţa.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul
Curţii de Apel Constanţa, după cum urmează:

1. Numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare pe domnul
judecător DAN IULIAN NĂSTASE, în locul domnului judecător STANCIU NICOLAE.

2. Numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare pe doamna
judecător RAMONA ELENA POPPA, în locul doamnei judecător ADRIANA
GHERASIM.
13. 11557/2016 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11163/2015 privind
• Hotarare nr. neprezentarea la cursurile de formare profesională a unui magistrat numit în
condițiile art.33 din Legea nr. 303/2004
608<
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării formulate
de domnul MARIUS IACOB, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Brăila, numit în funcţie în condiţiile art.33 din Legea nr.303/2004, cu modificările şi
completările ulterioare, de reprogramare la proxima sesiune de formare
profesională şi sesizarea Institutului Naţional al Magistraturii în acest sens.
14. 11283/2016 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.
7479/2016 si nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7479/2016 privind
măsurile administrative de pregătire a intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015
privind procedura insolvenţei persoanelor fizice.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei
legislaţie, documentare şi contencios şi a notei Direcţiei resurse umane şi
organizare privind măsurile administrative de pregătire a intrării în vigoare a Legii
nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice şi a decis sesizarea
Ministerului Justiției şi a Parlamentului României în vederea luării măsurilor
necesare asigurării infrastructurii, a resurselor materiale precum şi a suplimentării
posturilor de judecător cu 600 şi a posturilor de grefier cu 750.
----------------Documente
1) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.
7479/2016 si nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7479/2016 privind
măsurile administrative de pregătire a intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015
privind procedura insolvenţei persoanelor fizice. [descarcă]
15. 11835/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
• Hotarare nr. 9731/2016 referitor la proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de punere
în aplicare a Regulamentului nr. 648/2012 privind instrumentele financiare
609<
derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil, fără observaţii,
proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului nr. 648/2012 privind instrumentele financiare derivate
extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii.
----------------Documente
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
9731/2016 referitor la proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de punere
în aplicare a Regulamentului nr. 648/2012 privind instrumentele financiare
derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii.
[descarcă]
16. 11834/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
7842/2016 privind analiza oportunităţii modificării anexelor Legii nr. 200/2004.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei
legislaţie, documentare şi contencios, în sensul că se impune înlăturarea profesiei
de grefier dintre profesiile cuprinse în anexa 2 a Legii nr.200/2004 privind
recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, pe de o parte,
şi a Şcolii Naţionale de Grefieri dintre autorităţile competente să reglementeze
profesiile recunoscute de această lege, cuprinse în anexa 3, pe de altă parte.
-----------------

Documente
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
7842/2016 privind analiza oportunităţii modificării anexelor Legii nr. 200/2004.
[descarcă]
17. 11836/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
• Hotarare nr. 10143/2016 privind solicitarea unui magistrat referitoare la decontarea
cheltuielilor de deplasare la concursurile de promovare în funcţii de execuţie.
610<
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că deplasarea magistraţilor
pentru susţinerea concursului de promovare în funcţii de execuţie nu reprezintă o
deplasare în interes de serviciu, urmând a fi transmisă o circulară către ordonatorii
de credite, în acest sens.
18. 11837/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
5475/2016 referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 53/2003 - Codul Muncii.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei
legislaţie, documentare şi contencios referitor la proiectul de Lege pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii.
----------------Documente
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
5475/2016 referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 53/2003 - Codul Muncii. [descarcă]
19. 11719/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
11171/2016 referitor la suplimentarea numărului de posturi pentru instanțele
judecătoreşti ca urmare a Legii privind remediile şi căile de atac în materie de
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a
contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului
Justiţiei pentru iniţierea cu celeritate a demersurilor pentru adoptarea hotărârii de
guvern referitoare la suplimentarea numărului de posturi pentru instanţele
judecătoreşti, potrivit art.71 din Legea privind remediile şi căile de atac în materie
de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a
contractelor de concesiune şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transmiterea lucrării la
Direcţia resurse umane şi organizare, pentru întocmirea unei analize statistice

asupra respectivelor cauze în vederea repartizării posturilor, având în vedere că,
potrivit art.71 din actul normativ menţionat, posturile de judecător şi grefier
suplimentate în baza prezentei legi vor fi repartizate curţilor de apel şi, respectiv,
tribunalelor, în funcţie de numărul de cauze care au ca obiect cereri ce corespund
tipurilor de acţiuni prevăzute de lege.
20. 11769/2016 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 47/1454/2016 privind punctul de
vedere formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava referitor la
rearondarea unor localităţi din circumscripţia Judecătoriei Săveni în
circumscripțiile Judecătoriilor Botoşani şi Darabani.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării Notei
Direcției resurse umane şi organizare nr. 47/1454/2016 privind punctul de vedere
formulat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava referitor la rearondarea
unor localităţi din circumscripţia Judecătoriei Săveni în circumscripțiile
Judecătoriilor Botoşani şi Darabani în vederea reanalizării acesteia în Comisia nr. 2
- Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituţiilor
coordonate, parteneriatul cu instituţiile interne şi societatea civilă.
21. 11432/2016
• Hotarare nr.
611
• Hotarare nr.
612
• Hotarare nr.
613
• Hotarare nr.
614
• Hotarare nr. 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/5656/2016 privind contestaţia
615
formulată de doamna CEAPĂ MIHAELA, procuror în cadrul Parchetului de pe
• Hotarare nr. lângă Tribunalul Braşov, împotriva Hotărârii nr. 426/17.05.2016 a Secției pentru
616
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
• Hotarare nr.
617
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererile unor judecători de
• Hotarare nr. numire în funcţia de procuror şi ale unor procurori de numire în funcţia de
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judecător.
• Hotarare nr.
619
• Hotarare nr.
620
• Hotarare nr.
621
• Hotarare nr.
622
• Hotarare nr.
623

• Hotarare
624
• Hotarare
625
• Hotarare
626
• Hotarare
627
• Hotarare
628
• Hotarare
629
• Hotarare
630
• Hotarare
631
• Hotarare
632
• Hotarare
633
• Hotarare
634<

nr.

CERERI DE NUMIRE FORMULATE DE PROCURORI ÎN FUNCŢIA DE
JUDECĂTOR

nr.
nr.

CURTEA DE APEL ALBA IULIA

nr.
NR.

nr. CRT.
nr.

1.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

ROTARU DORIANA

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Gorj

Tribunalul Hunedoara

nr.
nr.

CURTEA DE APEL BACĂU

nr. NR.

CRT.

nr.

1.

nr.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

CHIRILUŢĂ
CONSTANTIN

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Reşiţa

Judecătoria Roman

Delegat primprocuror adjunct la
Parchetul de pe
lângă Judecătoria
Reşiţa

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

NR.
CRT.
1.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

BĂLOI DANIELA

Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie –Direcţia
Naţională Anticorupţie –
nivel central

Curtea de Apel
Bucureşti
Tribunalul Bucureşti
Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti

Judecătoria Sectorului 4
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 5
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti
Tribunalul Ilfov
2.

PAPUC ANA MARIA

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

3.

OPREA BRÎNDUŞA
ANDREEA

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 4
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 5
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti
Judecătoria Giurgiu
Judecătoria Urziceni
Judecătoria Olteniţa
Judecătoria Lehliu Gară

4.

OPREA LIGIA
CARMEN

Direcţia Naţională
Anticorupţie

Tribunalul Bucureşti
Judecătoria Sectorului 5
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti
Tribunalul Giurgiu
Judecătoria Giurgiu

5.

DEDIU DANIELA

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti

Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 5
Bucureşti

6.

ALBU DORELCRISTIAN

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Călăraşi

Judecătoria Călăraşi

CURTEA DE APEL CLUJ

NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

1.

CHIŞBORA MIRCEA
CRISTIAN

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bistriţa
Năsăud

Judecătoria Bistriţa

2.

SÂRB VASILE
CIPRIAN

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Beclean

Judecătoria Bistriţa

3.

CHIŞU BOGDAN
CĂLIN

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Zalău

Judecătoria Zalău
Judecătoria Jibou
Judecătoria Bistriţa
Judecătoria Năsăud
Judecătoria Beclean

CURTEA DE APEL CRAIOVA

NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

1.

PANTELIMON AMINA
SPERANŢA

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Olt

Judecătoria Slatina

GLUGĂ ADRIAN

DIICOT-Serviciul
Teritorial Craiova

Tribunalul Gorj
Tribunalul Dolj
Judecătoria
Drobeta
Turnu Severin

2.

Judecătoria Craiova
SURUGIU
VERGINICA

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Craiova

3.

Judecătoria Craiova
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti

4.

VENCZEL RAMONA

Parchetul de pe lângă
Judecătoria
TârguCărbuneşti

Judecătoria
Cărbuneşti

Târgu-

5.

CHIAZNA
MAGDALENA
DANIELA

Parchetul de pe lângă
Judecătoria
Drobeta
Turnu Severin

Judecătoria
Drobeta
Turnu Severin
Judecătoria Orşova

CURTEA DE APEL GALAŢI

NR.
CRT.
1.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

BARAŞ IULIAN
ADRIAN

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Brăila

Judecătoria Însurăţei
Judecătoria Făurei

CURTEA DE APEL IAŞI

NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

1.

ZĂPODEANU
LAURENŢIU

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Vaslui

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA
Tribunalul Vaslui

CURTEA DE APEL ORADEA

NR.
CRT.
1.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

NAGHIU DIDA
ADINA

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bihor

Tribunalul Bihor
Judecătoria Oradea

CURTEA DE APEL PITEŞTI

NR.
CRT.
1.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

CONSTANTINESCU
NARCIS EDUARD

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Urziceni

Judecătoria Costeşti
Judecătoria Pogoanele
Judecătoria Vălenii de
Munte
Judecătoria Urziceni
Judecătoria Olteniţa
Judecătoria Giurgiu
Judecătoria Călăraşi
Judecătoria Panciu
Judecătoria Brăila
Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti
Judecătoria Sectorului 5
Bucureşti
Judecătoria Podu
Turcului
oricare altă judecătorie
din ţară

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA

NR.
CRT.
1.

2.

3.

4.

NUME ȘI
PRENUME

PARCHETUL UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

INSTANȚA UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

POP MIHAELA
CAMELIA

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Timiş

Tribunalul Timiş

SASU MIHAELA
DIANA

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Timişoara

Tribunalul Timiş

BUCULEA RALUCA
MIHAELA

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Timişoara

Judecătoria Timişoara

PUF CIPRIAN
OLIVIAN

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Ineu

Judecătoria Ineu

Judecătoria Timişoara

Judecătoria Timişoara

Cerere amânată în
şedinţa Secţiei din
data de 27.10.2015
CERERI DE NUMIRE FORMULATE DE JUDECĂTOR ÎN FUNCŢIA DE
PROCURORI

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL ALBA IULIA

NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME

INSTANŢA UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

PARCHETUL UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

1.

BRICEAG PERICLE

Tribunalul Vâlcea

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Sibiu

RENUNŢARE

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BUCUREŞTI

NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME

INSTANŢA UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

PARCHETUL UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

1.

MIHAI CĂTĂLIN
CONSTANTIN

Tribunalul Ilfov

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Bucureşti

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 2
Bucureşti
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 4
Bucureşti
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 5
Bucureşti
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sectorului 6
Bucureşti
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL CONSTANŢA

NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME

INSTANŢA UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

PARCHETUL UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

1.

CROITORU MARIUS
CĂTĂLIN

Judecătoria Medgidia

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Medgidia

2.

STĂNILĂ FĂNEL

Judecătoria Medgidia

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Medgidia
Parchetul de pe lângă
Tribunalul Constanţa

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL PLOIEŞTI

NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME

INSTANŢA UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

PARCHETUL UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

1.

MIHAI CĂTĂLIN
CONSTANTIN

Tribunalul Ilfov

Parchetul de pe lângă
Tribunalul Buzău
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Buzău

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Pătârlagele
Parchetul de pe lângă
Judecătoria Pogoanele
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL SUCEAVA

NR.
CRT.

NUME ȘI
PRENUME

INSTANŢA UNDE
FUNCŢIONEAZĂ

PARCHETUL UNDE
SOLICITĂ NUMIREA

1.

ŞALAR ALEXANDRU
IULIAN

Judecătoria Gura
Humorului

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Suceava

2.

HANACHIUC GINA
ALINA

Tribunalul Botoşani

Parchetul de pe lângă
Judecătoria Botoşani

Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţia de
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a doamnei OPREA BRÎNDUŞA
ANDREEA şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Giurgiu, cu păstrarea
gradului profesional de tribunal.

2. Înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţia de
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud a domnului CHIŞBORA
MIRCEA CRISTIAN şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Bistriţa, cu
păstrarea gradului profesional de tribunal.

3. Înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţia de
procuror la DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova a domnului GLUGĂ ADRIAN şi
numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, cu
recunoaşterea gradului profesional de curte de apel.

4. Înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţia de
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti a doamnei VENCZEL
RAMONA şi numirea în funcţia de judecător la Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea următoarelor
cereri de numire în funcţia de judecător:

1. CHIRILUŢĂ CONSTANTIN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa;
2. OPREA LIGIA CARMEN, procuror la Direcţia Naţională Anticorupţie – nivel
central;
3. ALBU DOREL-CRISTIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi;
4. SÂRB VASILE CIPRIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean;
5. CHIŞU BOGDAN CĂLIN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zalău;
6. CHIAZNA MAGDALENA DANIELA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Drobeta Turnu Severin;
7. BARAŞ IULIAN ADRIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila;
8. CONSTANTINESCU NARCIS EDUARD, procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Urziceni.
9. PUF CIPRIAN OLIVIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Ineu;

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea următoarelor
cereri de numire în funcţia de judecător, având în vedere lipsa posturilor vacante:

1. Băloi Daniela, procuror la DNA- nivel central;
2. Papuc Ana Maria, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti;
3. Dediu Daniela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti;
4. Surugiu Verginica, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova;

5. Naghiu Dida Adina, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor
6. Pantelimon Amina Speranţa, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt;
7. Pop Mihaela Camelia, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş;
8. Sasu Mihaela Diana, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara;
9. Buculea Raluca Mihaela, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara;
10. Zăpodeanu Laurenţiu, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui.

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei
formulate de doamna CEAPĂ MIHAELA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Braşov, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a CSM
nr.426/17.05.2016.

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca tardiv
formulată, a cererii depuse de doamna PANTELIMON AMINA SPERANŢA de numire
în funcţia de judecător la Tribunalul Olt, Tribunalul Dolj, Judecătoria Craiova,
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, Judecătoria
Sectorului 3 Bucureşti, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti sau la oricare din
instanţele situate în raza Curţii de Apel Craiova, la care există posturi vacante, cu
excepţia Judecătoriei Slatina.

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de de renunţarea doamnei
ROTARU DORIANA la cererea de numire în funcţia de judecător la Tribunalul
Hunedoara.

7. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea doamnei
NAGHIU DIDA ADINA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, la cererea
de numire în funcţia de judecător la Judecătoria Oradea.

8. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţia de
judecător la Judecătoria Medgidia a domnului CROITORU MARIUS CĂTĂLIN şi

numirea în funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia,
începând cu data de 01.11.2016.

2. Înaintarea către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţia de
judecător la Judecătoria Medgidia a domnului STĂNILĂ FĂNEL şi numirea în funcţia
de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia, începând cu 01.09.2016,
cu păstrarea gradului profesional de tribunal.

9. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea următoarelor
cereri de numire în funcţia de procuror formulate de judecători:

1. MIHAI CĂTĂLIN CONSTANTIN, judecător la Tribunalul Ilfov;
2. ŞALAR ALEXANDRU IULIAN, judecător la Judecătoria Gura Humorului;
3. HANACHIUC GINA ALINA, judecător la Tribunalul Botoşani;

10. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea domnului
BRICEAG PERICLE, judecător la Tribunalul Vâlcea, la cererea de numire în funcţia de
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

22. 9227/2016
• Hotarare nr.
635
• Hotarare nr.
636<

CONTESTAŢII:
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5949/2016 privind contestaţia
formulată de domnul GOGAN ADRIAN, judecător la Judecătoria Giurgiu,
împotriva Hotărârii nr. 249/29.03.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 196/2016 privind contestaţia
formulată de domnul CRISTEA FLAVIUS, procuror în cadrul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Timiş, împotriva Hotărârii nr. 97/27.01.2016 a Secției pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Solutie

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat, ca rămasă fără obiect,
contestaţia formulată de domnul GOGAN ADRIAN, judecător la Judecătoria Giurgiu,
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a CSM nr.249/29.03.2016, având în
vedere că în şedinţa din data de 24.05.2016 Secţia pentru judecători a CSM a admis

cererea de tranfer formulată de domnul judecător de la Judecătoria Giurgiu, la
Judecătoria Braşov.

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei
formulate de domnul CRISTEA FLAVIUS, procuror cu grad profesional corespunzător
parchetului de pe lângă curtea de apel din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Timiş, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a CSM nr.97/27.01.2016, prin
care s-a respins transferul său la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara.
23. 11824/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
• Hotarare nr. 8345/2016 cu privire la solicitarea Tribunalului Timiş referitoare la compensarea
în bani a zilelor de concediu neefectuate.
637<
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea art.7 alin.(2) din
Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin
Hotărârea Plenului CSM nr.325/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în
raport de prevederile art.146 alin.(3) din Codul muncii, după cum urmează:

„(2) Compensarea în bani a concediului de odihnă este permisă numai în cazul
situaţiilor de eliberare din funcţie a judecătorului ori procurorului prevăzute în
Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. În situaţiile
prevăzute la art.12 indemnizaţia aferentă concediului de odihnă neefectuat se
suportă de instituţia la care a funcţionat judecătorul sau procurorul până la data
eliberării din funcţie.”
24. 11848/2016 Nota Direcției resurse umane şi organizare privind instanțele militare.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii având în vedere dispoziţiile art. 12 ind.
5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al
Magistraturii a hotărât reluarea votului în proxima şedinţă a Secţiei Plenului.
25. 11756/2016 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8940/2016 privind stabilirea
• Hotarare nr. structurii Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii pe anul
2016.
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• Hotarare nr.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind structura şi modul de
639<
întocmire al Raportului privind starea justiţiei pe anul 2016.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:

1. Structura, modul de lucru şi calendarul în vederea întocmirii Raportului privind
activitatea Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2016, cu observaţiile
Comisiilor nr.1 şi 2 reunite.

2. De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit nota privind
structura şi modul de întocmire a Raportului privind starea justiţiei pe anul 2016.

26. 11607/2016 Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios privind organizarea "Zilei
• Hotarare nr. Justiţiei" în prima duminică a lunii iulie 2016.
Solutie
640<

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1. Organizarea Zilei Justiţiei la sediul Curţii de Apel Bucureşti, în data de 03.07.2016.

2. Sesizarea Ministerului Justiţiei în vederea promovării unei Hotărâri de Guvern,
având ca obiect aprobarea de cheltuieli pentru acţiunile ce urmează a fi organizate
cu prilejul Zilei Justiţiei.
27. 11718/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
• Hotarare nr. 11573/2016 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Superior al Magistraturii, în legătură cu competenţa de emitere a
641<
dispozițiilor de salarizare şi de întocmire a fişelor de post.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin
Hotărârea Plenului CSM nr.326/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în
legătură cu competenţa de emitere a dispozițiilor de salarizare şi de întocmire a
fişelor de post, după cum urmează:

La articolul 53 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
c) răspund de repartizarea echilibrată a sarcinilor personalului din
subordine, sens în care înaintează Direcţiei resurse umane şi organizare

propuneri privind întocmirea fişei postului pentru fiecare persoană din
cadrul compartimentului;
La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, după litera r) se introduce o nouă
literă, litera r1), cu următorul cuprins:
„r1) întocmeşte fişele de post pentru întreg personalul din aparatul
propriu al Consiliului, la propunerea conducătorilor de compartimente;”
La articolul 59 alineatul (3) punctul 1, literele s) şi ş) se modifică şi vor
avea următorul cuprins:
„s) întocmeşte actele administrative de stabilire sau modificare a
drepturilor salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;

ş) întocmeşte lucrările necesare pentru soluţionarea contestaţiilor
împotriva actelor administrative de stabilire sau modificare a drepturilor
salariale de competenţa ordonatorului principal de credite;”
La articolul 65 alineatul (1), litera f1) se abrogă.

28. 11436/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind
solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de participare în cadrul proiectului
"Cooperation with national judges in the field of environmental law".
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea, în calitate de
partener, a Institutului Naţional al Magistraturii în cadrul proiectului „Cooperation
with national judges in the field of environmental law”, coordonat de Academia de
Drept European de la Trier (ERA), urmând a fi transmise INM atât minuta Comisiei
nr.3 din şedinţa de la data de 23.05.2016, cât şi acordul CSM pentru participarea la
acest proiect.
29. 11827/2016 INSPECŢIA JUDICIARĂ:
• Hotarare nr.
Raportul Inspecției Judiciare nr. 3293/IJ/738/DIP/2016 având ca obiect apărarea
642<
independenţei sistemului judiciar.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmaţiile făcute de
domnul TRAIAN BĂSESCU, fost preşedinte al României, lider al Partidului Mişcarea
Populară, în cadrul interviului acordat în emisiunea „NEWS LINE”, realizată de
Cristina Şincai, difuzată la postul de televiziune România TV în data de 17 aprilie
2016, ora 22.09, sunt de natură să producă un impact negativ asupra credibilităţii
sistemului judiciar, aducând atingere independenţei procurorilor Direcţiei

Naţioanale Anticorupţie şi independenţei, prestigiului şi credibilităţii sistemului
judiciar în ansamblul său şi 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.

Tototadă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât emiterea unui
comunicat de presă cu privire la cele dispuse mai sus.
30. 11392/2016 INSPECŢIA JUDICIARĂ
Raportul Inspecției Judiciare nr. 1451/IJ/836/DIJ/2016 privind cererea de apărare
a reputației şi independenţei profesionale formulată de doamna CAMELIA
BOGDAN, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării cererii de
apărare a reputaţiei profesionale şi a sistemului judiciar, formulată de doamna
CAMELIA BOGDAN, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a
penală, ca urmare a solicitării doamnei judecător.
31. 11923/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.
• Hotarare nr. 2/11628/2016 privind reuniunea plenară a Rețelei Balcanice şi EuroMediteraneene a Consiliilor Judiciare, Roma, 13-14 iunie 2016.
643<
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat un reprezentant al
aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii pentru a participa la
reuniunea plenară a Rețelei Balcanice şi Euro-Mediteraneene a Consiliilor
Judiciare, Roma, 13-14 iunie 2016.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat suportarea din bugetul CSM
a cheltuielilor implicate de participarea la acest eveniment.

