
 

ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 28 IUNIE 2016  

Nr
. 
crt
. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 14470/201
6 

• Hotarare 
nr. 642 

• Hotarare 
nr. 643 

• Hotarare 
nr. 644 

• Hotarare 
nr. 645 

• Hotarare 
nr. 646 

• Hotarare 
nr. 647 

• Hotarare 
nr. 648 

• Hotarare 
nr. 649 

• Hotarare 
nr. 650 

• Hotarare 
nr. 651 

• Hotarare 
nr. 652 

• Hotarare 
nr. 653 

• Hotarare 
nr. 654 

• Hotarare 
nr. 655 

• Hotarare 
nr. 656 

TRANSFER:  

CURTEA DE APEL ALBA IULIA 

Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume 

VIŞOIU DANA 

 

Curtea de Apel 
Timişoara  

Curtea de Apel Alba Iulia 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

VIZITEU LILIANA CAMELIA  Curtea de Apel 
Bacău  

Curtea de Apel București 

GAVRIȘ MARILENA VERONICA 

 promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel, 
începând cu data de 01.07.2016 

Tribunalul 
Bucureşti   

Curtea de Apel Bucureşti 

CUZUC MIHAELA 

 promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel, 
începând cu data de 01.07.2016 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel Bucureşti 

NESTOR RAUL ALEXANDRU 

judecător cu grad de curte de 
apel 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel București 



• Hotarare 
nr. 657 

• Hotarare 
nr. 658 

• Hotarare 
nr. 659 

• Hotarare 
nr. 660 

• Hotarare 
nr. 661 

• Hotarare 
nr. 662 

• Hotarare 
nr. 663 

• Hotarare 
nr. 664 

• Hotarare 
nr. 665 

• Hotarare 
nr. 666 

• Hotarare 
nr. 667 

• Hotarare 
nr. 668 

• Hotarare 
nr. 669 

• Hotarare 
nr. 670 

• Hotarare 
nr. 671 

• Hotarare 
nr. 672 

• Hotarare 
nr. 673 

• Hotarare 
nr. 674 

• Hotarare 
nr. 675 

• Hotarare 
nr. 676 

• Hotarare 
nr. 677 

• Hotarare 
nr. 678 

• Hotarare 
nr. 679 

RAMAȘCANU BEATRICE – 
LENUȚA 

Promovare efectivă la Curtea de 
Apel Ploieşti începând cu data de 
01.07.2016 

Curtea de Apel 
Ploieşti 

Curtea de Apel Bucureşti 

ARSENIE LIANA NICOLETA 

judecător cu grad de curte de 
apel 

Tribunalul 
Teleorman 

Curtea de Apel Bucureşti 

RADU CRISTINA RALUCA 

promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel, 
începând cu data de 01.06.2015 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel Bucureşti 

MARINESCU DANIELA IULIANA 

judecător cu grad de curte de 
apel 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel Bucureşti 

ARDELEANU CRISTINA 

promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel, 
începând cu data de 01.07.2016 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel Bucureşti 

IVAN DANIELA Tribunalul Ilfov Tribunalul Bucureşti 

MIHAI ANDREEA CECILIA  

promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal, 
începând cu data de 01.07.2016 

Judecătoria 
Sectorului 3 
Bucureşti 

  

Tribunalul Bucureşti 

MIHAI CATALIN CONSTANTIN Tribunalul Ilfov Tribunalul Bucureşti  

VOINEAG EUGENIA, judecător cu 
grad profesional de curte de apel 

Curtea de Apel 
Ploieşti 

Tribunalul Bucureşti 

ENE MARIANA Tribunalul Ilfov Tribunalul Bucureşti 

DRĂGUŢ MARIUS 

Promovare efectivă la Tribunalul 
Giurgiu începând cu data de 
01.07.2016 

Tribunalul Giurgiu Tribunalul Bucureşti 

CURTEA DE APEL CLUJ 

 



• Hotarare 
nr. 680 

• Hotarare 
nr. 681 

• Hotarare 
nr. 682 

• Hotarare 
nr. 683<  

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

ALDEA ANA 

 promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal, 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Judecătoria Turda Tribunalul Cluj 

PAVELESCU ANCUŢA 

judecător la Judecătoria Cluj - 
Napoca, promovată pe loc 
judecător cu grad profesional de 
tribunal, începând cu data de 
01.07.2016 

 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 

PĂCURAR VICTORIŢA PAULA 

 judecător cu grad de tribunal 

 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 

TANŢĂU RODICA 

judecător la Judecătoria Cluj - 
Napoca, promovată pe loc 
judecător cu grad profesional de 
tribunal, începând cu data de 
01.07.2016 

 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 

POPESCU ADRIAN 

 judecător cu grad de tribunal 

 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 

TRIFAN ŞOIMIŢA - BIANCA, 
judecător la Judecătoria Cluj – 
Napoca, preşedinte al Secţiei 
civile, promovată pe loc judecător 
cu grad profesional de tribunal, 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 

CHICHIŞAN ARTEMIS SIMONA Tribunalul Alba Tribunalul Cluj 



 

GEORGIU IOANA LILIANA 

 judecător cu grad de tribunal 

 

Judecătoria Gherla Tribunalul Cluj 

COSTEA RĂZVAN RAREŞ 

 

Tribunalul 
Maramureş 

Tribunalul Cluj 

CRISTEA SIMONA GEORGETA 

 

Tribunalul Satu 
Mare 

Tribunalul Cluj 

CURTEA DE APEL CONSTANŢA 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 

transferul 

MARIȘ BEATRICE 

judecător cu grad profesional de 
curte de apel 

Tribunalul 
Constanţa 

Curtea de Apel 
Constanţa 

CURTEA DE APEL CRAIOVA 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 

transferul 

NEDELCEA LAURA 

judecător cu grad profesional de 
tribunal 

Judecătoria Craiova Tribunalul Dolj 

ANCUŢA GEORGETA RALUCA 

judecător cu grad profesional de 
tribunal 

Judecătoria Craiova Tribunalul Dolj 

CHIRIŢĂ DORIAN 

judecător cu grad profesional de 
tribunal 

Judecătoria Feteşti Tribunalul Mehedinţi 

Tribunalul Olt 

ZAHARIA DANIEL 

promovare efectivă la Curtea de 
Apel Timişoara începând cu data 
de 01.07.2016 

Curtea de Apel 
Timisoara 

Tribunalul  Mehedinţi 

CURELEA ANA RUXANDRA Tribunalul 
Teleorman 

Tribunalul Mehedinţi 



promovare efectivă la Tribunalul 
Teleorman începând cu data de 
01.07.2016 

CURTEA DE APEL IAŞI 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

DĂNILĂ CRISTINA-DANIELA 

Promovat pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Tribunalul Suceava Tribunalul Iași 

GHERGHEȘANU IRINA 
ALEXANDRA 

 

 

Tribunalul 
București  

Tribunalul Iași 

IGNAT OANA IRINA 

Judecător cu grad profesional de 
tribunal 

Judecătoria Iași Tribunalul Iași 

ISEPCIUC ELENA-RALUCA, 
judecător cu grad profesional de 
tribunal 

Judecătoria Iași Tribunalul Iași 

VIERU OANA MIHAELA Tribunalul Vaslui Tribunalul Iași 

MĂSTACAN ERICH- EMILIAN 

 

 

Tribunalul Vaslui Tribunalul Iași 

ZAHARIA-LEFTER                
MARIA-OANA, judecător cu grad 
profesional de tribunal 

Judecătoria Iași Tribunalul Iași 

CIOARĂ MĂDĂLINA Tribunalul Vaslui Tribunalul Iași 

POPA ȘTEFAN-ANDREI, judecător 
cu grad profesional de tribunal 

Judecătoria Iași 

 

Tribunalul Iași 



NICOLA-GHEORGHIU DANIEL Tribunalul Tulcea Tribunalul Iași 

STĂNCULEANU MARIA-
GABRIELA, judecător cu grad 
profesional de tribunal 

Judecătoria Iași 

 

Tribunalul Iași 

CODINĂ OANA Tribunalul Vaslui Tribunalul Iași 

ALEXANDRESCU ELENA 
LOREDANA 

Promovat pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Judecătoria Iași 

 

Tribunalul Iași 

CURTEA DE APEL PITEŞTI 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

CAPLAN ADRIANA 

 judecător cu grad profesional de 
tribunal 

Judecătoria 
Cîmpulung 

Tribunalul Argeş 

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

POEANĂ IULIANA – MĂDĂLINA 

judecător cu grad profesional de 
curte de apel 

 

 

Tribunalul Prahova Curtea de Apel Ploieşti 

CURTEA DE APEL SUCEAVA 

 



Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

TĂUTU CONSTANTIN 

 judecător la Judecătoria 
Botoşani, promovat cu 
01.07.2016  la Tribunalul Prahova  

Tribunalul Prahova Tribunalul Suceava 

            CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

JEBELEAN MĂDĂLINA 

Promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal 
începând cu data de 01.07.2016 

Judecătoria 
Timişoara 

Tribunalul Timiş 

VELA IOANA-LUCIANA 

Promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal 
începând cu data de 01.07.2016 

Judecătoria Reşiţa Tribunalul Caraş-Severin 

 
Solutie 

CURTEA DE APEL ALBA IULIA 

Nume/Prenume Nume/Prenume Nume/Prenume 

VIŞOIU DANA 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Curtea de Apel 
Timişoara  

Curtea de Apel Alba 
Iulia 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 



VIZITEU LILIANA CAMELIA  

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât transferul 
judecătorului sus-menţionat, 
începând cu data de 01.09.2016. 

 

De asemenea, Secţia pentru 
judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât încetarea 
detaşării la Curtea de Apel 
Bucureşti a doamnei judecător 
VIZITEU LILIANA CAMELIA, 
începând cu data transferului. 

Curtea de Apel 
Bacău  

Curtea de Apel 
București 

GAVRIȘ MARILENA VERONICA 

 promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel, 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul 
Bucureşti   

Curtea de Apel 
Bucureşti 

CUZUC MIHAELA 

 promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel, 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel 
Bucureşti 



NESTOR RAUL ALEXANDRU 

judecător cu grad de curte de apel 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel 
București 

RAMAȘCANU BEATRICE – LENUȚA 

Promovare efectivă la Curtea de 
Apel Ploieşti începând cu data de 
01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Curtea de Apel 
Ploieşti 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

ARSENIE LIANA NICOLETA 

judecător cu grad de curte de apel 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât transferul 
judecătorului sus-menţionat, 
începând cu data de 01.09.2016. 

 

De asemenea, Secţia pentru 
judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât eliberarea 
din funcţia de vicepreşedinte al 
Tribunalului Teleorman a 
doamnei judecător cu grad 
profesional de curte de apel 

Tribunalul 
Teleorman 

Curtea de Apel 
Bucureşti 



Arsenie Liana Nicoleta, începând 
cu data transferului. 

RADU CRISTINA RALUCA 

promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel, 
începând cu data de 01.06.2015 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât transferul 
judecătorului sus-menţionat, 
începând cu data de 01.09.2016. 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

MARINESCU DANIELA IULIANA 

judecător cu grad de curte de apel 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

ARDELEANU CRISTINA 

promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de curte de apel, 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul 
Bucureşti 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

IVAN DANIELA 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 

Tribunalul Ilfov Tribunalul Bucureşti 



formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

MIHAI ANDREEA CECILIA  

promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal, 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Judecătoria 
Sectorului 3 
Bucureşti 

  

Tribunalul Bucureşti 

MIHAI CATALIN CONSTANTIN 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Ilfov Tribunalul Bucureşti  

VOINEAG EUGENIA, judecător cu 
grad profesional de curte de apel 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât transferul 
judecătorului sus-menţionat, 
începând cu data de 01.09.2016, 
cu menţinerea gradului 
profesional de curte de apel. 

Curtea de Apel 
Ploieşti 

Tribunalul Bucureşti 

ENE MARIANA 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 

Tribunalul Ilfov Tribunalul Bucureşti 



formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

DRĂGUŢ MARIUS 

Promovare efectivă la Tribunalul 
Giurgiu începând cu data de 
01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Giurgiu Tribunalul Bucureşti 

CURTEA DE APEL CLUJ 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

ALDEA ANA 

 promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal, 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât transferul 
judecătorului sus-menţionat, 
începând cu data de 01.09.2016. 

 

Judecătoria Turda Tribunalul Cluj 

PAVELESCU ANCUŢA 

judecător la Judecătoria Cluj - 
Napoca, promovată pe loc 
judecător cu grad profesional de 
tribunal, începând cu data de 
01.07.2016 

 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 



Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a luat act de 
renunţarea la cererea de transfer 
formulată de judecătorul sus-
menţionat.  

PĂCURAR VICTORIŢA PAULA 

 judecător cu grad de tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 

TANŢĂU RODICA 

judecător la Judecătoria Cluj - 
Napoca, promovată pe loc 
judecător cu grad profesional de 
tribunal, începând cu data de 
01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 

POPESCU ADRIAN 

 judecător cu grad de tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 



formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

TRIFAN ŞOIMIŢA - BIANCA, 

 judecător la Judecătoria Cluj – 
Napoca, preşedinte al Secţiei 
civile, promovată pe loc judecător 
cu grad profesional de tribunal, 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Judecătoria Cluj-
Napoca 

Tribunalul Cluj 

CHICHIŞAN ARTEMIS SIMONA 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Alba Tribunalul Cluj 

GEORGIU IOANA LILIANA 

 judecător cu grad de tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Judecătoria Gherla Tribunalul Cluj 

COSTEA RĂZVAN RAREŞ 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 

Tribunalul 
Maramureş 

Tribunalul Cluj 



respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

CRISTEA SIMONA GEORGETA 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Satu 
Mare 

Tribunalul Cluj 

CURTEA DE APEL CONSTANŢA 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 

transferul 

MARIȘ BEATRICE 

judecător cu grad profesional de 
curte de apel 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat, ca urmare a solicitării 
doamnei judecător. 

Tribunalul 
Constanţa 

Curtea de Apel 
Constanţa 

CURTEA DE APEL CRAIOVA 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 

transferul 

NEDELCEA LAURA 

judecător cu grad profesional de 
tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 

Judecătoria 
Craiova 

Tribunalul Dolj 



respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

ANCUŢA GEORGETA RALUCA 

judecător cu grad profesional de 
tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Judecătoria 
Craiova 

Tribunalul Dolj 

CHIRIŢĂ DORIAN 

judecător cu grad profesional de 
tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Judecătoria Feteşti Tribunalul Mehedinţi 

Tribunalul Olt 

ZAHARIA DANIEL 

promovare efectivă la Curtea de 
Apel Timişoara începând cu data 
de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Curtea de Apel 
Timisoara 

Tribunalul  Mehedinţi 

CURELEA ANA RUXANDRA Tribunalul 
Teleorman 

Tribunalul Mehedinţi 



promovare efectivă la Tribunalul 
Teleorman începând cu data de 
01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a luat act de 
renunţarea la cererea de transfer 
formulată de judecătorul sus-
menţionat.  

CURTEA DE APEL IAŞI 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

DĂNILĂ CRISTINA-DANIELA 

Promovat pe loc judecător cu grad 
profesional de curte de apel 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât transferul 
judecătorului sus-menţionat, 
începând cu data de 01.09.2016. 

Tribunalul Suceava Tribunalul Iași 

GHERGHEȘANU IRINA 
ALEXANDRA 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

 

Tribunalul 
București  

Tribunalul Iași 

IGNAT OANA IRINA 

Judecător cu grad profesional de 
tribunal 

Judecătoria Iași Tribunalul Iași 



 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

ISEPCIUC ELENA-RALUCA, 
judecător cu grad profesional de 
tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Judecătoria Iași Tribunalul Iași 

VIERU OANA MIHAELA 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Vaslui Tribunalul Iași 

MĂSTACAN ERICH- EMILIAN 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Vaslui Tribunalul Iași 

ZAHARIA-LEFTER                
MARIA-OANA, judecător cu grad 
profesional de tribunal 

 

Judecătoria Iași Tribunalul Iași 



Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

CIOARĂ MĂDĂLINA 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Vaslui Tribunalul Iași 

POPA ȘTEFAN-ANDREI, judecător 
cu grad profesional de tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Judecătoria Iași 

 

Tribunalul Iași 

NICOLA-GHEORGHIU DANIEL 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Tulcea Tribunalul Iași 

STĂNCULEANU MARIA-GABRIELA, 
judecător cu grad profesional de 
tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 

Judecătoria Iași 

 

Tribunalul Iași 



respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

CODINĂ OANA 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Vaslui Tribunalul Iași 

ALEXANDRESCU ELENA 
LOREDANA 

Promovat pe loc judecător cu grad 
profesional de tribunal începând 
cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

 

Judecătoria Iași 

 

Tribunalul Iași 

CURTEA DE APEL PITEŞTI 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

CAPLAN ADRIANA 

 judecător cu grad profesional de 
tribunal 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 

Judecătoria 
Cîmpulung 

Tribunalul Argeş 



formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

POEANĂ IULIANA – MĂDĂLINA 

judecător cu grad profesional de 
curte de apel 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

 

Tribunalul Prahova Curtea de Apel Ploieşti 

CURTEA DE APEL SUCEAVA 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

TĂUTU CONSTANTIN 

 judecător la Judecătoria Botoşani, 
promovat cu 01.07.2016  la 
Tribunalul Prahova  

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Tribunalul Prahova Tribunalul Suceava 

            CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 



Nume/Prenume Instanţa unde 
funcţionează 

Instanţa/instanţele 
unde solicită 
transferul 

JEBELEAN MĂDĂLINA 

Promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât 
respingerea cererii de transfer 
formulate de judecătorul sus-
menţionat. 

Judecătoria 
Timişoara 

Tribunalul Timiş 

VELA IOANA-LUCIANA 

Promovată pe loc judecător cu 
grad profesional de tribunal 
începând cu data de 01.07.2016 

 

Secţia pentru judecători a 
Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât transferul 
judecătorului sus-menţionat, 
începând cu data de 01.09.2016. 

Judecătoria Reşiţa Tribunalul Caraş-
Severin 

 
----------------- 
Documente 
1) Curtea de Apel Alba Iulia - L [descarcă] 
2) Curtea de Apel Bucureşti - L [descarcă] 
3) Curtea de Apel Cluj - L [descarcă] 
4) Curtea de Apel Craiova - L [descarcă] 
5) Curtea de Apel Iaşi - L [descarcă] 
6) Curtea de Apel Piteşti - L [descarcă] 
7) Curtea de Apel Ploieşti - L [descarcă] 
8) Curtea de Apel Suceava - L [descarcă] 
9) Curtea de Apel Timişoara - L [descarcă] 

2. 14631/201
6 

• Hotarare 
nr. 684<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerea Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie de delegare în funcţia de preşedinte al instanţei supreme. 
Solutie 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702018.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702019.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702020.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702021.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702022.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702023.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702026.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702027.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000702029.pdf


Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât delegarea în 
funcţia de preşedinte al  Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a doamnei judecător IULIA 
CRISTINA TARCEA, vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, începând cu 
data de 13.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

3. 14634/201
6 

• Hotarare 
nr. 685<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14674/2016 privind aprobarea 
calendarului pentru ocuparea unor funcții de conducere la Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Publicarea pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a proiectelor candidaţilor 
conform calendarului estimativ. 

2. Stabilirea unui calendar estimativ pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie, care să cuprindă următoarele etape : 

 

 

13 iulie 2016 - publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii 
şi a instanţei supreme a anunţului privind declanşarea procedurii de depunere de 
candidaturi pentru funcţia de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;  

13 iulie – 16 august 2016 - depunerea candidaturilor la Consiliul Superior al 
Magistraturii; 

17 august – 02 septembrie 2016 - verificarea, de către Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, dacă judecătorii care şi-au depus candidaturi au făcut 
parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea şi 
comunicarea rezultatului verificării; 

22 august 2016 – publicarea pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a 
proiectelor de candidatură; 

17 august – 02 septembrie 2016 - verificarea, de către Direcţia resurse umane şi 
organizare, a înscrisurilor depuse la dosarele de candidatură şi solicitarea 
completării acestora, după caz; 

02 – 06 septembrie 2016 - elaborarea Notei Direcţiei resurse umane şi organizare 
de prezentare a candidaturilor şi a documentelor ataşate în susţinerea acestora; 

 

08-09 septembrie 2016 – analizarea candidaturilor de către Secţia pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii şi formularea propunerilor de numire în funcţia 
de preşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 



 

 

3. Stabilirea unui calendar estimativ pentru ocuparea funcţiilor de vicepreşedinte şi 
preşedinte al Secţiei I civile din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, funcţii care 
se vor vacanta la data de 17.09.2015, ca urmare a expirării mandatelor, care să 
cuprindă următoarele etape : 

 

 

18 iulie 2016 - publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii 
şi a instanţei supreme a a anunţului privind declanşarea procedurii de depunere de 
candidaturi pentru funcţiile de vicepreşedinte şi preşedinte al Secţiei I civile din 
cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;  

 

18 iulie – 18 august 2016 - depunerea candidaturilor la Consiliul Superior al 
Magistraturii; 

19 august – 4 septembrie 2016 - verificarea, de către Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii, dacă judecătorii care şi-au depus candidaturi au făcut 
parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea şi 
comunicarea rezultatului verificării; 

22 august 2016 – publicarea pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a 
proiectelor de candidatură; 

 

19 august – 4 septembrie 2016 - verificarea, de către Direcţia resurse umane şi 
organizare, a înscrisurilor depuse la dosarele de candidatură şi solicitarea 
completării acestora, după caz; 

 

4 septembrie – 6 septembrie 2016 - elaborarea Notei Direcţiei resurse umane şi 
organizare de prezentare a candidaturilor şi a documentelor ataşate în susţinerea 
acestora; 

 

15 septembrie -16 septembrie 2016 – analizarea candidaturilor de către Secţia 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii şi formularea propunerilor 
de numire în funcţiile de vicepreşedinte şi preşedinte al Secţiei I civile din cadrul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, funcţii care se vor vacanta la data de 17.09.2016. 

 



4. 14535/201
6 

• Hotarare 
nr. 686 

• Hotarare 
nr. 687 

• Hotarare 
nr. 688 

• Hotarare 
nr. 689 

• Hotarare 
nr. 690 

• Hotarare 
nr. 691 

• Hotarare 
nr. 692 

• Hotarare 
nr. 693 

• Hotarare 
nr. 694 

• Hotarare 
nr. 695<  

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13630/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secției I-a civilă a Curţii de Apel 
Constanţa, a domnului judecător ANGHEL RĂZVAN. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13592/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secției II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Constanţa, a doamnei judecător GHEORMA 
ELENA CARINA. 
 
3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de numire 
în funcţia de preşedinte al Secției penale a Tribunalului Olt, a doamnei judecător 
ZĂVĂLAŞI DOINA GABRIELA. 
 
4) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14288/DRUO/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secției I-a civilă Tribunalului 
Vâlcea, a doamnei judecător MATEESCU CARMEN ADELUŢA.  
 
5) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14508/DRUO/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secției penală şi pentru cauze 
cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bacău, a doamnei judecător CĂLIMAN 
CARMEN. 
 
6) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13827/DRUO/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secției penale a Tribunalului 
Giurgiu, a domnului judecător ACHIM ISTRĂTESCU. 
 
7) Referatul Direcţiei resurse umane şi Organizare nr. 14183/DRUO/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secției penale a Curţii de Apel 
Timişoara, a domnului judecător COSTEA CONSTANTIN. 
 
8) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14214/DRUO/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secției III-a civilă şi pentru cauze 
cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti, a doamnei judecător DOINIŢA 
MIHALCEA. 
 
9) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14719/DRUO/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secției mixte, de contencios 
administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului 
Cluj, a domnului judecător BOTIŞ VASILE MARIUS. 
 
10) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14465/2016 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani, a doamnei judecător 
AXINTE LĂCRĂMIOARA. 
 
Solutie 



Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției I-a civilă a Curţii de Apel Constanţa, a 
domnului judecător ANGHEL RĂZVAN, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
29 iunie 2016. 

 

2.1. Numire în funcţia de preşedinte al Secției a II-a civilă, de contencios administrativ 
şi fiscal a Curţii de Apel Constanţa, a doamnei judecător GHEORMA ELENA CARINA, 
pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 29 iunie 2016. 

2.2. Încetarea delegării în funcţia de preşedinte al Secției a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Constanţa, a doamnei judecător GHEORMA 
ELENA CARINA, începând cu data numirii în această funcţie de conducere. 

 

3.1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției penale a Tribunalului Olt, a doamnei 
judecător ZĂVĂLAŞI DOINA GABRIELA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
29 iunie 2016. 

3.2. Încetarea prelungirii delegării în funcţia de preşedinte al Secției penale a 
Tribunalului Olt, a doamnei judecător ZĂVĂLAŞI DOINA GABRIELA, începând cu data 
numirii în această funcţie de conducere. 

 

4.1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției I civilă a Tribunalului Vâlcea, a 
doamnei judecător MATEESCU CARMEN ADELUŢA, pe o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 29 iunie 2016. 

4.2. Încetarea prelungirii delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a 
Tribunalului Vâlcea a doamnei judecător Mateescu Carmen Adeluţa, începând cu 
data numirii în această funcţie de conducere. 

 

5. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției penale şi pentru cauze cu minori şi de 
familie a Curţii de Apel Bacău, a doamnei judecător CĂLIMAN CARMEN, pe o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.07.2016. 

 

6.1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției penale a Tribunalului Giurgiu, a 
domnului judecător ACHIM ISTRĂTESCU, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
29.06.2016. 



6.2. Încetarea prelungirii delegării în funcţia de preşedinte al Secției penale a 
Tribunalului Giurgiu a domnului judecător ACHIM ISTRĂTESCU, începând cu data 
numirii în această funcţie de conducere. 

 

7. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției penale a Curţii de Apel Timişoara, a 
domnului judecător COSTEA CONSTANTIN, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data 
de 18.07.2016. 

 

8.1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției III-a civile şi pentru cauze cu minori şi 
de familie a Curţii de Apel Bucureşti, a doamnei judecător DOINIŢA MIHALCEA, pe o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 29 iunie 2016. 

8.2. Încetarea delegării în funcţia de preşedinte al Secției III-a civile şi pentru cauze 
cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti, a doamnei judecător DOINIŢA 
MIHALCEA, începând cu data numirii în funcţia de conducere. 

 

9. Numirea în funcţia de preşedinte al Secției mixte, de contencios administrativ şi 
fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a Tribunalului Cluj, a domnului 
judecător BOTIŞ VASILE MARIUS, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
18.07.2016. 

 

10. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani, a doamnei judecător AXINTE 
LĂCRĂMIOARA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 29.06.2016. 

5. 14276/201
6 

• Hotarare 
nr. 696 

• Hotarare 
nr. 697 

• Hotarare 
nr. 698 

• Hotarare 
nr. 699 

• Hotarare 
nr. 700 

• Hotarare 
nr. 701 

• Hotarare 
nr. 702 

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 13937/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Olt, a doamnei judecător 
MEŞINĂ NUŢI FLORENTINA OLT, președintele Secției a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a acestei instanţe. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14098/2016 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Harghita a 
doamnei judecător AIRINEI IOANA. 
 
3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14287/DRUO/2016 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal aTribunalului Vâlcea a domnului judecător 
PETRIA SORINEL. 
 
4) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.14376/2016 privind 



• Hotarare 
nr. 703 

• Hotarare 
nr. 704 

• Hotarare 
nr. 705 

• Hotarare 
nr. 707 

• Hotarare 
nr. 708 

• Hotarare 
nr. 709 

• Hotarare 
nr. 710<  

propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hârşova , a 
doamnei judecător PELELUNGĂ MARIANA. 
 
5) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14511/2016 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ a 
domnului judecător AMZA EMIL MIRCEA. 
 
6) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14465/2016 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal aTribunalului Botoşani, a doamnei judecător 
AXINTE LĂCRĂMIOARA. 
 
7) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de delegare 
în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Galaţi, a doamnei judecător BACŞIN 
SIMONA. 
 
8) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de delegare 
în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Galaţi, a doamnei 
judecător PERIJOC PAULA. 
 
9) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de delegare 
în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal 
aTribunalului Galaţi a doamnei judecător DUMITRACHE VERONICA. 
 
10) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14192/2016 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Timişoara, a doamnei judecător FLOREA 
NELA ADELIA. 
 
11) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de 
delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Petroşani, a doamnei 
PETROI IONELA ROXANA, judecător la Tribunalul Gorj din 15.07.2016. 
 
12) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de 
delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civilă aTribunalului Sălaj a doamnei 
judecător POP ADRIANA RAMONA. 
 
13) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de 
delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Jibou, a doamnei judecător 
MATYUS GABRIELA ELVIRA. 
 
14) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14213/2016 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorului 5 
Bucureşti a domnului judecător cu grad de curte de apel MIHNEA ADRIAN 
TĂNASE. 
 
15) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de 
delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lieşti a domnului ILIE 



CORNELIU, judecător la Judecătoria Tecuci. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 1. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Olt, a doamnei judecător 
MEŞINĂ NUŢI FLORENTINA OLT, președinte al Secției a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a acestei instanţe, începând cu data de  29 iunie 2016, până la 
revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Tribunalului Harghita a doamnei judecător 
AIRINEI IOANA, începând cu data de 15.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin 
concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Vâlcea a domnului judecător PETRIA SORINEL, 
începând cu data de 01.07.2016 până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hârşova, a doamnei judecător 
PELELUNGĂ MARIANA, începând cu data de 15.07.2016, până la ocuparea funcţiei 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

5.1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ a domnului 
judecător AMZA EMIL MIRCEA, delegat în funcţia de vicepreşedinte al instanţei, 
începând cu data de 01.07.2016, până la revenirea titularului postului sau până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 
luni. 

5.2. Încetarea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ a 
domnului judecător AMZA EMIL MIRCEA, începând cu data delegării în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ. 

 

6. Ia act de retragerea propunerii de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-
a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani, a doamnei 
judecător AXINTE LĂCRĂMIOARA. 

 

7. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Galaţi, a doamnei judecător 
BACŞIN SIMONA-CLAUDIA, începând cu data de 01.07.2016, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 



 

8. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Galaţi, a 
doamnei judecător PERIJOC PAULA, începând cu data de 29.06.2016, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

9. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
Tribunalului Galaţi a doamnei judecător DUMITRACHE VERONICA, începând cu data 
de 01.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

 

10. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal 
a Curţii de Apel Timişoara, a doamnei judecător FLOREA NELA-ADELIA, începând cu 
data de 18.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

 

11. Amânarea discutării propunerii de delegare în funcţia de vicepreşedinte al 
Judecătoriei Petroşani, a doamnei PETROI IONELA ROXANA, judecător la Tribunalul 
Gorj. 

 

12. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Sălaj a doamnei 
judecător POP ADRIANA RAMONA, începând cu data de 15.07.2016, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

13. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Jibou, a doamnei judecător 
MATYUS GABRIELA ELVIRA, începând cu data de 15.07.2016, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 3 luni. 

 

14. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti a 
domnului judecător cu grad de curte de apel MIHNEA ADRIAN TĂNASE, începând cu 
data de 15.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

15. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lieşti a domnului ILIE 
CORNELIU, judecător la Judecătoria Tecuci, începând cu data de 01.07.2016, până la 



ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 
luni. 

6. 14492/201
6 

• Hotarare 
nr. 711 

• Hotarare 
nr. 712 

• Hotarare 
nr. 713 

• Hotarare 
nr. 714 

• Hotarare 
nr. 715 

• Hotarare 
nr. 716 

• Hotarare 
nr. 717 

• Hotarare 
nr. 718 

• Hotarare 
nr. 719 

• Hotarare 
nr. 720 

• Hotarare 
nr. 721 

• Hotarare 
nr. 722 

• Hotarare 
nr. 723<  

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14423/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Săveni, a 
domnului judecător BOSOC SAMIR. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14476/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Calafat, a 
doamnei judecător STOENESCU DORINA. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14484/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Mehedinţi, a 
domnului judecător POPESCU CORNELIU. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14377/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sighişoara, a 
doamnei judecător POP CORNELIA. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14413/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Buhuşi, a 
doamnei judecător PĂUN MIHAELA ADINA. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14180/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoria Negreşti Oaş, a 
domnului judecător CIORBA ADRIAN OVIDIU SIMION. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14610/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de 
contecios admisnitartiv şi fiscal a Tribunalului Satu Mare, a doamnei judecător 
VÎLCU ADRIANA MARIANA. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14557/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Feteşti, a 
domnului judecător CHIRIŢĂ DORIAN. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14295/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secției I civilă a Tribunalului 
Galaţi, a domnului judecător DICU RĂZVAN. 
 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14285/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lehliu Gară, a 
doamnei judecător JOGA MIHAELA DANIELA. 
 
11) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14377/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Medgidia, a 
doamnei judecător cu grad profesional de tribunal STĂNESCU ISABELA ALINA. 



 
12) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14259/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor, a 
doamnei judecător ROXANA LUCIA MAHU. 
 
13) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14797/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secției penale a Judecătoriei 
Sectorului 5 Bucureşti, a doamnei judecător OANA STELA ROŞEANU. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Săveni, a domnului 
judecător BOSOC SAMIR, începând cu data de 15.07.2016, până la ocuparea funcţiei 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Calafat, a doamnei 
judecător STOENESCU DORINA, începând cu data de 15.07.2016, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Mehedinţi, a 
domnului judecător POPESCU CORNELIU, vicepreşedintele acestei instanţe, începând 
cu data de 25.08.2016, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 
luni. 

 

4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sighişoara, a doamnei 
judecător POP CORNELIA, începând cu data de 26.07.2016, până la ocuparea funcţiei 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Buhuşi, a doamnei 
judecător PĂUN MIHAELA ADINA, începând cu data de 17.08.2016, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoria Negreşti Oaş, a 
domnului judecător CIORBA ADRIAN OVIDIU SIMION, începând cu data de 
01.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar 
nu mai mult de 6 luni. 

 



7. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Satu Mare, a doamnei judecător VÎLCU ADRIANA 
MARIANA, începând cu data de 10.08.2016, până la ocuparea funcţiei prin numire, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

8. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Feteşti, a domnului 
judecător cu grad profesional de tribunal CHIRIŢĂ DORIAN, începând cu data de 
13.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar 
nu mai mult de 6 luni.  

 

9. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secției I civilă a Tribunalului Galaţi, 
a domnului judecător DICU RĂZVAN, începând cu data de 22.07.2016, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.  

 

10. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lehliu Gară, a 
doamnei judecător JOGA MIHAELA DANIELA, începând cu data de 17.07.2016, până 
la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 

 

11. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Medgidia, a 
doamnei judecător cu grad profesional de tribunal STĂNESCU ISABELA ALINA, 
începând cu data de 17.08.2016, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, 
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

12. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor, a 
doamnei judecător ROXANA LUCIA MAHU, începând cu data de 27.09.2016, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 
luni. 

 

13 Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secției penale a Judecătoriei 
Sectorului 5 Bucureşti, a doamnei judecător OANA STELA ROŞEANU, începând cu 
data de 18.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

7. 12655/201
6 

• Hotarare 
nr. 706<  

REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 12153/2016 privind cererea de 



reîncadrare în funcţia de judecător a doamnei GEORGETA GURANDA. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu recomandă 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii reîncadrarea în funcţia de judecător la 
Curtea de Apel Bucureşti, a doamnei GEORGETA GURANDA. 

8. 14645/201
6 

• Hotarare 
nr. 724 

• Hotarare 
nr. 725<  

PRELUNGIRE DETAŞARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14547/2016 privind solicitarea 
de prelungire a detaşării în cadrul Minsiterului Afacerilor Externe, Direcţia Agent 
Guvernamental a doamnei CAMBREA IRINA MARILENA, judecător la 
Judecătoria Târgu Jiu. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea de prelungire a 
detaşării în cadrul Minsiterului Justiţiei a domnului VASILE ALEXANDRU, 
judecător la Tribunalul Prahova. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea detaşării în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Direcţia Agent 
Guvernamental a doamnei CAMBREA IRINA MARILENA, judecător la Judecătoria 
Târgu Jiu, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 15.07.2016. 

 

2. Prelungirea detaşării în cadrul Ministerului Justiţiei a  domnului VASILE 
ALEXANDRU, judecător la Tribunalul Prahova, pe o perioadă de 3 ani, începând cu 
data de 01.08.2016. 

9. 14272/201
6 

• Hotarare 
nr. 726 

• Hotarare 
nr. 727<  

CONTINUARE ACTIVITATE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 13985/2016 privind cererea 
formulată de domnul judecător MORAR ADRIAN, de continuare a activităţii la 
Judecătoria Târgu Mureş începând cu data la care îi încetează mandatul în funcţia 
de preşedinte al Judecătoriei Reghin. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 13866/2016 privind cererea 
formulată de doamna judecător CIOLPAN CARMEN-RAMONA, de continuare a 
activităţii la Judecătoria Cluj Napoca începând cu data la care îi încetează 
mandatul în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Turda. 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Admiterea, de principiu, a solicitării formulate de domnul judecător MORAR 
ADRIAN, de continuare a activităţii la Judecătoria Târgu Mureş, în temeiul art. 51 alin. 
(1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
începând cu data de 01.01.2017, dată la care expiră mandatul în funcţia de 



preşedinte al Judecătoriei  Reghin,  urmând ca situaţia posturilor să fie avută în 
vedere la o dată mai apropiată de momentul transferului. 

 

2. Admiterea, de principiu, a solicitării formulate de doamna judecător CIOLPAN 
CARMEN-RAMONA, de continuare a activităţii la Judecătoria Cluj Napoca, în temeiul 
art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, începând cu data de 01.01.2017, dată la care expiră mandatul în funcţia 
de vicepreşedinte al Judecătoriei  Turda,  urmând ca situaţia posturilor să fie avută 
în vedere la o dată mai apropiată de momentul transferului. 

10. 14648/201
6 

• Hotarare 
nr. 728<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14225/2016 privind cererea 
formulată de domnul IONEL FLORIN NEGHINĂ, preşedinte al Secției civile a 
Judecătoriei Giurgiu, 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 civile a Judecătoriei Giurgiu a domnului judecător 
cu grad profesional de tribunal IONEL FLORIN NEGHINĂ, începând cu data de 
01.07.2016, ca urmare a demisiei. 

 

 

11. 14277/201
6 

• Hotarare 
nr. 729<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27884/2016 privind Ordinul 
ministrului justiției nr.2183/C/08.06.2016 privind modificarea statelor de funcţii şi 
de personal ale Tribunalului Mureş şi Curţii de Apel Târgu Mureş. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat transferul 
la Curtea de Apel Târgu Mureş a doamnei MOLDOVAN CRISTINA, judecător la 
Tribunalul Mureş, începând cu data de 08.06.2016, data emiterii Ordinului 
ministrului justiţiei privind transferul temporar al unui post de judecător, din statul 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Mureş în statul de funcţii şi de personal al 
Curţii de Apel Târgu Mureş. 

12. 14537/201
6 

• Hotarare 
nr. 730<  

CONTESTAŢII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/10032/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna judecător DRĂGHICI ALIS CĂTĂLINA din cadrul 
Judecătoriei Răcari. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, 
ca inadmisibilă, a contestaţiei formulate de doamna DRĂGHICI ALIS CĂTĂLINA, 



judecător la Judecătoria Răcari împotriva calificativului acordat de Comisia de 
evaluare constituită la nivelul Tribunalului Dâmboviţa. 

13. 14500/201
6 

• Hotarare 
nr. 731<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/14450/2016 privind organizarea 
unei sesiuni de transferuri în luna iulie 2016 pentru tribunale şi curţi de apel. 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 13806/2016 privind solicitarea 
Judecătoriei Târgovişte de organizare a unei sesiuni de transferuri pentru 
judecătorii în luna iunie 2016. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este 
necesară organizarea unei sesiuni de transferuri la nivel de tribunale şi curţi de apel 
în luna iulie 2016. 

 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât comunicarea 
unui răspuns Judecătoriei Târgovişte în sensul notei direcţiei de specialitate. 

14. 14765/201
6 

• Hotarare 
nr. 732 

• Hotarare 
nr. 733<  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9232/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Bacău de delegare a domnului judecător PĂUN IONEL IULIAN, de 
la Judecătoria Focşani la Judecătoria Piatra Neamţ. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14641/2016 privind 
delegarea domnului judecător TĂUTU CONSTANTIN, pe funcţie de execuţie, de 
la Tribunalul Prahova la Judecătoria Darabani. 
 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Delegarea domnului judecător PĂUN IONEL IULIAN, de la Judecătoria Focşani la 
Judecătoria Piatra Neamţ, pe o perioadă de 6 luni, începând cu data de 01.09.2016. 

 

2. Respingerea solicitării Curţii de Apel Suceava privind delegarea domnului 
judecător TĂUTU CONSTANTIN, de la Tribunalul Prahova la Judecătoria Darabani. 

15. 14472/201
6 

• Hotarare 
nr. 734 

• Hotarare 
nr. 735 

• Hotarare 
nr. 736 

• Hotarare 
nr. 737 

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 586/6017/2016 privind propunerile 
de numire în funcţii de conducere la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, a 
candidaţilor declaraţi admişi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii 
de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii, 
precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 25 martie - 23 
iunie 2016. 
Solutie 



• Hotarare 
nr. 738 

• Hotarare 
nr. 739 

• Hotarare 
nr. 740 

• Hotarare 
nr. 741 

• Hotarare 
nr. 742 

• Hotarare 
nr. 743 

• Hotarare 
nr. 744 

• Hotarare 
nr. 745 

• Hotarare 
nr. 746 

• Hotarare 
nr. 747 

• Hotarare 
nr. 748 

• Hotarare 
nr. 749 

• Hotarare 
nr. 750 

• Hotarare 
nr. 751 

• Hotarare 
nr. 752 

• Hotarare 
nr. 753 

• Hotarare 
nr. 754 

• Hotarare 
nr. 755 

• Hotarare 
nr. 756 

• Hotarare 
nr. 757 

• Hotarare 
nr. 758 

• Hotarare 
nr. 759 

• Hotarare 
nr. 760 

• Hotarare 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Numirea în funcţiile de conducere pentru care au candidat a judecătorilor care au 
obţinut rezultatul cel mai bun la concursul sau examenul desfăşurat în perioada 25 
martie - 23 iunie 2016, începând cu data de 15.07.2016, după cum urmează: 

 

   

  

 CURTEA DE APEL ALBA 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Cristea Horia - Dorin Judecătoria Alba Iulia - Preşedinte 

2 Cristea - Dragoş Nicoleta 
Emilia Judecătoria Alba Iulia - Vicepreşedinte 

3 Piroş Florica - Tanţa Judecătoria Sibiu - Preşedinte 

 CURTEA DE APEL BACĂU 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Munteanu Adina - Dumitriţa Judecătoria Piatra Neamţ - Vicepreşedinte 

  CURTEA DE APEL BRAŞOV 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Ţînţ Nicoleta - Margareta Curtea de Apel Braşov - Preşedinte 

2 Florea Cristina Anca Tribunalul Braşov - Preşedinte 

3 Pandrea Monica - Garofiţa Judecătoria Făgăraş - Preşedinte 

  

 CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Florescu Alina - Loredana Judecătoria Buftea - Vicepreşedinte 
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2 Enescu Elena Dana Judecătoria Călăraşi - Vicepreşedinte 

3 
Constantinescu Nicoleta 
Georgeta Judecătoria Cornetu - Preşedinte 

4 Mîrlogeanu Mariana Judecătoria Giurgiu - Preşedinte 

5 Enescu Emilia - Elena Judecătoria Turnu Măgurele - Preşedinte 

 CURTEA DE APEL CLUJ 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Boer Maria Curtea de Apel Cluj - Vicepreşedinte 

2 Hodiş Ioana - Diana Tribunalul Sălaj - Vicepreşedinte 

3 Oprescu Mugurel Marius Judecătoria Cluj - Napoca - Preşedinte 

4 Gîlcă Mihai - Iulian Judecătoria Gherla - Preşedinte 

5 Matei Jeni - Simona Judecătoria Huedin - Preşedinte 

6 Marian Dorina - Elena Judecătoria Zalău - Preşedinte 

 CURTEA DE APEL CONSTANŢA 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Smarandi Laura Tribunalul Constanţa - Vicepreşedinte 

2 Mocanu Mihaela Cristina Tribunalul Constanţa - Vicepreşedinte 

3 Stoian Izabela Judecătoria Tulcea - Vicepreşedinte 

  

 CURTEA DE APEL CRAIOVA 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Ponea Adina - Georgeta Curtea de Apel Craiova - Preşedinte 

2 Riza Livia - Constanţa Judecătoria Băileşti - Preşedinte 

3 Bădoiu Vasile Judecătoria Motru - Preşedinte 

4 Mihai Anca - Anamaria Judecătoria Strehaia - Preşedinte 



5 Popescu - Bejat Lucian Judecătoria Târgu Jiu - Vicepreşedinte 

6 Ceauşu Angela Judecătoria Vânju Mare - Preşedinte 

 CURTEA DE APEL GALAŢI 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Vank Adrian Victor Judecătoria Brăila - Vicepreşedinte 

2 Puşcaşu Liliana - Mirela Judecătoria Adjud - Preşedinte 

 CURTEA DE APEL IAŞI 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Vezeteu Cornelia Judecătoria Vaslui - Vicepreşedinte 

 CURTEA DE APEL ORADEA 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Ion Anca - Mihaela Judecătoria Satu Mare - Preşedinte 

  

 CURTEA DE APEL PITEŞTI 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Trandafir Emilia Raluca Curtea de Apel Piteşti - Vicepreşedinte 

2 Ştefănescu Nicolae - Lucian Tribunalul Vâlcea - Vicepreşedinte 

3 Veselin Florin Cristian Judecătoria Bălceşti - Preşedinte 

4 Dicu Simona - Elena Judecătoria Brezoi - Preşedinte 

 CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Cristea Grety Judecătoria Târgovişte - Preşedinte 

 CURTEA DE APEL SUCEAVA 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 



1 Andrieş Maria Curtea de Apel Suceava - Preşedinte 

2 Petrovici Ioana Tribunalul Botoşani - Vicepreşedinte 

3 Maga Mihaela - Dorina Judecătoria Botoşani - Vicepreşedinte 

4 Dieac Emanuela Judecătoria Suceava - Preşedinte 

 CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 

Nr.crt
. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa şi funcţia în care urmează a fi 
numit 

1 Oberşterescu Gheorghe Curtea de Apel Timişoara - Vicepreşedinte 

2 Niculescu Oana Judecătoria Caransebeş - Vicepreşedinte 

3 Damian Ioan - Traian Judecătoria Lipova - Preşedinte 

4 Parfin Eugen Cosmin Judecătoria Lugoj - Preşedinte 

5 Vela Ioana - Luciana Judecătoria Reşiţa - Preşedinte 

 

  

2. Transferul judecătorilor care au promovat concursul sau examenul pentru numirea 
în funcţii de conducere, cu păstrarea după caz a gradului profesional dobândit, 
începând cu data numirii în funcţii de conducere: 

 

 

Nr. 
crt 

Nume prenume Funcţia/Instanţa actuală Instanţa unde 
urmează să fie 
transferat  

CURTEA DE APEL ALBA IULIA 

 

1.       CRISTEA-DRAGOŞ 
NICOLETA EMILIA 

Judecător la Curtea de 
Apel Alba Iulia din 
15.07.2016 

Judecătoria Alba Iulia 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

 



2.       ENESCU EMILIA – 
ELENA 

Judecător la Tribunalul 
Teleorman 

Judecătoria Turnu 
Măgurle 

CURTEA DE APEL CRAIOVA 

 

 

3.       MIHAI ANCA 
ANAMARIA 

Judecător la Judecătoria 
Piteşti 

Judecătoria Strehaia 

4.       RIZA LIVIA CONSTANŢA  Judecător la Judecătoria 
Slatina 

Judecătoria Băileşti 

CURTEA DE APEL GALAŢI 

 

5.       PUŞCAŞU LILIANA 
MIRELA 

Judecătoria Oneşti Judecătoria Adjud 

Nr. 
crt 

Nume prenume Funcţia/Instanţa actuală Instanţa unde 
urmează să fie 
transferat  

CURTEA DE APEL PITEŞTI 

 

6.       VESELIN FLORIN 
CRISTIAN 

Judecător la Tribunalul 
Bucureşti 

Judecătoria Bălceşti 

7.       DICU SIMONA ELENA Judecător la Tribunalul 
Vâlcea 

Judecătoria Brezoi 

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 

8.       CRISTEA GRETY Judecător la Tribunalul 
Dâmboviţa 

Judecătoria 
Târgovişte 

CURTEA DE APEL SUCEAVA 

9.       MAGA MIHAELA 
DORINA 

Judecătoria Darabani Judecătoria Botoşani 

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 

10.   NICULESCU OANA Judecător la Judecătoria 
Brezoi 

Judecătoria 
Caransebeş 

 



  

3. Eliberarea din funcţiile de conducere a judecătorilor care au promovat concursul 
sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere, începând cu data numirii în 
funcţii de conducere, după cum urmează: 

 

 

 

Nr. 
Crt 

Nume prenume Funcţia din care urmează a fi eliberat 

CURTEA DE APEL BRAŞOV 

1.       FLOREA CRISTINA – ANCA Vicepreşedinte al Tribunalului Braşov  

CURTEA DE APEL CLUJ 

2.       HODIŞ IOANA – DIANA 

 

Preşedinte al secţiei civile a Tribunalului 
Sălaj 

CURTEA DE APEL CRAIOVA 

3.       PONEA ADINA-GEORGETA Vicepreşedinte al Curţii de Apel Craiova 

CURTEA DE APEL ORADEA 

4.       ION ANCA MIHAELA Vicepreşedinte al Judecătoriei Satu Mare 

CURTEA DE APEL SUCEAVA 

5.       DIEAC EMANUELA  Vicepeşedinte al Judecătoriei Suceava 

6.       MAGA MIHAELA DORINA Peşedinte al Judecătoriei Darabani 

 

 

4. Încetarea delegării în funcţiile de conducere a judecătorilor ce vor fi numiţi în 
aceste funcţii, ca urmare a promovării concursului sau examenului în funcţii de 
conducere, începând cu data numirii în funcţii de conducere, după cum urmează: 

 

 

Nr. 
Crt 

Nume prenume Funcţia din care încetează delegarea 



CURTEA DE APEL CONSTANŢA 

1.       SMARANDI LAURA Vicepreşedinte al Tribunalului Constanţa 

CURTEA DE APEL GALAŢI 

2.       VANK ADRIAN – 
VICTOR 

 

Vicepreşdinte al Judecătoriei Brăila 

CURTEA DE APEL PITEŞTI 

3.       ŞTEFĂNESCU 
NICOLAE LUCIAN 

Vicepreşedinte al Tribunalului Vâlcea 

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 

4.       VELA IOANA – 
LUCIANA 

Preşedinte al Judecătoriei Reşiţa 

 

5. Încetarea delegării în funcţiile de conducere a unor judecători, ca urmare a ocupării 
acestor funcţii de alte persoane, în urma concursului sau examenului în funcţii de 
conducere, începând cu data numirii în funcţie de conducere, după cum urmează: 

 

Nr. Crt Nume prenume Funcţia din care 
încetează delegarea 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

1.       COJOCARU ADRIAN Vicepreşedinte al 
Judecătoriei Buftea 

CURTEA DE APEL CRAIOVA 

2.       BUZATU GHEORGHE Preşedinte al 
Judecătoriei Vânju 

Mare 

CURTEA DE APEL GALAŢI 

3.       ROŞCA VALERIU Preşedinte al 
Judecătoriei Adjud 

CURTEA DE APEL IAŞI 

4.       CĂILEAN IOAN DĂNUŢ Vicepreşedinte al 
Judecătoriei Vaslui 



CURTEA DE APEL PITEŞTI 

5.       MITITELU CĂTĂLIN CONSTANTIN Preşedinte al 
Judecătoriei Bălceşti 

CURTEA DE APEL SUCEAVA 

6.       HLIHOR FILOFTEIA Vicepreşedinte al 
Judecătoriei Botoşani 

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA 

7.       MIHUŢ ALINA DANIELA Vicepreşedinte al 
Judecătoriei 
Caransebeş 

8.       SCĂRLĂTESCU OVIDIU ŞTEFAN Preşedinte al 
Judecătoriei Lugoj 
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Nota Direcției resurse umane şi organizare privind revocarea Hotărârii nr. 
1149/17.12.2015 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 
ordinii de zi, a hotărât revocarea Hotărârii nr. 1149/17.12.2015 a Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a dispus continuarea 
activităţii la Curtea de Apel Braşov a doamnei judecător cu grad profesional de curte 
de apel Pandrea Monica-Garofiţa, în condiţiile art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, 
după expirarea mandatului de preşedinte al Judecătoriei Făgăraş, având în vedere 
numirea începând cu data de 15.07.2016 în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Făgăraş (al doilea mandat). 

 


