
ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 16 IUNIE 2016 
 

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 13410/2016 
• Hotarare nr. 

610 
• Hotarare nr. 

611 
• Hotarare nr. 

612 
• Hotarare nr. 

613 
• Hotarare nr. 

614 
• Hotarare nr. 

615 
• Hotarare nr. 

616 
• Hotarare nr. 

617 
• Hotarare nr. 

618 
• Hotarare nr. 

619<  

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12631/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Babadag a doamnei judecător 
ŞTEFĂNESCU-LUNCA ELENA-IVONA. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13127/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
Tribunalului Constanţa a domnului judecător COMŞA DUMITRU -RADU. 
 
3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13558/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, a doamnei 
judecător ILYES IBOLYA. 
 
4) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13631/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpina, a doamnei judecător 
PETRE MARIANA. 
 
5) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13423/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Piatra Neamţ a 
doamnei judecător TENTIUC ELLZICA ELENA. 
 
6) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13423/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamţ a 
domnului judecător MORMOE CĂTĂLIN-MIREL. 
 
7) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13585/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Salonta, a doamnei judecător 
BONDAR GABRIELA. 
 
8) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13595/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Agnita, a doamnei ANCHIDIN 
ADRIANA, judecător la Judecătoria Mediaş. 
 
9) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13713/2016 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpeni, a domnului judecător 
DANCIU CORNEL-ŞTEFAN. 
 
10) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13688/2016 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făget, a doamnei 
judecător BLAGA CRISTINA. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Babadag a doamnei 
judecător ŞTEFĂNESCU-LUNCA ELENA-IVONA, începând cu data de 
09.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
 
2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal a Tribunalului Constanţa a domnului judecător COMŞA DUMITRU – 



RADU, începând cu data de 26.06.2016, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
 
3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, a 
doamnei judecător ILYES IBOLYA,  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. 
 

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpina, a doamnei 
judecător PETRE MARIANA, 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. 
 
5. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Piatra 
Neamţ a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal TENTIUC 
ELLZICA ELENA, începând cu data de 17.06.2016, până la ocuparea funcţiei 
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
 
6. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra 
Neamţ a domnului judecător MORMOE CĂTĂLIN-MIREL, începând cu 
data de 17.06.2016, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. 
 
7. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Salonta, a doamnei 
judecător BONDAR GABRIELA, 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 Judecătoriei Agnita, a doamnei 
ANCHIDIN ADRIANA, judecător la Judecătoria Mediaş, 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. 

9. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpeni, a domnului 
judecător DANCIU CORNEL-ŞTEFAN, începând cu data de 17.06.2016, 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 
 
10. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făget, a doamnei 
judecător BLAGA CRISTINA, 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. 13495/2016 
• Hotarare nr. 

620 
• Hotarare nr. 

621 
• Hotarare nr. 

622 
• Hotarare nr. 

623 
• Hotarare nr. 

624 

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12909/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chișineu-Criș, a 
domnului judecător BOGDAN GEORGE-IONUŢ. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13050/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Beiuş, a doamnei 
judecător GAVRILĂ ANCUŢA FLORINA. 
 
3) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13055/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Adjud, a domnului 



• Hotarare nr. 
625<  

judecător ROŞCA VALERIU. 
 
4) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13447/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Tulcea a doamnei judecător NICULACHE 
LUMINIŢA. 
 
5) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13448/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin, a doamnei 
judecător GIOL MONICA FLORENTINA. 
 
6) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13512/2016 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Costeşti, a doamnei 
judecător OLTEANU ELENA CORNELIA. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Chișineu-Criș, 
a domnului BOGDAN GEORGE-IONUŢ, judecător la Judecătoria Arad, 
începând cu data de 08.06.2016, 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 Beiuş, a 
doamnei judecător GAVRILĂ ANCUŢA FLORINA, începând cu data de 
10.06.2016, 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 Judecătoriei Adjud, a 
domnului judecător ROŞCA VALERIU, începând cu data de 06.07.2016, 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. 

4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Tulcea a doamnei judecător 
NICULACHE LUMINIŢA, începând cu data de 02.07.2016, până la ocuparea 
funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin, a 
doamnei judecător GIOL MONICA FLORENTINA, 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. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Costeşti, a 
doamnei judecător OLTEANU ELENA CORNELIA, începând cu data de 
16.07.2016, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni.  

3. 13492/2016 
• Hotarare nr. 

626<  

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13465/2016 privind propunerile de 
încetare a delegării şi eliberarea din funcțiile de conducere ale magistraților MARIANA 
CONSTANTINESCU şi DANIEL GRĂDINARU, ca urmare a promovării în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Încetarea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti, 
a doamnei judecător MARIANA CONSTANTINESCU, începând cu data de 
01.07.2016, ca urmare a promovării în funcţia de judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
 
2. Eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti a 



domnului judecător DANIEL GRĂDINARU,  începând cu data de 01.07.2016, 
ca urmare a promovării în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

4. 13442/2016 
• Hotarare nr. 

627 
• Hotarare nr. 

628 
• Hotarare nr. 

629<  

DETAŞARE: 
 
1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea de detaşare la 
Ministerul Justiției a domnului VASILE ALEXANDRU, judecător la Tribunalul Prahova. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea de detaşare la 
Ministerul Justiției a doamnei PANAITESCU ALEGRIA CAMELIA, judecător la 
Judecătoria Sectorului 1, în prezent detaşată în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind propunerea de detaşare în 
cadrul Cancelariei Primului-Ministru a doamnei RALUCA ELENA GÂLEA, judecător în 
cadrul Tribunalului Bucureşti. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Respingerea propunerii de prelungire a detaşării în cadrul Ministerului 
Justiţiei, a domnului VASILE ALEXANDRU, judecător la Tribunalul 
Prahova. 
 
2.1. Detaşarea în cadrul Ministerului Justiției a doamnei PANAITESCU 
ALEGRIA CAMELIA, judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, în 
prezent detaşată în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 18 iulie 2016. 

2.2. În raport de măsura de mai sus, Secţia pentru judecători a 
hotărât  încetarea detaşării la Şcoala Naţională de Grefieri a doamnei 
PANAITESCU ALEGRIA CAMELIA, judecător la Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti, începând cu data detaşării la Ministerul Justiţiei. 
 
3. Respingerea solicitării de detaşare în cadrul  Cancelariei Primului-Ministru 
a doamnei RALUCA ELENA GÂLEA, judecător la Tribunalul Bucureşti. 

5. 13416/2016 
• Hotarare nr. 

630 
• Hotarare nr. 

631<  

1) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9439/2016 privind solicitarea 
domnului judecător ASMARANDEI ALEXANDRU de exprimare a acordului Secției 
pentru judecători pentru o eventuală detaşare la o instituţie sau organism a/al Uniunii 
Europene sau la alte organizaţii internaţionale. 
 
2) Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12365/2016 privind solicitarea 
domnului judecător MOTOI CONSTANTIN DANIEL de exprimare a acordului prealabil 
al Secției pentru judecători pentru o eventuală detaşare pe un post de expert naţional 
în cadrul Comisiei Europene. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1. Acordarea avizului Secției pentru judecători în vederea eventualei detaşări 
la o instituţie sau organism a/al Uniunii Europene sau la alte organizaţii 
internaţionale, a domnului ASMARANDEI ALEXANDRU, judecător la 
Judecătoria Zărneşti. 
 

2. Acordarea avizului Secției pentru judecători în vederea eventualei detaşări 
pe un post de expert naţional în cadrul Comisiei Europene – Direcţia 
Generală Justiţie şi Consumatori, Direcţia B- Justiţie Penală – Drept 
procesual penal, a domnului MOTOI CONSTANTIN DANIEL, judecător la 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 

6. 13415/2016 ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE: 



• Hotarare nr. 
632<  

 
Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13095/2016 privind cererea 
formulată de domnul judecător AGAFIŢEI ŞTEFAN, preşedinte al Judecătoriei Bacău, 
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 Judecătoriei Bacău a domnul judecător 
AGAFIŢEI ŞTEFAN, începând cu data de 01.07.2016, ca urmare a demisiei. 

7. 13414/2016 
• Hotarare nr. 

633<  

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6/10270/2016 privind solicitarea 
Judecătoriei Iaşi de modificare a datei transferului acordat doamnei judecător MÎRŢ 
MIHAELA prin Hotărârea Secției pentru judecători nr. 544/24.05.2016. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât 
admiterea solicitării Judecătoriei Iaşi privind modificarea Hotărârii nr. 
544/24.05.2016 a Secţiei pentru judecători, în sensul ca transferul la 
Judecătoria Iaşi a doamnei judecător MÎRŢ MIHAELA, judecător la  
Judecătoria Podu Turcului, să opereze începând cu data de 01.09.2016 în loc 
de 01.11.2016. 

8. 13612/2016 
• Hotarare nr. 

634 
• Hotarare nr. 

635<  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10753/2016 privind solicitarea 
formulată de conducerea Tribunalului Hunedoara de modificare a Hotărârii nr. 
390/17.05.2016 a Secției pentru judecători. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9955/2016 privind solicitarea 
formulată de conducerea Tribunalului Caraş-Severin de modificare a Hotărârii nr. 
423/17.05.2016 a Secției pentru judecători. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât: 

1. Admiterea solicitării Tribunalului Hunedoara privind modificarea 
Hotărârii nr. 390/17.05.2016 a Secţiei pentru judecători, în sensul ca 
transferul la Tribunalul Gorj a domnului BOCŞAN DUMITRU, judecător la 
Tribunalul Hunedoara, să opereze începând cu data de 01.08.2016 în loc de 
01.07.2016. 

2. Respingerea solicitării Tribunalului Caraş-Severin privind modificarea 
Hotărârii nr. 423/17.05.2016 a Secţiei pentru judecători, în ceea ce priveşte 
data transferului doamnei judecător OANA-SANDA AVRAMESCU, de la 
Tribunalul Caraş-Severin la Tribunalul Timiş. 

9. 13413/2016 
• Hotarare nr. 

636<  

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10364/2016 privind solicitarea 
doamnei judecător LAR MARIA DANIELA de revocare a Hotărârii nr. 511/24.05.2016 
a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât: 

1. Revocarea Hotărârii nr. 511/24.05.2016 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a dispus transferul la 
Judecătoria Turda a doamnei  LAR MARIA DANIELA, judecător la 
Judecătoria Zalău, ca urmare a solicitării doamnei judecător. 

2. Comunicarea unui răspuns doamnei judecător LAR MARIA DANIELA în 
sensul prevederilor art. 77 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 2 din 
Hotărârea de Guvern nr. 719/2005 privind paza sediilor instanţelor 
judecătoreşti, parchetelor şi Consiliului Superior al Magistaturii, a bunurilor 
şi valorilor aparţinând acestora, supravegherea accesului şi menţinerea 
ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în aceste sedii, 



precum şi protecţia magistraţilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

10. 13494/2016 
• Hotarare nr. 

637<  

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5/10271/2016 privind renunţarea la 
cererea formulată de doamna judecător PENCEA ADRIANA, președintele 
Judecătoriei Giurgiu, de continuare a activităţii la Judecătoria Constanţa, în temeiul 
art. 51 alin. (1) şi art. 60 din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de 
renunţarea la cererea privind continuarea activităţii la Judecătoria 
Constanţa, în temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, a 
doamnei judecător PENCEA ADRIANA, preşedintele Judecătoriei Giurgiu. 

11. 13791/2016 
• Hotarare nr. 

638 
• Hotarare nr. 

639<  

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de doamna 
judecător OPREA ANA DENIS de continuare a activităţii la Judecătoria Piteşti, în 
temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, ca urmare a solicitării doamnei 
judecător. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de doamna 
judecător cu grad profesional de curte de apel NICOLAE ADRIANA de continuare a 
activităţii la Tribunalul Buzău, după expirarea mandatului de preşedinte al 
Judecătoriei Buzău. 
 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât: 

1. Admiterea, de principiu, a solicitării formulate de doamna judecător 
OPREA ANA DENIS, de continuare a activităţii la Judecătoria Piteşti, 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 Câmpulung,  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 cu 
grad profesional de curte de apel NICOLAE ADRIANA, de continuare a 
activităţii la Tribunalul Buzău, 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 Buzău, urmând ca situaţia posturilor să fie avută în vedere la o 
dată mai apropiată de momentul transferului. 

12. 12655/2016 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 
Având în vedere incidenţa dispozițiilor art. 12 ind. 2 alin. (2) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 
Magistraturii, votul cu privire la recomandarea către Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii referitoare la reîncadrarea doamnei GEORGETA 
GURANDA în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bucureşti, va fi reluat 
în următoarea şedinţă a secției. 

13. 14014/2016 
• Hotarare nr. 

640<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24/27229/2016 privind suspendarea 
din funcţie a domnului ANTON DAN, judecător la Curtea de Apel Iaşi, ca urmare a 
trimiterii în judecată pentru savârşirea cu intenţie a unor infracţiuni. 
Solutie 



Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
suspendarea din funcţie a domnului ANTON DAN, judecător la Curtea de 
Apel Iaşi, ca urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea cu intenţie a 
unor infracţiuni, în temeiul art. 62 alin. 1 lit. a din Legea nr. 303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

14. 14029/2016 
• Hotarare nr. 

641<  

Solicitarea de modificare a Hotărârii nr. 434/17.05.2016 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
modificarea Hotărârii nr. 434/17.05.2016 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii, în sensul prelungirii termenului de 
desemnare a consilierilor de etică, de la data de 30.06.2016 la data de 06 
septembrie 2016, ca urmare a solicitării Curţii de Apel Bucureşti. 

 


