
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 06 SEPTEMBRIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 18896/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
12820/2016 privind plângerea prealabilă formulată de către doamna procuror 
ELENA HACH împotriva Hotărârii nr. 902/2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca nefondată, a  
plângerii prealabile formulate de doamna procuror ELENA HACH împotriva 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.902/23.08.2016.  

 

 

2. 18924/2016 
• Hotarare nr. 

1021<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios privind 
anularea procedurii alegerii pentru desemnarea candidaţilor la nivelul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Brașov. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât anularea procedurii de 
alegere pentru desemnarea candidaţilor în calitatea de membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii, prevăzute pentru data de 07 septembrie 2016, la nivelul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov.  

 

 

3. 18999/2016 
• Hotarare nr. 

1022 
• Hotarare nr. 

1023<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/19075/2016 privind 
organizarea concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere 
a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi 
la parchetele de pe lângă acestea. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind componenţa comisiilor de 
organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de 



conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, 
precum şi la parchetele de pe lângă acestea. 
Solutie 

I.A. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea concursului 
sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi 
procurorilor, la Bucureşti, în perioada 09 septembrie-09 decembrie 2016, conform 
calendarului de desfăşurare a concursului – Anexa 1 la nota direcţiei de 
specialitate.  

 

 

B.1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

- neincluderea în lista posturilor ce urmează a fi scoase la concurs a funcţiei de 
preşedinte al Tribunalului Caraş-Severin;  

 

- neincluderea funcţiei de vicepreşedinte al Tribunalului Caraş-Severin; 

 

- neincluderea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Dej, care se va vacanta la data 
de 16.01.2017; 

 

- includerea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Însurăţei;  

 

- includerea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Săveni; 

  

- neincluderea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ.  

 

B.2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit posturile de conducere 
vacante de preşedinte şi vicepreşedinte de la curţi de apel, tribunale şi judecătorii 
scoase la concurs - Anexa 2, cu includerea funcţiilor de conducere vacante până la 
data de 01.01.2017, inclusiv, ţinând cont şi de soluţiile mai sus adoptate. 

 

C.1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  



 

 

- includerea funcţiei de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Topoloveni, care se va vacanta la data de 01.10.2016, prin promovare, ca urmare 
a valorificării  de către titularul postului a rezultatului obţinut la concursul de 
promovare din data de 03.04.2016; 

 

- neincluderea funcţiei de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Gheorgheni;  

 

- neincluderea funcţiei de prim procuror militar adjunct al Parchetului Militar de 
pe lângă Tribunalul Militar Cluj.  

 

C.2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit posturile de conducere 
vacante de procuror general, procuror general adjunct, prim-procuror şi prim 
procuror adjunct de la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi 
judecătorii, scoase la concurs - anexa 3, cu includerea funcţiilor de conducere 
vacante până la data de 01.01.2017, inclusiv, ţinând cont şi de soluţiile mai sus 
adoptate. 

 

D. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

 

-  tematica şi bibliografia concursului/examenului, propuse de Institutul Naţional 
al Magistraturii – anexa 4;  

 

- modelul de cerere tip de înscriere la concursul pentru numirea în funcţii de 
conducere a judecătorilor şi procurorilor – anexele 5 -6.  

 

 

 

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de 
organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi la 



parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 09 septembrie – 09 
decembrie 2016. 

 

4. 19000/2016 
• Hotarare nr. 

1024<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 228/12122/2016 privind 
aprobarea componenţei comisiilor de elaborare subiecte, corectare şi 
soluţionare a contestaţiilor la examenul de capacitate al judecătorilor şi 
procurorilor stagiari organizat în perioada 1 iulie - 3 noiembrie 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de 
elaborare a subiectelor, corectare şi soluţionare a contestaţiilor, pentru probele 
scrise şi a comisiilor de elaborare a subiectelor/examinare pentru probele orale, la 
examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari organizat în 
perioada 1 iulie - 3 noiembrie 2016. 

5. 18897/2016 
• Hotarare nr. 

1025<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/12353/2016 privind distribuirea 
posturilor de judecător alocate suplimentar prin Hotărârea Guvernului nr. 
328/2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale următoarelor instanţe 
judecătoreşti, ca urmare a repartizării celor 244 posturi de judecător alocate 
suplimentar instanţelor judecătoreşti prin HG nr.328/2016 – în cadrul celor trei 
grade de jurisdicţie, după cum urmează:  

 

- distribuirea următoarelor posturi la nivelul curţilor de apel:  

 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE CURTE DE APEL 

Posturi alocate suplimentar  

 

1 Curtea de Apel CLUJ 3  

2 Curtea de Apel TIMISOARA 3  

3 Curtea de Apel BUCURESTI 3  

4 Curtea de Apel PITESTI 3  



5 Curtea de Apel SUCEAVA 2  

6 Curtea de Apel ALBA IULIA 2  

7 Curtea de Apel TARGU MURES 2  

8 Curtea de Apel BACAU 2  

9 Curtea de Apel GALATI 2  

10 Curtea de Apel CRAIOVA 2  

11 Curtea de Apel IASI 2  

12 Curtea de Apel CONSTANTA 2  

13 Curtea de Apel PLOIESTI 2  

14 Curtea de Apel ORADEA 2  

15 Curtea de Apel BRASOV 2  

 

- distribuirea următoarelor posturi la nivelul tribunalelor:   

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE TRIBUNAL 
Posturi alocate suplimentar  

 

1 Tribunalul ILFOV 10  

2 Tribunalul PRAHOVA 11  

3 Tribunalul CLUJ 5  

4 Tribunalul SUCEAVA 5  

5 Tribunalul BIHOR 5  

6 Tribunalul TIMIS 5  

7 Tribunalul GIURGIU 2  

8 Tribunalul ARGES 4  

9 Tribunalul BUZAU 2  

10 Tribunalul ARAD 3  

11 Tribunalul BOTOSANI 2  



12 Tribunalul MEHEDINTI 3  

13 Tribunalul BUCURESTI 14  

14 Tribunalul MARAMURES 2  

 

 

 

- distribuirea următoarelor posturi la nivelul judecătoriilor:  

 

Nr. 
crt. 

DENUMIRE 
JUDECĂTORIE 

Posturi alocate suplimentar  

 

1 BRAD 1   

2 HAŢEG 1   

3 ORĂȘTIE 1   

4 AGNITA 1   

5 PODU TURCULUI 1   

6 RUPEA 1   

7 ÎNTORSURA BUZĂULUI 1   

8 TÂRGU LĂPUŞ 1   

9 DRAGOMIREȘTI 1   

10 HÂRȘOVA 2  

11 MĂCIN 1   

12 BABADAG 1   

13 FILIAŞI 1   

14 BAIA DE ARAMĂ 1   

15 LIEŞTI 1   

16 ÎNSURĂŢEI 1   

17 FĂUREI 1   

18 CHIȘINEU CRIȘ 2   



19 GURAHONŢ 1   

20 MOLDOVA NOUĂ 1   

21 TOPLIŢA 1   

 

 

 

- distribuirea celor 114 posturi la următoarele instanţe care respectă criteriile 
aprobate:  

 

 

Nr. crt. 
 

DENUMIRE JUDECĂTORIE 
Posturi alocate 

suplimentar 
 

 

1  Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI 28  

2  Judecatoria VIDELE 1  

3  
Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI 

20 
 

4  Judecatoria ADJUD 1  

5  Judecatoria SECTORUL 4 BUCURESTI 7  

6  Judecatoria PLOIESTI 10  

7  Judecatoria GIURGIU 4  

8  Judecatoria SECTORUL 2 BUCURESTI 10  

9  Judecatoria BUZAU 6  

10  Judecatoria BUFTEA 2  

11  Judecatoria PITESTI 5  

12  Judecatoria SECTORUL 5 BUCURESTI 6  

13  Judecatoria PATARLAGELE 1  

14  Judecatoria DOROHOI 1  

15  Judecatoria PANCIU 1  



16  Judecatoria BOTOSANI 3  

17  Judecatoria MORENI 1  

18  Judecatoria CRAIOVA 5  

19     Judecătoria BRĂILA 2  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/12353/2016 privind 
distribuirea posturilor de judecător alocate suplimentar prin Hotărârea 
Guvernului nr. 328/2016. (L) [descarcă] 

6. 19001/2016 
• Hotarare nr. 

1026 
• Hotarare nr. 

1027 
• Hotarare nr. 

1028 
• Hotarare nr. 

1029 
• Hotarare nr. 

1030<  

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel 
Oradea pentru ocuparea unui post de judecător temporar vacant, în condițiile art. 
134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18483/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Prahova pentru ocuparea unui post de judecător temporar vacant, în 
condițiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17027/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Alba Iulia pentru ocuparea unui post de judecător temporar vacant 
la Judecătoria Sibiu, în condițiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18626/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Neamţ pentru ocuparea a 3 posturi de judecător temporar vacante la 
Judecătoria Piatra Neamţ, în condițiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18875/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Timişoara de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post 
temporar vacant, în condițiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004 , republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18914/2016 privind situaţia 
doamnei judecător BEJENAR MELANIA de la Curtea de Apel Bucureşti. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000714096


1. ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător 
de la Curtea de Apel Oradea, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

2. ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător 
de la Tribunalul Prahova, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

3. ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător 
de la Judecătoria Sibiu, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

4. ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi temporar vacante de judecător 
de la Judecătoria Piatra Neamţ, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

5. ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător 
de la Curtea de Apel Timişoara, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transmiterea unei solicitări 
către Ministerul Justiţiei de alocare a unui post de judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti din fondul de rezervă.  

 

7. 18076/2016 
• Hotarare nr. 

1031 
• Hotarare nr. 

1032 
• Hotarare nr. 

1033 
• Hotarare nr. 

1034<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16869/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea a două posturi de grefier cu studii superioare din 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara şi al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sânnicolau Mare. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18730/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Alba Iulia de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 
5 posturi de grefier. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/17982/2016 privind 



solicitarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 2 posturi 
vacante de grefier cu studii superioare. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia de aprobare a organizării concursului pentru 
ocuparea postului de tehnician criminalist la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Alba. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

 

- organizarea unui concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de grefier cu 
studii superioare, după cum urmează:  

 

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

 

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

 

- organizarea unui concurs pentru ocuparea a 5 posturi vacante de grefier – 3 
posturi cu studii medii şi 2 posturi cu studii superioare, după cum urmează:  

 

Instanţa Denumirea şi nivelul 
postului 

Numărul posturilor 
vacante 

 

 

Judecătoria Deva Grefier cu studii medii 1   

Judecătoria Mediaş Grefier cu studii medii 1   

Judecătoria Petroşani Grefier cu studii medii 1   

Judecătoria Petroşani Grefier cu studii 
superioare 

1 
  

Judecătoria 
Hunedoara  

Grefier cu studii 
superioare 

1 
  

 



 

 

- organizarea unui concurs pentru ocuparea unor posturi vacante de grefier cu studii 
superioare din 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 Botoşani;  

 

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

 

- organizarea unui concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician criminalist 
din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.  

 

8. 18075/2016 
• Hotarare nr. 

1035 
• Hotarare nr. 

1036<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/15040/2016 privind 
contestaţia formulată de domnul procuror MIHĂILĂ AURELIAN de la Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împotriva Hotărârii nr. 487 din 29.06.2016 a 
Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17538/2016 privind contestaţia 
doamnei PERIJOC PAULA, judecător la Tribunalul Galaţi, împotriva Hotărârii nr. 
896 din 23 august 2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

1) respingerea contestaţiei formulate de domnul MIHĂILĂ AURELIAN CONSTANTIN, 
procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.487/29.06.2016. 

 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna PERIJOC PAULA, judecător la 
Tribunalul Galaţi, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.896/23.08.2016.  

 



9. 18920/2016 
• Hotarare nr. 

1037<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15561/2016 privind solicitarea 
ministrului justiției de avizare a reînvestirii doamnei procuror DANIELA 
BURUIANĂ în funcţia de membru naţional român la Eurojust. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului 
justiţiei de reînvestire în calitatea de membru naţional  român la Eurojust a 
doamnei DANIELA BURUIANĂ, procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bucureşti.  

 

10. 18111/2016 
• Hotarare nr. 

1038 
• Hotarare nr. 

1039 
• Hotarare nr. 

1040 
• Hotarare nr. 

1041 
• Hotarare nr. 

1042 
• Hotarare nr. 

1043 
• Hotarare nr. 

1044 
• Hotarare nr. 

1045 
• Hotarare nr. 

1046<  

AVIZE DE MODIFICARE A STATELOR DE FUNCŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16734/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17837/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Salonta. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17836/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de modificare a statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de 
Apel Iaşi şi Judecătoriei Bârlad. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17097/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18132/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Deva. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18243/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18131/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18495/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Arad. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/15001/2016 privind 
revocarea Hotărârii nr. 858/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, referitoare la acordarea avizului conform pentru modificarea 



statutului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Turnu Măgurele. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

1) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, prin transformarea unui post ocupat de 
grefier debutant cu studii superioare, în post de grefier gradul II;  

 

2) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Salonta, prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu 
studii superioare, în post de grefier gradul II;  

 

3) acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Curţii de Apel Iaşi şi Judecătoriei Bârlad, prin transferul unui post vacant de 
grefier gradul I din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Bârlad, în statul de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Iaşi; 

 

4) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, prin transformarea a 4 posturi de grefier 
debutant cu studii superioare, în posturi de grefier gradul II;  

 

5) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Deva, după cum urmează:  

 

- prin transformarea unui post de grefier şef secţie treapta I, în post de grefier şef 
secţie gradul I; 

- prin transformarea unui post de grefier şef secţie gradul II, în post de grefier şef 
secţie gradul I;  

 

6) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Târgu Mureş, prin transformarea unui post de grefier arhivar 
debutant, în post de grefier arhivar treapta II;  

 



7) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, după cum urmează:  

 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  

 

Judecătoria 
Sectorului 1 
Bucureşti 

2 Grefier arhivar 
debutant 

Grefier arhivar 
treapta II 

  

1 Grefier cu studii 
superioare 
debutant 

Grefier cu studii 
superioare gradul II   

 

8) acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Tribunalului Arad, prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii 
superioare, în post de grefier gradul II;  

 

 

 

9) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.858/14.07.2016, prin care s-a dispus 
acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Turnu Măgurele, prin transformarea unui post de grefier treapta I, în 
post de grefier treapta II.  

 

11. 18817/2016 
• Hotarare nr. 

1047 
• Hotarare nr. 

1048 
• Hotarare nr. 

1049<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE  

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
procuror LIVIU-DANIEL ARCER 

Procuror şef birou la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
PĂCURARU ANA 

Judecător la Judecătoria Buhuşi 



Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul TRIF 
GHEORGHE 

Judecător la Judecătoria Gurahonţ 

 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerilor privind:  

 

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului LIVIU-DANIEL ARCER, 
procuror şef al Biroului de recursuri civile în interesul legii din cadrul Serviciului 
judiciar civil al Secţiei judiciare a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, începând cu data de 01.10.2016;  

  

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PĂCURARU ANA, judecător la 
Judecătoria Buhuşi, începând cu data de 01.11.2016;  

  

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului TRIF GHEORGHE, judecător 
la Judecătoria Gurahonţ.  

12. 18077/2016 
• Hotarare nr. 

1050 
• Hotarare nr. 

1051<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17461/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17456/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa. 
 
Solutie 

 

1) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii:  

 

- a luat act de calitatea de membru de drept al comisiei a doamnei prim-procuror 
GEORGESCU ILEANA;  

 



- a hotărât numirea în calitate de membru supleant al comisiei a domnului procuror 
VALE DANIEL, în locul doamnei procuror CRIŞAN ROXANA-ANDREEA, transferată la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş.  

 

 

 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de membru de 
drept al comisiei de evaluare a activităţi profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa a domnului prim-procuror DIMA 
MARIAN.  

 

13. 18565/2016 
• Hotarare nr. 

1052<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16608/2016 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de completare a Programului de formare 
profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pe anul 2016 cu o conferinţă 
având ca temă de dezbatere trimiterea preliminară în domeniul concurenţei, ce 
va fi organizată la Sinaia, în perioada 3-4 octombrie 2016, în cadrul proiectului 
Improving the enforcement of competition rules in Romania. Specialised 
conferences for European Judges, coordonat de către Freedom House. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Programului de 
formare profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2016, cu 
o conferinţă având ca temă de dezbatere trimiterea preliminară în domeniul 
concurenţei, ce va fi organizată la Sinaia, în perioada 3-4 octombrie 2016, în cadrul 
proiectului Improving the enforcement of competition rules in Romania. Specialised 
conferences for European Judges, coordonat de către Freedom House, cu 
suportarea de către Freedom House a cheltuielilor pentru deplasare, cazare şi masă  
pentru participanţi şi formatori şi plata formatorilor.  

 

14. 18584/2016 Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 14805/2016 
cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea art.16 din Legea nr. 135 
din 1 iulie 2010 privind Noul Cod de procedură penală. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei 
legislaţie, documentare şi contencios, în sensul că nu se impune completarea art.16 
lit.g) din Codul de procedură penală, în modalitatea prevăzută de propunerea 
legislativă. 

 



15. 18585/2016 Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 14802/2016 
referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.158 din 
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al Direcţiei 
legislaţie, documentare şi contencios, în sensul că nu se impune completarea 
art.158 din Codul penal, în modalitatea prevăzută de propunerea legislativă. 

 

16. 18907/2016 
• Hotarare nr. 

1059<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
12/11358/2016 privind posibilitățile de finanţare pentru sectorul justiţie, conform 
acordurilor de stabilire a noilor mecanisme financiare (EEA/Norway Grants), 
corespunzătoare perioadei 2014-2021. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerile privind 
posibilităţile de finanţare pentru sectorul justiţie, astfel cum au fost centralizate de 
Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe până la data de 19 
august 2016, cu observaţiile Comisiei nr.2 din şedinţa de la data de 30.08.2016. 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 

- amânarea discutării propunerii referitoare la aplicaţia informatică de evidenţă şi 
gestionare a declaraţiilor depuse de magistraţi; 

 

- amânarea  discutării propunerilor Institutului Naţional al Magistraturii  de la 
pct.4.3 din nota direcţiei de specialitate. 

17. 19021/2016 
• Hotarare nr. 

1053<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
19/13827/2016 privind aprobarea acțiunilor necesare bunei implementări a 
măsurilor incluse în Planul de Acţiune aferent Strategiei de dezvoltare a 
sistemului judiciar 2015-2020. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe domnul procuror 
GHEORGHE MUSCALU şi pe domnul judecător CRISTI VASILICĂ DANILEŢ, membri ai 
Consiliului Superior al Magistraturii,   în calitate de coordonatori ai Comitetului de 
Monitorizare, constituit prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.893/14.07.2016.  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis  comunicarea unor adrese de 
către fiecare compartiment sau instituţie responsabilă pentru măsurile ce ţin de 



competenţa CSM/INM/SNG şi IJ, în vederea asigurării condiţiilor necesare bunei 
implementări a măsurilor din planul de acţiune, inclusiv pentru constituirea CMS, 
conform şedinţei de monitorizare din data de 01.09.2016.  

18. 19082/2016 
• Hotarare nr. 

1054 
• Hotarare nr. 

1055<  

1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
18347/2016 cu privire la proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru 
modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 18347/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Ordin 
al ministrului justiţiei pentru modificarea şi completarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al parchetelor, cu observaţia formulată de Direcţia 
legislaţie, documentare şi contencios.  

 

 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, urmare înfiinţării Serviciului tehnic  care va 
funcţiona cu un număr de 45 posturi, după cum urmează:  

 

- 1 post de procuror şef serviciu (transformat dintr-un post vacant de auditor de la 
Direcţia de audit public intern);  

 

- 1 post de grefier şef serviciu (transformat dintr-un post vacant de specialist IT de 
la Compartimentul de resurse hardware şi comunicaţii);  

 

- 1 post de grefier (transformat dintr-un post vacant de auditor de la Direcţia de 
audit public intern);  

 

- 37 posturi de ofiţeri de poliţie judiciară (suplimentate prin Hotărârea Guvernului 
nr.158/2016);  

 



- 3 posturi de agent de poliţie judiciară (suplimentate prin Hotărârea Guvernului 
nr.158/2016); 

 

- 1 post de specialist (redistribuit de la Biroul de Informare şi relaţii cu publicul);  

 

- 1 post de şofer (redistribuit de la Compartimentul transporturi şi întreţinere parc 
auto din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ);  

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin transformarea unui post vacant de consilier 
pentru afaceri europene în post de specialist şi redistribuirea acestuia de la Serviciul 
de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe la Serviciul 
de urmărire penală din cadrul Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

19. 19185/2016 
• Hotarare nr. 

1056<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/16353/2016 privind data, locul, 
tematica, bibliografia, modalitatea şi calendarul de desfăşurare a examenului 
prevăzut de art. 39 din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a 
judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 676/2007, cu modificările şi completările ulterioare sesiunea 
2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ca la data de 15 noiembrie 
2016, la Bucureşti, să aibă loc examenul prevăzut de art. 39 din Regulamentul 
privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare sesiunea 2016, conform calendarului anexat 
la nota direcţiei de specialitate.  

 

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat tematica şi 
bibliografia examenului, precum şi modalitatea de desfăşure a examenului, 
conform Metodologiei aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1001/23.08.2016.  



20. 19212/2016 
• Hotarare nr. 

1057<  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/17911/2016 privind 
contestaţia formulată de domnul judecător CIASC RUSTIN-PETRU împotriva 
Hotărârii nr. 854/14.07.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/17911/2016 privind 
contestaţia formulată de doamna judecător STUPARU MARIANA GABRIELA 
împotriva Hotărârii nr. 855/14.07.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
3) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
18642/2016 privind solicitarea formulată de doamna judecător STUPARU 
MARIANA GABRIELA şi domnul judecător CIASC RUSTIN PETRU din cadrul 
Tribunalului Caraş Severin privind constatarea suspendării de drept a Hotărârii 
nr. 1000 din 23.08.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

1) amânarea discutării contestaţiei formulate de domnul judecător CIASC RUSTIN-
PETRU împotriva Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 854/14.07.2016, ca urmare a solicitării formulate de domnul 
judecător;  

 

2) amânarea discutării contestaţiei formulate de doamna judecător STUPARU 
MARIANA GABRIELA împotriva Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 855/14.07.2016, ca urmare a solicitării formulate de 
doamna judecător. 

 

 

 

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu este suspensivă de 
drept contestaţia formulată de doamna judecător STUPARU MARIANA GABRIELA şi 
domnul judecător CIASC RUSTIN PETRU din cadrul Tribunalului Caraş-Severin, 
împotriva  Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1000/23.08.2016, înaintată Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal, nefiind incidente prevederile art.29 alin.(5) şi 
alin.(7) din Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, preluate la nivelul legislaţiei secundare de art.20 alin.(2) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, 



aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.326/2005, 
cu modificările ulterioare. 

 

 

 

21. 19244/2016 PLÂNGERE PREALABILĂ: 
 
Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
17772/2016 privind plângerea prealabilă formulată de doamnele judecător 
PANAINTE ELENA CRIZANTEMA şi POPOIAG ELENA CARMEN împotriva art. 
5 din Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 420/2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea plângerii 
prealabile formulate de doamnele judecător PANAINTE ELENA CRIZANTEMA şi 
POPOIAG ELENA CARMEN împotriva art.5 din Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.420/2016, cu observaţiile Comisiei nr.1.  

22. 19300/2016 
• Hotarare nr. 

1058<  

Desemnarea coordonatorului Comisiei nr.1 „Independenta si responsabilizarea 
justitiei, eficientizarea activitatii acesteia si cresterea performantei judiciare, 
integritatea si transparenta sistemului judiciar”. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi,  a 
desemnat pe domnul judecător NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de coordonator al Comisiei nr.1 
„Independenţa si responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi 
creşterea performantei judiciare, integritatea şi transparenţa sistemului judiciar”. 

 


