
ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 18 OCTOMBRIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 22000/2016 
• Hotarare nr. 

1221<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind reîncadrarea în funcţia de 
judecător a doamnei ENESCU LAVINIA. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 

de reîncadrare în funcţia de judecător la Tribunalul Hunedoara a 

doamnei ENESCU LAVINIA.  

2. 21954/2016 
• Hotarare nr. 

1222 
• Hotarare nr. 

1223 
• Hotarare nr. 

1224 
• Hotarare nr. 

1225 
• Hotarare nr. 

1226<  

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 ILIE BOTOŞ 

Procuror 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 

judecător ILIE MĂRIOARA 

Preşedinte al Secţiei civile a 
Judecătoriei Botoşani 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna 
judecător POP CORNELIA 

Preşedinte al Judecătoriei Sighişoara 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de domnul 
judecător IACOB CONSTANTIN 

Judecător la Judecătoria Motru 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna 

judecător AVASILCĂI VICTORIA 

Judecător la Judecătoria Târgu Neamţ 

 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât să înainteze 

Preşedintelui României: 
 

1) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 

ILIE BOTOŞ, procuror militar la Secţia Parchetelor Militare din cadrul 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 



 

2) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 

judecător ILIE MĂRIOARA, preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei 

Botoşani, începând cu data de 01.11.2016;  

 

3) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 

judecător POP CORNELIA, preşedinte cu delegaţie al Judecătoriei 

Sighişoara; 

 

4) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 

IACOB CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Motru, începând cu 

data de 01.11.2016;  

 

5) propunerea privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 

AVASILCĂI VICTORIA, judecător la Judecătoria Târgu Neamţ. 

3. 22076/2016 
• Hotarare nr. 

1227<  

Nota completatoare a Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererea de 
eliberare din funcţie, ca urmare a pensionării, formulată de domnul Stănescu 
Mihail Gabriel, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzău  
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea Hotărârii 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1196/11.10.2016, prin 

care s-a dispus eliberarea din funcţie, a domnului STĂNESCU MIHAIL 

GABRIEL, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 

Buzău, începând cu data de 08.11.2016, ca urmare a împlinirii vârstei de 

65 de ani, în temeiul art. 83 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 303/2004, 

privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 

Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin 

pensionare, a domnului STĂNESCU MIHAIL GABRIEL, judecător cu 

grad profesional de curte de apel la Tribunalul Buzău, începând cu data 

de 08.11.2016, potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 

303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

 

4. 21859/2016 
• Hotarare nr. 

1228<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/21410/2016 privind propunerile 
Şcolii Naţionale de Grefieri pentru constituirea comisiilor examenului de absolvire 
pentru promoţia 2016. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 

comisiei de examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri, promoţia 2016. 

5. 21956/2016 
• Hotarare nr. 

1229<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4346/2016 privind eliberarea din 
funcţie a doamnei POIANĂ ELENA, judecător la Judecătoria Sfântu Gheorghe, 
ca urmare a condamnării definitive. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 

Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie a 

doamnei judecător POIANĂ ELENA, preşedinte al Judecătoriei Sfântu 

Gheorghe, suspendată atât din funcţia de conducere cât şi din cea de 

execuţie, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei 

infracţiuni.  

6. 21986/2016 
• Hotarare nr. 

1230<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind validarea rezultatelor 
concursului de admitere în magistratură desfăşurat în perioada 5 iulie - 13 
octombrie 2016. 
Solutie 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat rezultatele 

concursului de admitere în magistratură, desfăşurat în perioada 5 iulie - 

13 octombrie 2016, conform listei cuprinzând rezultatele definitive. 

7. 21860/2016 
• Hotarare nr. 

1231<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/21501/2016 privind solicitarea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a folosirii în mod excepţional, ca 
personal de instruire, a doi specialişti, pentru susținerea unui seminar ce 
urmează a se desfăşura la Sovata, în perioada 16-18 noiembrie 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea în mod 

excepţional, ca personal de instruire, pentru susţinerea seminarului cu 

tema „Activitatea grefierului desemnat pentru asigurarea desfăşurării la 

biroul judecătorului de supraveghere a privării de libertate”, ce urmează a 

se desfăşura la Sovata, în perioada 16-18 noiembrie 2016, a: 

 

- doamnei IOANA LUIZA OLSEN (fostă Olteanu), judecător la 

Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, judecător pentru supravegherea 

privării de libertate la Penitenciarul Jilava, la penitenciarul Spital 

Bucureşti şi Centrul de reţinere şi arestare preventivă nr. 1 Bucureşti; 

 

- doamnei MARIANA CHIRIŢĂ, judecător la Judecătoria Sectorului 3 

Bucureşti, judecător pentru supravegherea privării de libertate la 

Penitenciarul Bucureşti Rahova. 

8. 22018/2016 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind memoriile formulate de unii 
candidaţi la examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor 
stagiari, organizat în perioada 1 iulie – 3 noiembrie 2016. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că interpretarea 

corectă a art.34 alin.(2) din Regulamentul privind examenul de capacitate 

al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari este în sensul că media 

generală a examenului de capacitate reprezintă media aritmetică a notelor 

obţinute  la toate probele scrise şi orale, corespunzătoare materiilor de 

concurs prevăzute de art.12 şi 14 din regulament, astfel că, pentru a fi 

declarat admis la examen, candidatul trebuie să obţină cel puţin media 

generală 7 şi cel puţin nota 5 la fiecare probă scrisă şi orală, 

corespunzătoare materiilor de concurs prevăzute de art.12 şi 14 din 

regulament, fiind patru probe scrise (drept civil, drept procesual civil, 

drept penal şi drept procesual penal) şi şase probe orale (fundamentele 

constituţionale ale statului de drept, drept civil, drept procesual civil, drept 

penal, drept procesual penal, organizarea judiciară şi Codul deontologic 

al judecătorilor şi procurorilor. 

 

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 

plângerilor prealabile formulate de unii candidaţi la  examenul de 

capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, organizat în 

perioada 1 iulie – 3 noiembrie 2016.  
 

9. 21961/2016 
• Hotarare nr. 

1232 
• Hotarare nr. 

1233<  

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21395/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Bucureşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unui post 
temporar vacant la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în condițiile art. 134 indice 
1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21603/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Târgu Mureş de ocupare, pe perioadă nedeterminată a două 
posturi temporar vacante la Judecătoria Gheorgheni, în condițiile art. 134 indice 
1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

 

1) ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post de judecător temporar 

vacant la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în condiţiile art. 134 indice 1 

din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

2) ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post de judecător temporar 

vacant la Judecătoria Gheorgheni, în condiţiile art. 134 indice 1 din Legea 

nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

10. 21773/2016 
• Hotarare nr. 

1234 
• Hotarare nr. 

AVIZE DE MODIFICARE A STATELOR DE FUNCŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21264/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 



1235 
• Hotarare nr. 

1236 
• Hotarare nr. 

1237 
• Hotarare nr. 

1238 
• Hotarare nr. 

1239<  

de funcţii şi de personal al Judecătoriei Haţeg. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21299/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Câmpina. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21255/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Răcari. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.21265/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28145/2016 privind revenirea 
în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Botoşani a postului de judecător 
transferat temporar în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Neamţ. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.21607/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Miercurea Ciuc, prin transformarea unui 
post de grefier debutant cu studii superioare. 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 

conform pentru:  
 

1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Haţeg, prin 

transformarea unui post ocupat de grefier arhivar debutant în post de 

grefier arhivar treapta  II; 

 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Câmpina, 

prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii superioare, în 

post de grefier cu studii superioare gradul II; 

 

3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Răcari, prin 

transformarea unui post ocupat de grefier cu studii medii debutant, în post 

de grefier treapta  II; 

 

4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 

1 Bucureşti, prin transformarea unui număr de patru posturi ocupate de 

grefier debutant cu studii superioare, în posturi de grefier gradul II; 

 

5) revenirea postului vacant de judecător din statul de funcţii şi de 

personal al Tribunalului Neamţ în statul de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Botoşani, începând cu data emiterii Ordinului ministrului 

justiţiei prin care schema de personal a Tribunalului Neamţ va fi 

suplimentată cu 1 post, repartizat în baza avizului conform acordat prin 



Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1193/11.10.2016; 

 

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Miercurea 

Ciuc, prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii 

superioare, în post de grefier cu studii superioare gradul II. 

11. 21985/2016 
• Hotarare nr. 

1240<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.14873/2016 privind modificarea 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1094/19.09.2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 

1094/19.09.2016, prin  revenirea unui post, din statul de funcţii şi de 

personal al Judecătoriei Hârşova, în statul de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Constanţa, începând cu data Ordinului ministrului justiţiei 

prin care schema de personal a Judecătoriei Hârşova va fi suplimentată cu 

2 posturi, repartizate în baza avizului conform acordat prin Hotărârea 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1220/11.10.2016, şi nu 

prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.1025/06.09.2016, cum s-a reţinut iniţial.  

12. 21981/2016 
• Hotarare nr. 

1241 
• Hotarare nr. 

1242 
• Hotarare nr. 

1243 
• Hotarare nr. 

1244 
• Hotarare nr. 

1245<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21505/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Cluj. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21425/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Maramureş. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21753/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Alba. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21488/2016 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Galaţi. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3/21598/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Satu Mare. 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 

constituită la nivelul Tribunalului Cluj, în sensul numirii în calitate de 

membru desemnat al comisiei a doamnei judecător CĂLUGĂR 

ANAMARIA GABRIELA, urmare a transferului doamnei judecător 

VEREŞ ROXANA MIHAELA la Curtea de Apel Cluj.  

 

 



2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 

constituită la nivelul Tribunalului Maramureş, după cum urmează: 

 

- reînvesteşte în calitatea de membru desemnat al comisiei pe doamna 

judecător SOARE FARC ANDA CLAUDIA, începând cu data de 

22.10.2016; 

 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 

PAVEL MARIA ŞTEFANIA, în locul doamnei judecător GONDOR 

ORESIA MARIANA, ca urmare a încetării celui de-al doilea mandat în 

această calitate.  

 

 

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 

constituită la nivelul Tribunalului Alba, după cum urmează: 

 

 

- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 

judecător DAMIAN LIVIA; 

 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei pe doamna 

judecător MUREŞAN CORNELIA, în locul domnului judecător LUPEAN 

ADRIAN şi pe doamna judecător LUPE CARMEN, în locul doamnei 

judecător SIMION ILEANA GABRIELA, ca urmare a expirării 

mandatelor în această calitate. 

 

4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 

constituită la nivelul Judecătoriei Galaţi, după cum urmează: 

 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul judecător 

ADINAN HALIL, în locul domnului judecător NEDELCU GIULIO 

COSTEL, urmare a promovării sale la Tribunalul Dâmboviţa;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 

ALINA ANDRESCU, în locul doamnei judecător CROITORU CORINA 

IONELA, urmare a promovării sale la Tribunalul Galaţi.  

 

5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 

componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 

constituită la nivelul Judecătoriei Satu Mare, după cum urmează: 

 



- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 

judecător PETRE ANAMARIA în locul domnului judecător MORARU 

CRISTIAN, urmare a promovării sale la Tribunalul Satu Mare;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 

SOPONAR ADRIANA în locul doamnei judecător PETRE ANAMARIA. 

13. 22030/2016 Notă completatoare a Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
14743/2016 la punctul de vedere întocmit ca urmare a solicitărilor formulate de 
Şcoala Naţională de Grefieri şi Institutul Naţional al Magistraturii referitoare la 
modificările Legilor nr. 567/2004 şi nr. 304/2004. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 

ministrului justiţiei cu propunerea de modificare a art.19 alin.(2) din 

Legea nr.567/2004 şi de introducere a alineatului (3) la acelaşi articol, după 

cum urmează:  

 

„(2) Salarizarea personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri la 

plata cu ora se face în funcţie de numărul de ore de activităţi de formare 

susţinute, de indemnizaţia brută lunară a funcţiei de judecător de curte de apel 

şi de norma didactică pentru activităţile de formare organizate de Şcoala 

Naţională de Grefieri.” 

„ (3) Norma didactică se cuantifică în ore convenţionale şi este de cel mult 

16 ore fizice săptămânal, prin raportare la anul de formare.” 

14. 22036/2016 
• Hotarare nr. 

1246<  

Notă completatoare a Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
20175/2016 privind reglementarea instituţiei consilierului de etică la nivelul 
Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii 
Naţionale de Grefieri şi Inspecției Judiciare. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat hotărârea pentru 

reglementarea instituţiei consilierului de etică la nivelul aparatului 

propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, Institutului Naţional al 

Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri şi Inspecţiei Judiciare, conform 

propunerilor Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios  şi Comisiei 

nr.1.  

15. 21982/2016 Raportul Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.9/20112/2016 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al 
Magistraturii la reuniunea punctelor de contact privind Tabloul de bord al UE 
privind justiţia. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 

Raportului privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al 

Magistraturii la reuniunea punctelor de contact privind Tabloul de bord 

al UE privind justiţia. 

 

 



16. 21748/2016 
• Hotarare nr. 

1247<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
2/21527/2016 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la Forumul România - Republica Moldova în domeniul Justiției, 
"Reforma justiției şi lupta împotriva corupției în perspectivă europeană", 
Chişinău, 10-11 noiembrie 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 

domnului judecător MIRCEA ARON, preşedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii şi a domnului procuror FLAVIAN ALEXANDRU POPA, 

şef al Serviciului Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale, la  Forumul 

România - Republica Moldova în domeniul Justiţiei, "Reforma justiţiei şi 

lupta împotriva corupţiei în perspectivă europeană", Chişinău, 10-11 

noiembrie 2016, cheltuielile aferente participării la acest eveniment 

urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii.  

17. 21861/2016 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
10/16625/2016 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la reuniunea de deschidere a proiectelor Rețelei Europene a 
Consiliilor Judiciare (RECJ) precum şi la reuniunea Comitetului Executiv al 
RECJ, 26-27 Septembrie 2016, Roma. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat  Raportul privind 

participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la 

reuniunea de deschidere a proiectelor Reţelei Europene a Consiliilor 

Judiciare (RECJ), precum şi la reuniunea Comitetului Executiv al RECJ, 

26-27 Septembrie 2016, Roma. 

 

18. 21780/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
21778/2016 privind plângerea prealabilă formulată de doamna judecător ADINA 
GHIŢĂ, împotriva Hotărârii nr. 1123/2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 

neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna judecător 

ADINA GHIŢĂ, împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii nr. 1123/06.10.2016.  

 

19. 22040/2016 Punct de vedere referitor la plângerea prealabilă formulată de doamna judecător 
Camelia Bogdan privind respingerea solicitării de avizare a efectuării stagiului de 
specializare la Institutul de Studii Juridice Avansate din Londra. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 

neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna judecător 

CAMELIA BOGDAN, privind respingerea solicitării de avizare a 

efectuării stagiului de specializare la Institutul de Studii Juridice Avansate 

din Londra.  

 

 



20. 21983/2016 Răspunsul transmis de către Casa Naţională de Pensii Publice la solicitarea 
formulată de Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a celor stabilite în 
şedinţa Plenului din data de 06.10.2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 

răspunsului transmis de către Casa Naţională de Pensii Publice la 

solicitarea formulată de Consiliul Superior al Magistraturii, ca urmare a 

celor stabilite în şedinţa Plenului din data de 06.10.2016. 

 

21. 18586/2016 Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 17025/2016 
referitor la proiectul de hotărâre a Guvernului privind unele măsuri referitoare la 
arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie. 
Solutie 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 

punctului de vedere al direcţiei de specialitate referitor la proiectul de 

hotărâre a Guvernului privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei 

Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie, pentru a fi analizat 

concomitent cu punctele de vedere ce vor fi exprimate de  asociaţiile 

magistraţilor.  

22. 22344/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
19614/2016 privind implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pentru 
perioada 2016 - 2020. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât următoarele:  
 

- adoptarea şi transmiterea unei declaraţii comune de aderare la Strategia 

naţională anticorupţie pentru perioada 2016-2020 de către reprezentanţii 

autorităţii judecătoreşti, respectiv Preşedintele Consiliului Superior al 

Magistraturii, Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, potrivit modelului prezentat în anexă, odată cu declaraţia de 

aderare urmând a fi transmisă şi lista structurilor subordonate, 

coordonate sau aflate sub autoritatea instituţiilor publice anterior 

menţionate; 

 

- elaborarea unui plan de integritate pentru întregul sistem judiciar, în 

cadrul Grupului de lucru care a fost constituit la nivelul Consiliului 

Superior al Magistraturii în şedinţa din 22.09.2016 a Comisiei nr. 1, cu 

consultarea şi invitarea tuturor instituţiilor implicate, respectiv Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, Ministerul Public, Direcţia Naţională 

Anticorupţie, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de 

Grefieri, Inspecţia Judiciară şi instanţele judecătoreşti. 

 

 


