
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 14 NOIEMBRIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 23308/2016 
• Hotarare nr. 

1313 
• Hotarare nr. 

1314 
• Hotarare nr. 

1315 
• Hotarare nr. 

1316<  

REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 20065/2016 privind cererea 
doamnei ROGOJEANU MARIA de reîncadrare în funcţia de judecător. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23264/2016 privind cererea 
doamnei ENACHE LAURENŢIA de reîncadrare în funcţia de judecător. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 19688/2016 privind cererea 
domnului DOBRE VICTOR de reîncadrare în funcţia de judecător. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23265/2016 privind cererea 
doamnei SABĂU OLGA MELINDA de reîncadrare în funcţia de judecător.  
 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

1) respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător a doamnei 
ROGOJEANU MARIA la Judecătoria Târgu Cărbuneşti; 

2) respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător a doamnei 
ENACHE LAURENŢIA la Judecătoria Orăştie; 

3) respingerea cererii de reîncadrare în funcţia de judecător a doamnei 
SABĂU OLGA MELINDA la Judecătoria Haţeg.  

  

4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la 
cererea  de reîncadrare în funcţia de judecător a domnului  DOBRE 
VICTOR la Judecătoria Târgovişte. 

 
2. 23591/2016 

• Hotarare nr. 
1317<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 20284/2016 privind solicitarea 
formulată de domnul ROTARU MIHAI - judecător cu grad profesional de curte 
de apel la Judecătoria Bârlad, de amânare a discutării de către Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a materialului privind eliberarea sa din 



funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24690/2016 privind suspendarea 
din funcţie a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel ROTARU 
MIHAI de la Judecătoria Bârlad, începând cu data de 01.01.2017. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu sunt 
aplicabile dispoziţiile art.29 alin.(8) raportat la alin.(5) şi (7) din Legea 
nr.317/2004, republicată, întrucât Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1127/2016, de respingere a solicitării de 
menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani, formulată de 
domnul ROTARU MIHAI, judecător cu grad profesional de curte de apel 
în cadrul Judecătoriei Bârlad, nu este o hotărâre susceptibilă de 
executare.  

 

2. În baza art.29 alin.(8) din Legea nr.317/2004, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a constatat intervenită suspendarea executării 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1291/27.10.2016, prin care s-a dispus eliberarea din funcţie a domnului 
ROTARU MIHAI, judecător cu grad profesional de curte de apel în 
cadrul Judecătoriei Bârlad, conform prevederilor art.83 alin.1 teza finală 
din Legea nr.303/2004, până la soluţionarea contestaţiei formulate de 
acesta la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

3. 23602/2016 
• Hotarare nr. 

1318<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8684/2016 privind retragerea 
cererii de eliberare din funcţia de procuror, prin demisie, a domnului 
TARNOVIEŢCHI ADRIAN ILARION, prim procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Reşiţa. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  luat act de retragerea 
cererii de demisie din funcţia de procuror, formulată de domnul 
TARNOVIEŢCHI ADRIAN ILARION, prim procuror al Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Reşiţa.  

 

4. 23830/2016 
• Hotarare nr. 

1319 
• Hotarare nr. 

1320 
• Hotarare nr. 

1321 
• Hotarare nr. 

1322 
• Hotarare nr. 

1323 

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 
judecător MIRCEA BUCUREL ARON 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, preşedinte al Consiliului 
Superior al Magistraturii  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
procuror GHEORGHE MUSCALU 

Procuror, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii  



• Hotarare nr. 
1324 

• Hotarare nr. 
1325 

• Hotarare nr. 
1326 

• Hotarare nr. 
1327 

• Hotarare nr. 
1328 

• Hotarare nr. 
1329 

• Hotarare nr. 
1330 

• Hotarare nr. 
1331 

• Hotarare nr. 
1332 

• Hotarare nr. 
1333<  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
procuror POPESCU VASILE 

Procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
procuror DABIJA EUGEN 

Procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism 

Curte de Apel/ Parchetul de pe lângă curtea de apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
judecător ALEXANDRINA ZAHARIA 

Judecător la Curtea de Apel Galaţi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
judecător STANCIU NICOLAE 

Vicepreşedinte al Curţii de Apel 
Constanţa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
judecător ADRIANA ROUA POP 

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
judecător ROMEO JIRLĂEANU 

Judecător la Curtea de Apel Galaţi 

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
judecător MĂDĂLINA-MARIA 
BOGDĂNESCU 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
judecător MURARIU DOINA 

Judecător la Tribunalul Neamţ 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
procuror CĂRPINEAN FELICIA NETA 

Procuror  la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Alba 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
procuror MĂNIGUŢIU MIHAELA ELENA 

Procuror cu grad corespunzător 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul Sibiu  

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
judecător HANEŞ ONISIE 

Judecător la Judecătoria Mediaş 



Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
procuror GRUICI ELENA 

A FORMULAT CERERE DE RENUNŢARE 

Prim-procuror  la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Moldova Nouă 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
judecător CIUPITU ELENA MARINELA 

Judecător la Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin 

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

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BUCUREL- 
MIRCEA ARON, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 
06.01.2017; 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului GHEORGHE 
MUSCALU, procuror la DIICOT- structura centrală, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu data de 07.01.2017; 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 17.12.2016, 
a domnului POPESCU VASILE, procuror la DIICOT- Biroul teritorial 
Gorj, în prezent delegat în funcţia de procuror şef birou; 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DABIJA EUGEN, 
procuror la DIICOT- Serviciul teritorial Bucureşti, începând cu data de 
01.01.2017; 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ALEXANDRINA 
ZAHARIA, judecător la Curtea de Apel Galaţi, începând cu data de 
01.01.2017; 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ADRIANA ROUA 
POP, judecător la Curtea de Apel Bucureşti; 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului  ROMEO 
JIRLĂEANU, judecător la Curtea de Apel Galaţi, începând cu data de 
24.12.2016; 

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MĂDĂLINA-
MARIA BOGDĂNESCU, judecător la Tribunalul Bucureşti, începând cu 
data de 20.02.2017; 

9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MURARIU DOINA, 
judecător la Tribunalul Neamţ; 



10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CĂRPINEAN 
FELICIA NETA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Alba, cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea 
de apel; 

11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 
01.01.2017, a doamnei MĂNIGUŢIU MIHAELA ELENA,  procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu,  cu grad profesional 
corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; 

12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător HANEŞ 
ONISIE, delegat în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mediaş, 
începând cu data de 01.01.2017; 

13) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CIUPITU ELENA-
MARINELA, judecător la Judecătoria Drobeta Turnu – Severin, 
începând cu data de 01.12.2016.  

14) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art.83 ind.2 
alin.2 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare a constatat intervenită suspendarea de drept a soluţionării 
cererii de acordare a pensiei de serviciu a domnului judecător STANCIU 
NICOLAE, vicepreşedinte al Curţii de Apel Constanţa, până la 
soluţionarea definitivă a dosarului penal nr.430/P/2016. 

15) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea 
la cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna 
GRUICI ELENA, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Moldova Nouă. 

5. 23795/2016 
• Hotarare nr. 

1334 
• Hotarare nr. 

1335 
• Hotarare nr. 

1336<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22118/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Galaţi de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 
patru posturi de grefier cu studii superioare juridice. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24566/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 
două posturi de grefier cu studii medii la Tribunalul Călăraşi. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23937/2016 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea unui post de grefier cu studii superioare din cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

1) organizarea unui concurs pentru ocuparea a patru posturi de grefier cu 
studii superioare juridice, după cum urmează:  



Instanţa Denumirea şi nivelul 
postului 

Numărul posturilor 
vacante 

 

 

Judecătoria 
Galaţi 

Grefier cu studii 
superioare juridice 

1   

Judecătoria 
Brăila  

Grefier cu studii 
superioare juridice 

1   

Judecătoria 
Focşani 

Grefier cu studii 
superioare juridice 

1   

Judecătoria 
Lieşti 

Grefier cu studii 
superioare juridice 

1   

 

2) organizarea unui concurs pentru ocuparea a 2 posturi de grefier cu 
studii medii din cadrul Tribunalului  Călăraşi;  

3) organizarea unui concurs pentru ocuparea unui post de grefier cu studii 
superioare din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.  

6. 23603/2016 
• Hotarare nr. 

1337<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/23256/2016 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de completare a Programului de formare 
profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pe anul 2016 cu un seminar 
având ca temă rolul instanțelor cu privire la aplicarea măsurilor restrictive în 
contextul azilului, organizat în colaborare cu Înaltul Comisariat ONU pentru 
Refugiaţi (UNHCR), organizat la Bucureşti, în data de 12 decembrie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea 
Programului de formare profesională continuă a judecătorilor şi 
procurorilor pentru anul 2016 cu un seminar având ca temă rolul 
instanțelor cu privire la aplicarea măsurilor restrictive în contextul 
azilului, organizat în colaborare cu Înaltul Comisariat ONU pentru 
Refugiaţi (UNHCR), organizat la Bucureşti, în data de 12 decembrie 2016. 

7. 23798/2016 
• Hotarare nr. 

1338<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/23480/2016 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, fără plată, a unor 
specialişti, pentru seminarul cu tema "Justiţie şi criminalitate informatică", 
organizată la Bucureşti, în perioada 21-23 noiembrie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
excepţional, fără plată, pentru seminarul cu tema „Justiţie şi criminalitate 



informatică”, organizată la Bucureşti, în perioada 21-23 noiembrie 2016, 
în calitate de formatori excepţionali, a următorilor specialişti:  

- domnul ALIN BECHEANU – preşedintele Asociaţiei pentru Prevenirea 
şi Combaterea Fraudelor;  

- domnul PETRU SINCULEI – senior manager Global Investigation 
Western Union; 

- domnul GEORGE DRĂGUŞIN – Information Security Officer, 
Romanian Banking Association;  

- domnul TIBERIU RUSU – Investigative specialist, eBay; 

- doamna EMMALINE BURDUJA – senior consultant Governance & IT 
Project Management, World Bank Group. 

8. 23601/2016 
• Hotarare nr. 

1339<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/23292/2016 privind propunerea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de numire ca personal de instruire propriu (cu normă 
întreagă) în cadrul Departamentului de relaţii internaţionale, la disciplina 
procedură civilă, a doamnei grefier ŞTEFAN OANA MARIA, de la Curtea de Apel 
Piteşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca personal 
de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul Departamentului de 
relaţii internaţionale, la disciplina Procedură civilă, a doamnei ŞTEFAN 
OANA MARIA, grefier la Curtea de Apel Piteşti.  

 

9. 22996/2016 PLÂNGERI PREALABILE: 
 
1) Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător DICU VIORICA MIRELA, 
de la Judecătoria Slatina împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 939/23.08.2016. 
 
2) Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător LAZĂR BIANCA MARIA 
împotriva art. 2 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
939/23.08.2016. 
 
3) Plângerea prealabilă formulată de doamna procuror OPREA LIGIA CARMEN 
împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 616/2016. 
 
4) Plângerea prealabilă formulată de Tribunalul Cluj împotriva Hotărârii nr. 
1220/11.10.2016 a Plenului Consiliului superior al Magistraturii.  
 
5) Plângerea prealabilă formulată de Tribunalul Specializat Cluj împotriva 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1025/6.09.2016. 
 
6) Plângerea prealabilă formulată de Tribunalul Braşov împotriva Hotărârii nr. 
1193/11.10.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 



7) Punct de vedere cu privire la aspectele de procedură referitoare la plângerea 
prealabilă formulată de Curtea de Apel Galaţi. 
 
8) Plângerea prealabilă formulată de domnul PREDOI ADRIAN prin care solicită 
revocarea art. 22 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 279/2012 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
9) Plângerea prealabilă formulată de domnul HRIB FLORIN IULIAN împotriva 
Hotărârilor nr. 173/2007; 203/2014; 80/2015; 94/2016 ale Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) respingerea plângerii prealabile formulate de doamna DICU VIORICA 
MIRELA, judecător la Judecătoria Slatina, împotriva art.2 din Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.939/23.08.2016;  

 

2) respingerea plângerii prealabile formulate de doamna judecător 
LAZĂR BIANCA MARIA, împotriva art.2 din Hotărârea Plenului 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.939/23.08.2016;  

3) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
doamna OPREA LIGIA CARMEN, procuror în cadrul DNA- nivel 
central, împotriva Hotărârii Plenului Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.616/26.05.2016.  

 

4) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile  formulate de 
Tribunalul Cluj împotriva Hotărârii Plenului Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1220/11.10.2016; 

 

5) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile  formulate de 
Tribunalul  Specializat Cluj împotriva Hotărârii Plenului Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1025/06.09.2016; 

 

6) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile  formulate de 
Tribunalul  Braşov împotriva Hotărârii Plenului Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1193/11.10.2016; 

7) amânarea discutării  plângerii prealabile formulate de Curtea de Apel 
Galaţi, împotriva Hotărârii Plenului Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1193/11.10.2016. 



 

8) respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulată de 
domnul PREDOI ADRIAN, prin care a solicitat revocarea art.22 alin.(2) 
din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.279/2012; 

 

9) respingerea plângerii prealabile formulate de domnul HRIB FLORIN-
IULIAN, prin care a solicitat, în principal, revocarea următoarelor 
dispoziţii: art.5 din Hotărârea Plenului Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.173/22.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala 
Naţională de Grefieri, art.4 din Hotărârea Plenului Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.94/28.01.2016, art.4 din Hotărârea Plenului 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.80/26.01.2015 şi art.4 din 
Hotărârea Plenului Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.203/06.03.2014, iar, în subsidiar, reducerea cuantumului taxei de 
înscrire la concursurile de admitere la SNG la suma de 150 lei, atât cât 
reprezintă taxa percepută la concursurile locale pentru recrutarea 
grefierilor şi restituirea diferenţelor pe care le apreciază ca fiind încasate 
nejustificat.  

 

10. 23317/2016 
• Hotarare nr. 

1340 
• Hotarare nr. 

1341 
• Hotarare nr. 

1342 
• Hotarare nr. 

1343 
• Hotarare nr. 

1344 
• Hotarare nr. 

1345<  

SOLICITĂRI FORMULATE ÎN CONDIȚIILE ART. 134 INDICE 1 DIN LEGEA NR. 
304/2004: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22095/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Caraş Severin de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unui post 
temporar vacant, 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. 22763/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Bucureşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unui post 
temporar vacant la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în condițiile art. 134 indice 
1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22909/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Neamţ de ocupare, pe perioadă nedeterminată a trei posturi 
temporar vacante la Judecătoria Roman, în condițiile art. 134 indice 1 din Legea 
nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23870/2016 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârii nr. 884/2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii referitoare la ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post 
temporar vacant de la nivelul Tribunalului Bucureşti. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22263/2016 privind solicitarea 



Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş pentru ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată a unui post de procuror, temporar vacant,în condițiile art. 134 
indice 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22953/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Bucureşti pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post 
de judecător, temporar vacant, la Judecătoria Cornetu, 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 temporar vacant de 
judecător la Tribunalul Caraş-Severin, în condițiile art. 134 indice 1 din 
Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

2) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de 
judecător la Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, în condițiile art. 134 
indice 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

 

4) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui  post temporar vacant de 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, în condițiile art. 134 
indice 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

5) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui  post temporar vacant de 
judecător la Judecătoria Cornetu, în condițiile art. 134 indice 1 din Legea 
nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 

6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că postul 
indisponibilizat pentru a fi repartizat din fondul de rezervă pentru 
Tribunalul Bucureşti poate fi considerat disponibil în condiţiile art.134 



ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

11. 23232/2016 
• Hotarare nr. 

1346 
• Hotarare nr. 

1347 
• Hotarare nr. 

1348 
• Hotarare nr. 

1349 
• Hotarare nr. 

1350 
• Hotarare nr. 

1351 
• Hotarare nr. 

1352 
• Hotarare nr. 

1353 
• Hotarare nr. 

1354 
• Hotarare nr. 

1355 
• Hotarare nr. 

1356<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/22774/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor, constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalul Călăraşi. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4/22739/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Oneşti. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/22569/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor, constituită la nivelul Curţii de Apel Suceava. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4/22955/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Cornetu. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4/21946/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 
2 Bucureşti. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/23256/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalului Ialomiţa. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/24231/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor, constituită la nivelul Curţii de Apel Craiova. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/23202/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Turda. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/22231/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23232/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor, constituită la nivelul Tribunalul Bistriţa-Năsăud. 
 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23379/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  



1) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor, constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Călăraşi, în sensul numirii doamnei procuror IMIREANU CRISTINA în 
calitate de membru desemnat al comisiei, începând cu data de 19.11.2016, 
în locul doamnei procuror NESTEA ANTOANETA ELENA, ca urmare a 
expirării mandatului în această calitate;  

2) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Oneşti, în sensul numirii 
în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei judecător STROE 
MUNTEANU LILIANA, în locul doamnei judecător PUŞCAŞU LILIANA 
MIRELA, numită în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Adjud;  

 
3) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor, constituită la nivelul Curţii de Apel Suceava, după cum 
urmează:  

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul 
judecător HETRIUC LAURENŢIU MARIUS;  

- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
judecător ANTON FULGA ŞTEFANIA, începând cu data de 19.11.2016; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul judecător 
GROSU CRISTINEL, în locul doamnei judecător TATIANA ILIEŞ, ca 
urmare a încetării mandatului său în această calitate la data de 19.11.2016;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
TATIANA ILIEŞ, în locul doamnei judecător MIHALCIUC GETA 
LILIOARA, ca urmare a expirării mandatului în această calitate. 

4) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Cornetu, după cum 
urmează:  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul judecător 
CĂLIN ADRIAN CRISTIAN, în locul doamnei judecător FILIPESCU 
ANCA LAVINIA, ca urmare a încetării mandatului în această calitate;  

- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
judecător BUDEI OANA CLAUDIA.  

5) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 2 Bucureşti, după cum urmează:  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna procuror 
RALUCA ANDREEA PREPELIŢĂ, în locul doamnei procuror 



IORGULESCU ANEMARI, ca umare a renunţării la această calitate, 
fiind delegată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna procuror 
IOANA ELENA CÂMPEAN, în locul doamnei procuror TĂRAŞ 
GABRIELA, ca urmare a încetării mandatului în această calitate.  

6) cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalului 
Ialomiţa:  

- constată că prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1051/06.09.2016 s-a luat act de calitatea de membru de drept a 
domnului prim-procuror MARIAN DIMA;  

- reînvesteşte în calitate de membri desemnaţi pe domnul procuror JIGĂ 
TOMA LEONARD şi pe doamna procuror COMAN CRISTINA;  

- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
procuror ISTRATE MIHAELA. 

7) a luat act de calitatea de membru de drept şi preşedinte al comisiei de 
evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel 
Craiova a doamnei judecător PONEA GEORGETA ADINA; 

8) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor, constituită la nivelul Judecătoriei Turda, după cum 
urmează:  

 

 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul judecător 
AXINTE CONSTANTIN, în locul doamnei judecător ALDEA ANA, 
promovată la Tribunalul Cluj;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
PUŞCAŞU ADRIANA LUCIA, în locul doamnei judecător ŞIMAN 
MIHAELA CORINA, promovată la Tribunalul Sălaj.  

9) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Cluj, după cum urmează:  

- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei pe doamna procuror 
şef secţie  judiciară COLCERIU IULIANA, în  locul doamnei procuror 
RĂDUCANU RAMONA, ca urmare a expirării mandatului în această 
calitate şi pe domnul procuror şef secţie urmărire penală BOŢOGAN 



MARIUS CLAUDIU, în locul doamnei prim procuror adjunct PRUNEAN 
GEORGETA; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna procuror 
ROMANA MIHAELA GRĂDINARIU, în locul doamnei procuror RICA 
LEORDEAN, ca urmare a expirării mandatului în această calitate. 

10) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor, constituită la nivelul Tribunalul Bistriţa-Năsăud, după 
cum urmează:  

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
judecător FRENŢIU GABRIELA CRISTINA, începând cu data de 
19.11.2016; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul judecător 
PĂRĂUAN IOAN, în locul doamnei judecător SIMIONESCU ILDIKO, 
ca urmare a încetării celui de-al doilea mandat în această calitate, 
începând cu data de 19.11.2016.  

11) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Buzău, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului 
procuror UNGUREANU DANIEL FLORIN, în locul domnului procuror 
GUŞE GEORGE LUCIAN, transferat la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Pogoanele. 

 

12. 23213/2016 
• Hotarare nr. 

1357 
• Hotarare nr. 

1358 
• Hotarare nr. 

1359 
• Hotarare nr. 

1360 
• Hotarare nr. 

1361 
• Hotarare nr. 

1362 
• Hotarare nr. 

1363 
• Hotarare nr. 

1364 
• Hotarare nr. 

1365 
• Hotarare nr. 

1366 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22627/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu-Mureş. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22576/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/22784/2016 privind 
solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22584/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Târgu-Mureş şi Reghin. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22554/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bacău şi Judeceătoriei Piatra Neamţ. 
 



• Hotarare nr. 
1367 

• Hotarare nr. 
1368 

• Hotarare nr. 
1369 

• Hotarare nr. 
1370 

• Hotarare nr. 
1371 

• Hotarare nr. 
1372 

• Hotarare nr. 
1373 

• Hotarare nr. 
1374 

• Hotarare nr. 
1375 

• Hotarare nr. 
1376 

• Hotarare nr. 
1377 

• Hotarare nr. 
1378 

• Hotarare nr. 
1379 

• Hotarare nr. 
1380<  

6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/19541/2016 privind revenirea 
în statul de funcţii şi de personal al Judectoriei Târgovişte a postului de judecător 
transferat temporar în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dâmboviţa. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 17/28145/2016 privind 
revenirea în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita a postului de 
judecător transferat temporar în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sfântu Gheorghe. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/22898/2016 privind 
solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Galaţi. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23162/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Cluj şi ale unor instanţe din 
circumscripţia sa teritorială. 
 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22581/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Tecuci. 
 
11) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23284/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Giurgiu. 
 
12) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22787/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 
Ploieşti. 
 
13) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23282/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Satu Mare. 
 
14) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23280/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Olteniţa. 
 
15) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23281/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Găeşti. 
 
16) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23135/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. 
 
17) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23645/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Ploieşti, Tribunalului Prahova şi 
Tribunalului Buzău. 
 
18) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23648/2016 privind solicitarea 



Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Bacău. 
 
19) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22579/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Galaţi. 
 
20) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24096/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Tribunalului Timiş şi Curţii de Apel Timişoara. 
 
21) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23283/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Tribunalului Bucureşti şi Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti. 
 
22) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24093/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Târgu Mureş. 
 
23) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23917/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Ploieşti. 
 
24) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23320/2016 privind solicitarea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de modificare a statelor de funcţii şi de personal. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru:  

1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu 
Mureş, prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii 
superioare, în post de grefier cu studii superioare gradul II;  

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba 
Iulia, prin transformarea unui post de grefier-arhivar debutant, în post de 
grefier-arhivar treapta II;  

3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti, 
prin transformarea unui post de aprod, în post de grefier arhivar treapta 
I; 

 

4) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriilor Târgu 
Mureş şi Reghin, după cum urmează:  

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul 
actual 

Postul transformat  

 



Judecătoria 
Reghin 

 

1 

 

 Grefier 
treapta I 

Grefier debutant cu 
studii medii   

Judecătoria 
Târgu Mureş 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant cu 
studii superioare   

 

5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bacău şi 
Judecătoriei Piatra Neamţ, prin transformarea unor posturi ocupate, 
astfel:  

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 

 

Curtea de Apel 
Bacău 

 

2 

 

 Grefier arhivar 
treapta I 

Grefier arhivar 
treapta II   

Judecătoria 
Piatra Neamţ 

1 Grefier gradul I Grefier gradul II   

 

6) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului 
Dâmboviţa şi Judecătoriei Târgovişte, prin revenirea postului vacant de 
judecător din statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dâmboviţa, 
în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgovişte, începând cu 
data de 01.12.2016; 

7) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sfântu 
Gheorghe şi Tribunalului Harghita, prin revenirea postului vacant de 
judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sfântu 
Gheorghe, în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita, 
începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a 
Decretului de eliberare din funcţie, ca urmare a condamnării definitive 
pentru săvârşirea unei infracţiuni, a doamnei judecător Poiană Elena; 

 

8) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Galaţi, prin 
transformarea unui post  vacant de  funcţionar public - referent clasa III, 
gradul superior, în post de consilier, clasa I, gradul principal; 

 



9) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Cluj şi 
ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, prin 
transformarea următoarelor posturi, după cum urmează:  

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 

 

Tribunalul Cluj 

 

2 

 

 Grefier gradul II Grefier gradul I 
  

Judecătoria Cluj 
Napoca 

1 Grefier 
statistician 
gradul II 

Grefier 
statistician 
gradul I 

  

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I   

Judecătoria Dej 1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I   

Judecătoria 
Turda 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I   

Tribunalul 
Specializat Cluj 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Tribunalul 
Maramureş 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I   

Judecătoria Baia 
Mare 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I   

Judecătoria 
Vişeu de Sus 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Tribunalul Sălaj 1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I   

Judecătoria 
Jibou 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I   

Judecătoria 
Bistriţa  

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I  

 



10) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Tecuci, 
prin transformarea unui post de grefier treapta I, în post de grefier gradul 
I; 

11) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Giurgiu, 
prin transformarea unui post de grefier arhivar debutant, în post de 
grefier arhivar treapta II; 

 

12) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din 
circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, după cum urmează:  

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul 
actual 

Postul transformat  

 

Judecătoria 
Târgovişte 

 

1 

 

 Grefier 
gradul I 

Grefier debutant cu 
studii superioare   

Judecătoria 
Buzău 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier gradul I   

Judecătoria 
Pătârlagele  

1 Grefier 
treapta II 

Grefier gradul II   

Judecătoria 
Sinaia 

1 Grefier 
treapta I 

Grefier debutant cu 
studii medii   

 

13) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Satu 
Mare, prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii 
superioare, în post de grefier cu studii superioare gradul II; 

14) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Olteniţa, 
prin transformarea unui post de grefier – arhivar debutant, în post de 
grefier-arhivar treapta I; 

15) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Găeşti, 
prin transformarea unui post de grefier treapta II, în post de grefier 
gradul II; 

16) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Bucureşti, rin transformarea unui post vacant de grefier cu studii medii 
treapta I, în post de grefier cu studii superioare gradul I; 



17) modificarea statelor de funcţii şi de personal  Curţii de Apel Ploieşti, 
Tribunalului Prahova şi Tribunalului Buzău, după cum urmează:  

Instanţa Număr 
de 

posturi 

Postul actual Postul transformat  

 

Curtea de 
Apel Ploieşti  

 

1 

 

Consilier juridic, 
clasa I, grad 
principal  

Consilier juridic, 
clasa I, grad 
superior 

  

Tribunalul 
Prahova 

1 Consilier, clasa I, 
grad principal  

Consilier, clasa I, 
grad superior    

Tribunalul 
Buzău 

1 Consilier, clasa I, 
grad principal  

Consilier, clasa I, 
grad superior    

 

 

18) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din 
circumscripţia Curţii de Apel Bacău, prin transformarea unor posturi 
ocupate, după cum urmează:  

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 

 

Tribunalul 
Bacău 

1 

 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

Grefier gradul 
II   

Judecătoria 
Moineşti 

1 Grefier debutant cu 
studii superioare 

Grefier gradul 
II   

Judecătoria 
Bacău 

2 Grefier debutant cu 
studii superioare 

Grefier gradul 
II   

1 Grefier arhivar 
debutant 

Grefier arhivar 
treapta II   

 

19) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Galaţi, 
prin transformarea unui post de inspector de specialitate debutant – 
personal contractual, în post de inspector de specialitate gradul III – 
personal contractual; 



20) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Timiş şi 
Curţii de Apel Timişoara, prin transformarea unui post vacant de 
muncitor treapta II din statul de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Timiş, în post de consilier juridic gradul I şi transferul postului astfel 
transformat în statul de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Timişoara; 

21) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului 
Bucureşti şi Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, după cum urmează:  

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 

 

Tribunalul 
Bucureşti 

1 

 

Grefier 
arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
debutant   

1 Grefier 
arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I   

Judecătoria 
Sectorului 1 
Bucureşti  

1 Grefier 
arhivar 
treapta I 

Grefier arhivar 
debutant   

1 Grefier 
arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
debutant   

 

22) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Târgu 
Mureş şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, 
prin transformarea unor posturi ocupate de personal contractual, după 
cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul 
transformat 

Nr. 
posturi 

 

 

Curtea de Apel 
Târgu Mureş  

Muncitor 
calificat, treapta 

II 

Muncitor calificat 
treapta I 

1 
  

Muncitor 
calificat, treapta 

III 

Muncitor calificat 
treapta II 

1 
  



Tribunalul Mureş Muncitor 
calificat, treapta 

III 

Muncitor calificat 
treapta II 

2 
  

Muncitor 
calificat, treapta 

II 

Muncitor calificat 
treapta I 

1 
  

Judecătoria 
Târnăveni 

Muncitor 
calificat, treapta 

III 

Muncitor calificat 
treapta II 

1 
  

Tribunalul 
Harghita 

Muncitor 
calificat, treapta 

II 

Muncitor calificat 
treapta I 

1 
  

Muncitor calificat 
treapta IV 

Muncitor calificat 
treapta III 

1   

 

23) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Ploieşti, 
prin transformarea unor posturi ocupate, după cum urmează:  

 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 

 

Judecătoria 
Ploieşti 

10 

 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

Grefier 
gradul II   

 

24) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea 
solicitării de modificare a statelor de funcţii şi de personal ale Şcolii 
Naţionale de Grefieri, după cum urmează:  

- transformarea unui post de expert I în post de consilier I, personal 
contractual;  

- transformarea unui post de şofer în post de muncitor calificat, personal 
contractual. 

13. 23068/2016 
• Hotarare nr. 

1381<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
22068/2016 privind propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor. 

14. 23721/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
20734/2016 privind propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că propunerea 
legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal nu 
este justificată din punct de vedere  al scopului urmărit, nu are 
fundamentare în ceea ce priveşte stadiul actual al reglementării în materie 
şi nici din perspectiva evoluţiei valorilor sociale care sunt reglementate 
prin aceste dispoziţii şi totodată prezintă şi vicii de formă şi necorelări cu 
reglementarea generală, incompatibile cu o propunere de modificare a 
unui act normativ.  

15. 23391/2016 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 23306/2016 privind 
propunerea de prorogare a termenului de intrare în vigoare a dispozițiilor art 136 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune 
prorogarea termenului de intrare în vigoare a dispoziţiilor art.136 din 
Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu condiţia asumării etapizate a 
trecerii bugetului instanţelor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu 
prevederea unor termene şi soluţii concrete pentru preluarea în acest 
interval a  atribuţiilor referitoare la gestionarea bugetelor 
instanţelor, fiind necesar ca fiecare dintre instituţiile responsabile să 
respecte şi să realizeze paşii stabiliţi la întâlnirea grupului de lucru 
menţionat, respectiv:  

- prima activitate necesară este comunicarea de către Ministerul Justiției a 
organigramei acestei instituții și a listei atribuțiilor identificate ca făcând parte 
din categoria atribuțiilor exercitate de ministrul justiției în calitatea sa de 
ordonator principal de credite pentru instanțe; 
- adoptarea unui act normativ de asumare etapizată a trecerii bugetului 
instanțelor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care să prevadă termene și 
soluții concrete   pentru preluarea atribuţiilor referitoare la gestionarea 
bugetelor instanţelor, care să cuprindă și identificarea actelor normative care 
trebuie modificate și calendarul inițierii lor, precum și modalitățile de asigurare 
a resurselor umane (inclusiv prin preluarea de personal de la Ministerul Justiției 
) 

-     adoptarea actelor normative necesare, inclusiv a unor prevederi legale 
referitoare la modalitatea de construire a bugetului sistemului judiciar și a unor 
dispoziții tranzitorii necesare pentru preluarea de către Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie a atribuţiilor referitoare la gestionarea bugetelor instanţelor. 

-     prima activitate  trebuie finalizată în acest an, urmând a fi transmisă o nouă 
solicitare Ministerului Justiţiei privind comunicarea către Grupul de lucru a 



organigramei ministerului şi a listei cu atribuţiile exercitate de ministrul 
justiţiei în calitatea sa de ordonator principal de credite pentru instanţe. 

16. 23723/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
22766/2016 referitor la propunerea legislativă pentru înființarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere 
al direcţiei de specialitate referitor la propunerea legislativă pentru 
înființarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru 
Interceptarea Comunicaţiilor, apreciind că propunerea legislativă nu 
respectă cerinţele de calitate a legii. 

17. 23722/2016 
• Hotarare nr. 

1382<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
20137/2016 cu privire la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind 
cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu observaţiile 
formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios.  

18. 23724/2016 
• Hotarare nr. 

1383<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
23178/2016 cu privire la proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi 
funcţioanrea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi funcţionarea Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normativ, cu 
observaţiile şi propunerile formulate de Direcţia legislaţie, docuementare 
şi contencios, precum şi cu observaţiile însuşite de Plen.  

19. 23067/2016 
• Hotarare nr. 

1384<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
18133/2016 referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulației pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului 
Economic European şi a cetăţenilor Confederației Elveţiene 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a 
Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulației pe teritoriul României 
a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic 
European şi a cetăţenilor Confederației Elveţiene, cu observaţiile 
formulate de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios şi cu 
observaţiile Ministerului Justiţiei, care nu au fost implementate.  

20. 23066/2016 
• Hotarare nr. 

1385<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
22164/2016 referitor la proiectul de Ordin al ministrului justiției privind 
modificarea Anexei I la Ordinul ministrului justiției nr. 1929/C/22.05.2014 privind 
punctele naţionale de contact ale României pentru Rețeaua Judiciară Europeană 



în materie civilă şi comercială şi membrii Rețelei Judiciare Române în materie 
civilă şi comercială, modificat prin OMJ nr. 3469/C/30.09.2014. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
Ordin al ministrului justiției privind modificarea Anexei I la Ordinul 
ministrului justiției nr. 1929/C/22.05.2014 privind punctele naţionale de 
contact ale României pentru Rețeaua Judiciară Europeană în materie 
civilă şi comercială şi membrii Rețelei Judiciare Române în materie civilă 
şi comercială, modificat prin OMJ nr. 3469/C/30.09.2014. 

21. 23706/2016 
• Hotarare nr. 

1386<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
14298/2016 privind oportunitatea modificării Regulamentului privind concursul de 
admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea art. 32 
alin.(1) teza a II-a din Regulamentul privind concursul de admitere şi 
examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, după cum 
urmează:  
 
„La egalitate de medii au prioritate, în următoarea ordine, candidaţii care au 
obţinut: nota finală mai mare la examenul de absolvire, media mai mare a 
celor doi ani de studiu la Institutul Naţional al Magistraturii, nota finală mai 
mare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 
vechimea mai mare în funcţiile prevăzute la art.86 din Legea nr.303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
celorlalte propuneri de modificare a Regulamentului privind concursul de 
admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii. 

22. 23707/2016 
• Hotarare nr. 

1387<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
19697/2016 cu privire la termenul pentru care se păstrează pe site materialele 
care conţin date personale ale candidaţilor la concursurile şi examenele 
organizate de Consiliul Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.326/2005, cu modificările şi completările ulterioare, după 
cum urmează:  

 
După articolul 129 se introduce un nou articol, articolul 130, cu următorul 
cuprins:  
„Art.130 – Ştergerea de pe pagina de internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii a informaţiilor ce conţin date cu caracter personal referitoare la 
concursurile şi examenele organizate de Consiliu se realizează din dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului, după împlinirea termenului de un an de la validarea 
rezultatelor examenelor/concursului.” 



23. 23709/2016 
• Hotarare nr. 

1388<  

1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
14901/2016 cu privire la revizuirea Statutului personalului de instruire al Şcolii 
Naţionale de Grefieri. 
 
2) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
14901/2016 cu privire la introducerea unor dispoziţii tranzitorii referitoare la 
procedurile de selecţie aflate în derulare, în contextul analizei revizuirii Statutului 
personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat şi a hotărât 
publicarea integrală a Statutului personalului de instruire al Şcolii 
Naţionale de Grefieri în forma propusă de SNG şi abrogarea Statutului 
actual şi, implicit, a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.380A/06.06.2011, cu modificările ulterioare. 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât introducerea unei 
dispoziţii tranzitorii în cuprinsul hotărârii prin care va fi aprobat noul 
Statut al personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri, care să 
prevadă:  
 
„Procedurile de selecţie a personalului de instruire al Şcolii Naţionale de 
Grefieri aflate în derulare la data adoptării prezentei hotărâri se vor 
desfăşura în continuare potrivit Statutului personalului de instruire al Şcolii 
Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.380A din 6 iunie 2011.” 

24. 23718/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
16728/2016 privind adresa Casei Naţionale de Pensii Publice vizând aplicarea 
unor dispoziţii din Legea nr. 303/2004, repubicată, Legea nr. 47/1992 şi H.G. nr. 
1275/2005. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reiterarea 
solicitării către Ministerul Justiției de a iniția un proiect de act normativ 
care să conțină propunerile Consiliului Superior al Magistraturii de 
modificare a H.G. nr. 1275/2005, transmise anterior, prin adresa 
nr.4470/31.03.2016, astfel cum sunt expuse şi în prezenta nota a Direcţiei 
legislaţie, documentare şi contencios.  

 
2. De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că 
este necesară constituirea unui grup de lucru interinstituțional format din 
reprezentanți ai Ministerului Justiției, Înaltei Curți de Casație și Justiție, 
Ministerului Public, Casei Naționale de Pensii Publice, Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și ai 
Consiliului Superior al  Magistraturii, pentru reanalizarea în ansamblu a 
prevederilor H.G. nr. 1275/2005 și formularea tuturor propunerilor 
necesare de modificare sau completare a acesteia, secretarul general 
al Consiliului Superior al Magistraturii urmând a desemna reprezentanții 
Consiliului din cadrul aparatului tehnic.  



25. 23719/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
21304/2016 cu privire la propunerea de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 
1860/2006. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 
punctului de vedere al Direcției legislaţie documentare şi contencios,  după 
aprofundarea acestuia în cadrul Comisiei nr.1. 

26. 23069/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
23035/2016 referitoare la solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii şi Şcolii 
Naţionale de Grefieri privind acordarea de către toate instanțele de judecată a 
dreptului de acces la aplicaţia ECRIS. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că se impune 
acordarea accesului la aplicaţia ECRIS, numai în ceea ce priveşte 
documentele închise, pentru formatorii detaşaţi în cadrul Institutului 
Naţional al Magistraturii şi Şcolii Naţionale de Grefieri.  

27. 23159/2016 
• Hotarare nr. 

1389<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6523/IJ/1483/DIP/2016 având ca obiect 
apărarea independenţei sistemului judiciar în ansamblul său. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmaţiile 
formulate de domnul TRAIAN BĂSESCU, fost preşedinte al României, 
precum şi doamna Elena Udrea, deputat în Parlamentul României, în 
cadrul mai multor apariţii televizate,  sunt de natură să producă un impact 
negativ asupra credibilităţii sistemului judiciar, aducând atingere 
independenţei procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi 
independenţei, prestitigiului şi credibilităţii justiţiei în ansamblul său şi a 
hotărât emiterea unui comunicat de presă de către Biroul de informare 
publică şi relaţii cu mass-media din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii.  

28. 22997/2016 
• Hotarare nr. 

1390<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6445/IJ/1471/DIP/2016 având ca obiect 
apărarea independenţei sistemului judiciar în ansamblul său. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că afirmaţiile emise 
în spaţiul public de către domnul senator DANIEL SAVU sunt de natură 
a aduce atingere independenţei, prestigiului şi credibilităţii justiţiei, cu 
consecinţa subminării autorităţii acesteia, urmând a fi emis un comunicat 
de presă de către Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media din 
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.  

29. 23733/2016 
• Hotarare nr. 

1391<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6934/IJ/1569/DIP/2016 având ca obiect 
apărarea independenţei sistemului judiciar în ansamblul său. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că prin afirmaţiile 
asumate instituţional de către Preşedintele Senatului României, în 
documentul intitulat „Apel către parlamentari”, publicat sub semnătura 
domnului CĂLIN POPESCU TĂRICEANU,  precum şi în dezbaterea 
mediatică subsecventă acestora, a fost adusă atingere independenţei 
justiţiei, în ansamblul său, urmând a fi emis un  comunicat de presă de 
către Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii.  

30. 23233/2016 
• Hotarare nr. 

1392<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6134/IJ/3312/DIJ/2016 privind cererea de 
apărare a independenţei profesionale formulată de domnul judecător SERGIU-
LEON RUS, din cadrul Curţii de Apel Cluj Napoca. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea cererii 
de apărare a independenţei profesionale formulate de domnul judecător 
dr. SERGIU-LEON RUS din cadrul Curţii de Apel Cluj. 

31. 23478/2016 
• Hotarare nr. 

1393 
• Hotarare nr. 

1394 
• Hotarare nr. 

1395<  

1) Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
23450/01.11.2016 privind desemnarea unui nou reprezentant al Consiliului 
Superior al Magistraturii în Comitetul Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor 
Judiciare. 
 
2) Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
23450/01.11.2016 privind întâlnirea Comitetului Executiv al Rețelei Europene a 
Consiliilor Judiciare (RECJ), Bruxelles, 21 noiembrie 2016. 
 
3) Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
23730/01.11.2016 privind întâlnirea echipelor Proiectului 2 - " Mijloace 
alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic", derulat ăn cadrul 
Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bratislava, 12-13 decembrie 
2016. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat noul 
reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul 
Comitetului Executiv al Reţelei Europene, în locul domnului judecător 
NICOLAE HORAŢIUS DUMBRAVĂ, dată fiind încetarea prin demisie a 
calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în persoana 
domnului judecător ALEXANDRU ŞERBAN, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii.  

  

2. De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
participarea noului reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii 
la întrunirea Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor 
Judiciare (RECJ), Bruxelles, 21 noiembrie 2016, cheltuielile de transport 
şi cazare pentru membrul delegaţiei urmând a fi suportate din bugetul 



Consiliului Superior al Magistraturii şi rambursate parţial în condiţiile 
prevăzute în Regulile de rambursare ale Reţelei.  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
domnului judecător CRISTI VASILICĂ DANILEŢ şi a domnului 
procuror BOGDAN GABOR, membri ai Consiliului Superior al 
Magistraturii, la întâlnirea echipelor Proiectului 2 – Mijloace alternative 
de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic”, derulat în cadrul Reţelei 
Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bratislava, 12-13 decembrie 
2016, cheltuielile de transport şi cazare pentru membrii delegaţiei urmând 
a fi suportate din bugetul Consiliului Superior al Magistraturii şi 
rambursate parţial în condiţiile prevăzute în Regulile de rambursare ale 
Reţelei. 

32. 23421/2016 
• Hotarare nr. 

1396<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.11/19726/2016 privind participarea unui reprezentant al Consiliului Superior al 
Magistraturii la cea de-a 74-a sesiune plenară a GRECO, care va avea loc în 
perioada 28 noiembrie-2 decembrie 2016, la Strasbourg, Franţa. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
doamnei procuror OANA ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, la cea de-a 74-a sesiune plenară a 
GRECO, care va avea loc în perioada 28 noiembrie - 2 decembrie 2016, la 
Strasbourg, Franţa, cheltuielilor implicate de participarea la acest 
eveniment (transport internaţional, cazare, diurnă şi asigurare medicală 
şi alte cheltuieli necesare pentru participare, în conformitate cu HG 
nr.518/1995) urmând a fi suportate din bugetul Consiliului Superior al 
Magistraturii.  

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 
transmiterea unei scrisori către Ministerul Justiţiei pentru includerea în 
componenţa delegaţiei României a reprezentantului Consiliului Superior 
al Magistraturii.  

 

33. 23557/2016 Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.01/22796/21.10.2016 privind cea de-a doua întâlnire a Grupului de lucru al 
GRECO pentru pregătirea rundei a cincea de evaluare (Strasbourg, 28-29 
septembrie 2016). 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de Raportul privind 
cea de-a doua întâlnire a Grupului de lucru al GRECO pentru pregătirea 
rundei a cincea de evaluare (Strasbourg, 28-29 septembrie 2016). 

34. 23560/2016 
• Hotarare nr. 

1397<  

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.18/21527/27.10.2016 privind participarea unui reprezentant al Secției pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii la Forumul România - Republica 
Moldova în domeniul Justiției, ”Reforma justiției și lupta împotriva corupției în 



perspectivă europeană”, Chișinău, 10-11 noiembrie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, apreciind ca fiind oportună 
extinderea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la Forumul 
România – Republica Moldova în domeniul Justiţiei, în sensul desemnării 
şi a unui reprezentant al Secţiei pentru procurori, a aprobat participarea 
doamnei procuror FLORENTINA GAVADIA, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii, la Forumul România - Republica Moldova în 
domeniul Justiției, ”Reforma justiției și lupta împotriva corupției în 
perspectivă europeană”, Chișinău, 10-11 noiembrie 2016. 

35. 23558/2016 
• Hotarare nr. 

1398 
• Hotarare nr. 

1399<  

1) Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
02/23291/2016 privind solicitarea Institutului Național al Magistraturii de a-i 
aproba participarea în două proiecte. 
 
2) Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
2/23423/2016 privind solicitarea Institutului Național al Magistraturii de a-i aproba 
participarea în cadrul proiectului "EU/CoE HELP in the 28-II Phase". 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
Institutului Naţional al Magistraturii în calitate de partener, fără 
contribuţie financiară, în următoarele proiecte:  

-  „RMT – Development of a Referral to Mediation Toolkit and a Guide 
for Mediation Court Annexed Programs for European Judges and 
Courts”, coordonat de ADR Center Italia (Alternative Dispute Resolution 
Center) şi propus spre finanţare Comisiei Europene. 
 
-  „Investigating web 2.0 – Practice oriented trening on internet searches 
for EU legal practitioners”, coordonat de Academia de Drept European de 
la Trier (ERA) şi propus spre finanţare Comisiei Europene.  
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
Institutului Naţional al Magistraturii, în calitate de partener, fără 
contribuţie financiară, în cadrul proiectului "EU/CoE HELP in the 28-II 
Phase", coordonat de Consiliul Europei şi propus spre finanţare Comisiei 
Europene.  
 

36. 23564/2016 
• Hotarare nr. 

1400<  

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.02/21941/13.10.2016 privind solicitarea Școlii Naționale de Grefieri privind 
participarea într-un consorțiu constituit în vederea aplicării pentru un proiect 
finanțat de Comisia Europeană. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea Şcolii 
Naţionale de Grefieri în consorţiul constituit în vederea continuării 
proiectului „Formarea judiciară europeană pentru grefieri şi executori 
judecătoreşti”, cu menţiunea că eventuala contribuţie financiară a SNG se 
va plăti eşalonat, în cadrul unui interval de 3 ani (iar suma menţionată 



reprezintă un maxim care poate fi redus în funcţie de evoluţiile 
proiectului). 

37. 23561/2016 Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.02/22345/24.10.2016 privind cursul aprofundat de drept al insolvenței în 
jurisdicțiile est-europene, organizat de INSOL Europe. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât comunicarea 
informaţiilor către Institutul Naţional al Magistraturii, care va face 
demersurile necesare pentru diseminarea acestora, urmând totodată să 
centralizeze opţiunile formulate de magistraţi, ulterior, Institutul Naţional 
al Magistraturii urmând să transmită candidaturile înregistrate către 
Consiliul Superior al Magistraturii, până la data de 18.11.2016. 

38. 23569/2016 Raport privind evenimentele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, 
instanţe şi parchete cu ocazia Zilei Europene a Justiției. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de Raportul privind 
evenimentele organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, instanţe şi 
parchete cu ocazia Zilei Europene a Justiţiei. 

39. 23574/2016 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 13763/2016 privind situaţia 
funcţiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este oportună 
reluarea procedurii de ocupare, prin numire, a funcţiilor de conducere de 
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.  

40. 23806/2016 
• Hotarare nr. 

1401<  

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 a desemnat pe domnul 
procuror GHEORGHE  MUSCALU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, în calitate de  coordonator al Comisiei nr.1 „Independenţa 
şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea activităţii acesteia şi creşterea 
performanţei judiciare; integritatea şi transparenţa sistemului judiciar” . 

41. 23916/2016 
• Hotarare nr. 

1402<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
23385/2016 cu privire la contestaţia formulată de doamna judecător 
LĂCRĂMIOARA AXINTE. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a contestaţiei formulate de doamna judecător AXINTE 
LĂCRĂMIOARA, preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Botoşani.  



42. 23970/2016 
• Hotarare nr. 

1403<  

Nota Biroului de achiziţii publice şi protocol nr. 22107/2016 privind aprobarea 
nivelului maxim al chiriei negociate pentru sediile Consiliului Superior al 
Magistraturii din Calea Plevnei nr. 141B şi nr. 139B. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât stabilirea unui preţ 
maxim de negociere  pentru chiria spaţiilor închiriate din Bucureşti, Calea 
Plevnei nr.139 şi 141 B, sector 6 şi abilitarea comisiei de a renegocia 
clauzele contractuale, conform rapoartelor de evaluare întocmite de SC 
Evaluare şi Expertiză Judiciară Olaru şi Asociaţii SRL – D SRL. 

43. 24117/2016 
• Hotarare nr. 

1404<  

Solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta curte de Casaţie şi Justiţie de analiză a 
posibilităţii constituirii la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, a unui Grup 
de lucru interinstituţional de analiză a necesităţii desfiinţării unor judecătorii şi 
parchete mici, sau a rearondării unor localităţi între circumscripțiile unor 
judecătorii şi parchete. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune 
constituirea unui nou grup de lucru interinstituţional, care va valorifica 
activitatea desfăşurată anterior în acelaşi sens şi va analiza solicitările 
formulate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, precum şi alte situaţii concrete referitoare la desfiinţarea unor 
instanţe şi parchete sau la rearondarea unor localităţi în circumscripţiile 
altor instituţii sau parchete.  

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
desemnarea  în Grupul de lucru interinstituţional a doamnei procuror 
FLORENTINA GAVADIA şi a domnului judecător CRISTI VASILICĂ 
DANILEŢ, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi 
includerea reprezentanţilor Ministerului Justiţiei şi ai Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi ai instanţelor şi 
parchetelor, urmând ca persoanele din aparatul tehnic al Consiliului 
Superior al Magistraturii din cadrul Direcţiei resurse umane şi 
organizare şi Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios să fie 
desemnate de secretarul general al  Consiliului Superior al Magistraturii.  
 

44. 24218/2016 
• Hotarare nr. 

1405<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24188/2016 privind cererea de 
demisie din funcţia de şef al Serviciului contencios din cadrul Direcției legislaţie, 
documentare şi contencios. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  luat act de cererea de 
demisie din funcţia de şef al Serviciului contencios din cadrul Direcţiei 
legislaţie, documentare şi contencios a doamnei DINESCU ANAMARIA 
LAURA, judecător detaşat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, 
începând cu data de 15.12.2016, urmând a funcţiona pe un post vacant de 
execuţie din cadrul acestei direcţii. 

45. 24254/2016 
• Hotarare nr. 

1406<  

Propunerea Comisiei nr. 1 de înfiinţare a unui grup de lucru interinstituţional, ca 
urmare a întâlnirii organizate de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice referitoare la proiectul legii de salarizare unitară în 



domeniul justiției. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este oportună 
înfiinţarea unui grup de lucru la nivelul Consiliului Superior al 
Magistraturii  în vederea formulării de propuneri concrete referitoare la 
proiectul noii legi unitare de salarizare în ceea ce priveşte familia 
ocupaţională „Justiţie”, urmând  ca la acest grup să participe 
reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Ministerului 
Justiţiei, ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, ai Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi ai Asociaţiilor Profesionale ale 
magistraţilor.  

46. 24252/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
23441/2016 privind propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei, în ceea ce 
priveşte propunerea de modificare a art. 48 alin. (1) din Legea fundamentală. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că solicitarea 
privind propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei, respectiv de 
modificare a art.48 alin.(1) din legea fundamentală, excede competenţelor  
ce revin Consiliului Superior al Magistraturii,  în conformitate cu 
Constituţia României, republicată, şi cu legea organică. 

47. 24256/2016 Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
16/5668/13.10.2016 privind proiectele de chestionare pentru "Sondajul final 
privind percepţia implementării reformelor sistemului judiciar din România" - 
Judicial Reform Project (LN 4811-RO) 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectele de 
chestionare pentru „Sondajul final privind percepţia implementării 
reformelor sistemului judiciar din România” – Judicial Reform Project 
(LN 4811- RO), cu observaţiile însuşite în cadrul şedinţei Comisiei nr.1, în 
urma discuţiilor cu domnul Călin Moldovan –Teselios, reprezentant al 
consultantului Metro Media Transilvania. 

48. 24255/2016 
• Hotarare nr. 

1407<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/23301/2016 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de încetare, a calităţii de formator INM, pentru 
5 formatori. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea calităţii de 
formator INM, ca urmare a neacordării avizului pentru neparticiparea 
recentă la activităţile organizate de Institutul Naţional al Magistraturii, a 
domnilor ANASTASIU CRIŞU, VALERICĂ DABU, EUGENIA 
FLORESCU, ANGELA HĂRĂSTĂŞANU şi VALENTIN MIRIŞAN. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea calităţii de 
formator INM, pentru nesolicitarea avizului anual, schimbarea cu 
caracter permanent a specializării şi existenţa unei situaţii de 
incompatibilitate pentru domnul AUREL BĂJENARU.  



49. 24253/2016 
• Hotarare nr. 

1413<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/23862/2016 privind situaţia 
postului domnului judecător HORAŢIUS NICOLAE DUMBRAVĂ de la Curtea de 
Apel Târgu Mureş. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune a se 
solicita Ministerului Justiţiei alocarea unui post de judecător din fondul 
de rezervă la Curtea de Apel Târgu Mureş, în condiţiile art.1341 din Legea 
nr.304/2004, republicată, începând cu data de 01.11.2016 şi până la 
emiterea Ordinului Ministrului Justiţiei privind, printre altele, 
suplimentarea cu 2 posturi la Curtea de Apel Târgu Mureş.  

50. 24341/2016 
• Hotarare nr. 

1408<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 24300/2016 
privind întâlnirea echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi 
calitatea actului de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor 
Judiciare (RECJ), Haga, 8-9 decembrie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
doamnei procuror LUMINIŢA PALADE, vicepreşedinte Consiliului 
Superior al Magistraturii şi a domnului judecător ALEXANDRU 
ŞERBAN, membru al Consiliului Superior al Magistraturii,  la întâlnirea 
echipelor Proiectului 1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului 
de justiţie", derulat în cadrul Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare 
(RECJ), Haga, 8-9 decembrie 2016, cheltuielile de transport şi cazare 
pentru membrii delegaţiei urmând a fi suportate din bugetul Consiliului 
Superior al Magistraturii şi rambursate parţial în condiţiile prevăzute în 
Regulile de rambursare ale Reţelei. 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 
acordarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii a unui 
mandat în sensul votării asupra statutului de observator al Turciei în 
cadrul RECJ.  

51. 24457/2016 
• Hotarare nr. 

1409<  

CONCURSURI:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 423/12121/2016 privind 
propunerile de numire în funcțiile de judecător şi procuror a candidaţilor de la 
concursul de admitere în magistratură din perioada 5 iulie - 13 octombrie 2016, 
care îndeplinesc condițiile legale. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţia de judecător a 
candidaţilor declaraţi admişi care îndeplinesc condiţiile legale la concursul 
de admitere în magistratură organizat în perioada 5 iulie- 13 octombrie 
2016:  

 

Nr.crt. Numele şi prenumele Instanţa/Parchetul  

 
 



1 SCHWARTZ L. Cristina  Judecătoria Târgu Mureş  

2 CONSTANTINESCU R. 
Alin  Judecătoria Salonta  

3 STÎRLEA A. Constantin-
Valentin  Judecătoria Calafat  

4 PANDEL O. Ciprian  Judecătoria Târgovişte  

5 GRIGORAŞ I. Sarika-Laura  Judecătoria Turda  

6 ONOFREI I. Mariana-
Simona  Judecătoria Lehliu Gară  

7 LUNGU P. Iolanda-Elena  Judecătoria Vaslui  

8 BRATU F. Gabriela  Judecătoria Piatra Neamţ  

9 SPORIŞ I. Laura-Ioana  Judecătoria Jibou  

10 BACULESCU N. Oana-
Mihaela  Judecătoria Satu Mare  

11 GIURGIU A. Corina-Maria  Judecătoria Bistriţa  

12 FLOREA M. Ileana-Maria  Judecătoria Buftea  

13 VAIDA V. Ion  Judecătoria Piteşti  

14 LAVRIC G. Adrian  Judecătoria Suceava  

15 APETRI V. Robert-Valerian  Judecătoria Roman  

16 POP G. Alin-Lenuţ  Judecătoria Năsăud  

17 CRĂCIUN G. George  Judecătoria Agnita  

18 HAIDUC I. Marilena  Judecătoria Baia Mare  

19 LAZĂR I. Amalia  Judecătoria Oneşti  

20 ŞTEFAN I. Ionela-Claudia  Judecătoria Ploieşti  

21 PLETEA I. Diana-Elena  Judecătoria Giurgiu  



22 ȘANDOR V. Camelia 
Judecătoria Şimleu 
Silvaniei 

 

23 LAZĂR S. Cătălin-Daniel  Judecătoria Babadag  

24 ROIBU I. Violeta-Marilena  Judecătoria Giurgiu  

25 CODREŞ G. Gabriela-
Adelina  Judecătoria Ploieşti  

26 ROŞU V. Petrişor-Gigi  Judecătoria Zimnicea  

27 VĂETUŞ F. Mihaela-
Camelia  

Judecătoria Drobeta Turnu 
Severin 

 

 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţia de procuror a 
candidaţilor declaraţi admişi care îndeplinesc condiţiile legale la concursul 
de admitere în magistratură organizat în perioada 5 iulie- 13 octombrie 
2016:  

 
 

Nr.crt. Numele şi prenumele Instanţa/Parchetul  

 
 

1  CAZACU C. Dan-
Constantin 

Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Bacău 

 

    

2 DUMITRU G. Dan Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Bacău 

 

3 HARNAGEA S. Petrişor- 
Ştefan 

Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Bârlad 

 
 

52. 24586/2016 
• Hotarare nr. 

1410<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24585/2016 privind modificarea 
Programului de formare continuă pentru anul 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
Programului de formare continuă pentru anul 2016 a judecătorilor şi 
procurorilor, prin înlocuirea a două seminarii de formare a consilierilor 
de integritate cu două seminarii de formare în materia eticii şi deontologiei 
profesionale, organizate în cadrul proiectului finanţat de Ambasada 
Olandei, în cadrul Reţelei Regionale privind Cooperarea în domeniul 
Justiţiei – „Consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar – 
Cooperare între Consiliul Superior al Magistraturii din România (CSM) şi 
Consiliul Judiciar din Olanda (RvdR)”. 



53. 24694/2016 
• Hotarare nr. 

1411<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6419/IJ/1482/DIP/2016 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de doamna FOTA CARMEN 
ELISABETA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 
de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna  FOTA 
CARMEN ELISABETA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 

54. 24695/2016 
• Hotarare nr. 

1412<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 69859/IJ/1585/DIP/2016 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de domnul CEAUŞU ALEXANDRU 
OCTAVIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de 
apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnul CEAUŞU 
ALEXANDRU OCTAVIAN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Timişoara, în raport de articolele publicate în cotidianele on 
line „Vocea Timişului” şi „Tion”, precum şi numeroase comentarii 
generate pe forum, urmând a fi emis un  comunicat de presă de către 
Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii.  

 


