
ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2016  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 24998/2016 
• Hotarare nr. 

1415 
• Hotarare nr. 

1416<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24636/2016 privind cererea 
formulată de domnul magistrat militar, general de brigadă cu o stea, HONDOR MIHAI, 
judecător la Tribunalul Militar Bucureşti, delegat în funcţia de vicepreşedinte al acestei 
instanţe, de acordare a avizului anual de menţinere în funcţie, după împlinirea vârstei 
de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24760/2016 privind cererea 
formulată de domnul EUGEN MORTU, judecător la Tribunalul Galaţi, de acordare a 
avizului anual de menţinere în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
Solutie 
 
1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 
de menţinere în funcţie a domnului magistrat militar, general de brigadă cu o 
stea HONDOR MIHAI, judecător la Tribunalul Militar Bucureşti, delegat în 
funcţia de vicepreşedinte al instanţei, după împlinirea vârstei de 65 ani. 
 
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
anual prevăzut de dispoziţiile art.83 alin.(1) teza a II-a din Legea nr.303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru menţinerea în 
funcţie a domnului EUGEN MORTU, judecător la Tribunalul Galaţi, după 
împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 22.03.2017, până la data de 
22.03.2018. 

2. 22890/2016 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/20219/2016 privind numirea în 
funcţia de director al Institutului Naţional al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca fiind prematură 
solicitarea formulată de UNJR şi AMR, de amânare a numirii ca formator cu 
normă întreagă a domnului judecător CRISTI VASILICĂ DANILEŢ, 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii, la nivelul  Consiliului 
Superior al Magistraturii neexistând nicio solicitare a Institutului Naţional al 
Magistraturii în acest sens, pentru nicio disciplină.  
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării 
formulate de UNJR şi AMR de amânare, până în ianuarie 2017, a procedurii 
de numire în funcţia de director al Institutului Naţional al Magistraturii. 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune 
amânarea, până în ianuarie 2017, a procedurilor de numire („desemnare”) 
pentru toate funcţiile din sistemul judiciar. 

3. 25080/2016 
• Hotarare nr. 

1417<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24852/2016 referitoare la solicitarea de 
delegare în funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu 
formarea profesională continuă, a domnului judecător VICTOR VĂDUVA. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât delegarea domnului 



VICTOR VĂDUVA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria 
Constanţa, detaşat la Şcoala Naţională de Grefieri, în funcţia de director 
adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea profesională 
continuă, începând cu data de 01.12.2016, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu 
mai mult de  data reluării activităţii de către doamna director adjunct Amalia 
Andone-Bontaş.  
 
 
 

4. 24872/2016 
• Hotarare nr. 

1418 
• Hotarare nr. 

1419 
• Hotarare nr. 

1420 
• Hotarare nr. 

1421 
• Hotarare nr. 

1422 
• Hotarare nr. 

1423 
• Hotarare nr. 

1424 
• Hotarare nr. 

1425 
• Hotarare nr. 

1426 
• Hotarare nr. 

1427 
• Hotarare nr. 

1428 
• Hotarare nr. 

1429 
• Hotarare nr. 

1430 
• Hotarare nr. 

1431 
• Hotarare nr. 

1432 
• Hotarare nr. 

1433 
• Hotarare nr. 

1434 
• Hotarare nr. 

1435 
• Hotarare nr. 

1436 
• Hotarare nr. 

1437 
• Hotarare nr. 

1438 
• Hotarare nr. 

1439 
• Hotarare nr. 

1440 
• Hotarare nr. 

1441 
• Hotarare nr. 

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 doamna procuror 
SOFRONEA ŞTEFANIA 

Procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de casaţie şi Justiţie 

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

Procuror în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi terorism – 
Serviciul teritorial Teleorman 

Curte de Apel/ Parchetul de pe lângă curtea de apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul procuror 
GHIŢĂ VALERIU ANGEL 

Procuror şef Secţie urmărire penală la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Piteşti 

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

Procuror şef Secţie judiciară la Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Iaşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul judecător 
AURICĂ AVRAM 

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
GHERASIM ELISABETA 

Judecător la Curtea de Apel Ploieşti, 
preşedintele Secţiei a II-a civilă de 
contencios administrativ şi fiscal al 
acestei instanţe 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
FLOREA MARIETA-CAROLINA 

Judecător la Curtea de Apel Alba Iulia, 
preşedinte al Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal al acestei instanţe 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
DUMITRESCU DANIELA 

Judecător la Curtea de Apel Iaşi  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
MÂRZA MIŢA 

Judecător la Curtea de Apel Galaţi  

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

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

Prim procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Timiş, cu grad profesional 
corespunzător parchetului de pe lângă 
curtea de apel 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Timiş, delegate în funcţia de 
procuror şef Secţie judiciară 



1442 
• Hotarare nr. 

1443 
• Hotarare nr. 

1444<  

VANDICI DOBRA SIMONA MIOARA 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
CAZANGIU MIHAELA CAMELIA 

Judecător la Tribunalul Vâlcea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna procuror 
PRUNEAN GEORGETA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Cluj  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
IOVU DANIELA 

Judecător la Tribunalul Iaşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
TOMESCU LUCIA 

Judecător la Tribunalul Gorj  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul procuror 
MICLEA DUMITRU 

Prim procuror adjunct la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Satu Mare 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
STÎLPEANU LUMINIŢA 

Judecător la Judecătoria Drăgăşani, 
delegată în funcţia de preşedinte 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul judecător 
BÎGIOI ION 

Judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Horezu 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul judecător 
MIHAI MARIN 

Judecător la Judecătoria Craiova, 
vicepreşedintele acestei instanţe 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
DONEA MIOARA 

Judecător la Judecătoria Râmnicu Sărat, 
delegată în funcţia de preşedinte al 
acestei instanţe 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna procuror 
PALAGHIU CORNELIA 

Procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Botoşani 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul procuror 
KONCZ ARPAD 

Procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Gherla  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul procuror 
ALEXE SORIN LUCIAN 

Procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Reghin 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna procuror 
VOICESCU AURELIAN 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
ANGELA MARDARE 

Judecător la Judecătoria Olteniţa 

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

Judecător la Judecătoria Olteniţa 



MARIOARA ŢENESCU 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna judecător 
HĂRĂBOR LENUŢA 

Judecător la Judecătoria Focşani, 
preşedintele Secţiei penale  

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor privind:  
 
1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SOFRONEA 
ŞTEFANIA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie - Secţia Judiciară – Serviciul Judiciar Civil – Biroul de 
reprezentare, începând cu data de 01.01.2017; 
 
2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  MECLEUŞ MIHAELA, 
procuror în cadrul DIICOT – Biroul teritorial Teleorman, începând cu data 
de 01.01.2017; 
 
3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului GHIŢĂ VALERIU – 
ANGEL, procuror şef Secţie urmărire penală în cadrul Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Piteşti, începând cu data de 01.12.2016; 
 
4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MORARU DANIELA 
ELENA, procuror şef Secţie judiciară în cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Iaşi, începând cu data de 01.12.2016; 
5. eliberarea din funcţie, prin pensionare,  a domnului AURICĂ AVRAM, 
judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 01.01.2017; 
 
6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând  cu data de 01.01.2017, a 
doamnei judecător GHERASIM ELISABETA, preşedinte al Secţiei a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Ploieşti; 
 
7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 31.01.2017, a 
doamnei judecător FLOREA MARIETA-CAROLINA, preşedintele Secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Alba Iulia; 
 
8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUMITRESCU 
DANIELA, judecător la Curtea de Apel Iaşi, începând cu data de 01.12.2016; 
 
9. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 25.12.2016, a 
domnului BÂC VASILE, prim procuror al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Timiş, cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă 
curtea de apel; 
 
10. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 25.12.2016, a 
doamnei VANDICI-DOBRA SIMONA-MIOARA, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, delegată în funcţia de procuror şef 
Secţie judiciară în cadrul aceleiaşi unităţi de parchet; 
 
11. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CAZANGIU 
MIHAELA-CAMELIA, judecător la Tribunalul Vâlcea, începând cu data de 
01.12.2016; 
 



12. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PRUNEAN 
GEORGETA, prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Cluj, începând cu data de 01.12.2016; 
 
13. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.12.2016, a 
doamnei IOVU DANIELA, judecător la Tribunalul Iaşi (desemnată în calitate 
de judecător supleant al privării de libertate la Penitenciarul Iaşi şi la Centrul 
de reţinere şi arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Iaşi);  
 
14. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TOMESCU LUCIA, 
judecător la Tribunalul Gorj, începând cu data de 27.12.2016; 
 
15. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MICLEA DUMITRU, 
prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, 
începând cu data de 01.01.2017;  
 
16. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2017,  a 
doamnei judecător STÎLPEANU LUMINIŢA, delegată în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Drăgăşani;  
 
17. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BÎGIOI ION, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Horezu, începând cu 
data de 01.01.2017; 
 
18. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.12.2016, a 
domnului judecător MIHAI MARIN, vicepreşedintele Judecătoriei Craiova;  
 
19. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2017, a 
doamnei judecător DONEA MIOARA, delegată în funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei Râmnicu Sărat; 
 
20. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PALAGHIU 
CORNELIA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Botoşani, începând cu data de 01.01.2017;  
 
21. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului KONCZ ARPAD, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla, începând cu 
data de 01.12.2016; 
 
22. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ALEXE SORIN 
LUCIAN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin; 
 
23. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului VOICESCU 
AURELIAN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 2 Bucureşti; 
 
24. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MÂRZA MIŢA, 
judecător la  Curtea de Apel  Galaţi, începând cu data de 03.01.2017; 
 
25. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2017,  a 
doamnei judecător ANGELA MARDARE, preşedinte al Judecătoriei 
Olteniţa; 
 
26. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MARIOARA 



ŢENESCU, judecător la Judecătoria Olteniţa, începând cu data de 
01.01.2017; 
 
 
27. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2017, a 
doamnei judecător HĂRĂBOR LENUŢA, preşedintele Secţiei penale în 
cadrul Judecătoriei Focşani. 
 
 
 

5. 24869/2016 
• Hotarare nr. 

1445<  

ALEGERI MEMBRI CSM: 
 
Nota Comitetului electoral permanent nr. 55/CE/2016 privind verificarea legalităţii 
procedurilor de alegere şi întocmirea de către Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, a listelor cu judecătorii şi procurorii aleşi membri ai Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat legalitatea 
procedurilor de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.  
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat lista separată, 
pentru fiecare dintre categoriile de instanţe şi parchete, indicând în ordine 
descrescătoare numărul de voturi obţinute de fiecare candidat în adunările 
generale, potrivit Anexei 1.  
I. Judecători:  
 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
 

1. Marcu Simona Camelia – 60 voturi 

2. Ghena Mariana – 52 voturi 
3. Buda Marian – 38 voturi 

4. Trestianu Viorica – 36 voturi 
Curtea de Apel 1. Savonea Lia – Curtea de Apel Bucureşti  -- 

479 voturi 
2. Ţînţ Nicoleta-Margareta - 434 voturi  

3. Chiş Andrea – Annamaria –402 voturi 

4. Nistor Erica – 338 voturi 

5. Ponea Adina – Georgeta – 274 voturi 

6. Ghiculescu Adrian – Remus – 233 voturi 

Tribunale 1. Baltag Gabriela – 779 voturi 
2.Oprina Evelina-Mirela – 445 voturi 
3. Popoiag Dragoş – Constantin – 290 voturi 
4. Danci Dorin – 273 voturi 
5. Vârgă Mariana – 192 voturi 
6. Sima Diana –Maria – 147 voturi 
7. Axinte Lăcrămioara – 126 voturi 
8. Vladu –Crevon Mădălina-Elena – 118 
voturi 

Judecătorii 1. Bălan Mihai-Andrei – 981 voturi 



2. Mateescu Mihai-Bogdan – 968 voturi 

3. Tănase Mihnea-Adrian – 700 voturi 

4. Mustaţă Gabriel – 236 voturi 

5. Guluţă Cristian-Romică – 134 voturi 

 
 
 
II. Procurori 
 
Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
Rezultate turul I de scrutin:  
1.Olaru Codruţ -212 voturi 
2.Albu Alina – 132 voturi 
3. Dumitriu Siviu- Paul – 79 
voturi 
4. Varga Romulus- Dann – 
62 voturi 

1. Olaru Codruţ -268 voturi 
2. Albu Alina – 187 voturi 

Parchete  de pe lângă Curţi 
de Apel  

1. Ban Cristian-Mihai – 206 voturi 

Parchete de pe lângă 
Tribunale 

1. Deac Florin  - 339 voturi 

2. Solomon Nicolae – Andrei – 295 voturi  

3. Bănilă Oliver-Felix – 282 voturi 

4. Aron Ioan-Marius – 92 voturi 

Parchete de pe lângă 
Judecătorii 

1. Toader Tatiana – 700 voturi 

 
 
III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a declarat membrii aleşi ai 
Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit Anexei 2.  
 

Judecători 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
 

 
1. Marcu Simona Camelia 
2. Ghena Mariana 

Curtea de Apel 3. Savonea Lia – Curtea de Apel Bucureşti 
4. Ţînţ Nicoleta-Margareta – Curtea de Apel 
Braşov 
5. Chiş Andrea – Annamaria – Curtea de Apel 
Cluj 

Tribunale 6. Baltag Gabriela – Tribunalul Neamţ 
7.Oprina Evelina-Mirela – Tribunalul Ilfov 



Judecătorii 8. Bălan Mihai-Andrei – Judecătoria 
Timişoara 
9. Mateescu Mihai-Bogdan – Judecătoria 
Râmnicu Vâlcea 

Procurori 
Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

1. Olaru Codruţ 

Parchete  de pe lângă Curţi 
de Apel  

2. Ban Cristian-Mihai – Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti 

Parchete de pe lângă 
Tribunale 

3. Deac Florin  - Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Maramureş  
4. Solomon Nicolae – Andrei – Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti 

Parchete de pe lângă 
Judecătorii 

5. Toader Tatiana – Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti  

 
 
IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât publicarea listei 
membrilor aleşi pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.   
 
V. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis transmiterea solicitării 
către Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii pentru a 
verifica dacă judecătorii şi procurorii aleşi au făcut parte din serviciile de 
informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.  
 
VI. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis transmiterea listei 
judecătorilor şi procurorilor aleşi către Biroul permanent al Senatului, după 
primirea răspunsului din partea Consiliului Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii sau după expirarea termenului legal de 15 zile de la data 
sesizării.  
 
 

6. 25000/2016 
• Hotarare nr. 

1446 
• Hotarare nr. 

1447 
• Hotarare nr. 

1448 
• Hotarare nr. 

1449 
• Hotarare nr. 

1450 
• Hotarare nr. 

1451 
• Hotarare nr. 

1452 
• Hotarare nr. 

1453 
• Hotarare nr. 

1454<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22352/2016 privind contestaţia 
doamnei CRUCERU CĂTĂLINA, judecător în cadrul Judecătoriei Ploieşti, împotriva 
Hotărârii nr. 1129/2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21921/2016 privind contestaţia 
doamnei CONSTANTINOF ADELINA, judecător în cadrul Tribunalului Giurgiu, 
împotriva Hotărârii nr. 1091/2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22868/2016 privind contestaţia 
doamnei MĂCŞINOIU ALEXANDRU, judecător în cadrul Judecătoriei Giurgiu, 
împotriva Hotărârii nr. 1103/2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 19680/2016 privind contestaţia 
doamnei MARILENA VERONICA GAVRIŞ, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti, 
împotriva Hotărârii nr. 1066/2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22394/2016 privind contestaţia 
domnului CHIŞCĂ IULIAN, judecător cu grad profesional de tribunal în cadrul 



Judecătoriei Paşcani, împotriva Hotărârii nr. 1219/2016 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22506/2016 privind contestaţia 
doamnei VALERIA MARIA SURDULEAC, judecător în cadrul Judecătoriei Ploieşti, 
împotriva Hotărârii nr. 1133/2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21330/2016 privind contestaţia 
domnului FELECAN MARIUS VASILE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Mureş, împotriva Hotărârii nr. 692/2016 a Secției pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17945/2016 privind contestaţia 
formulată de către domnul ILISIE TEOFIL IONEL, procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Satu Mare, delegat în funcţia de prim procuror al Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Carei, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.592/22.08.2016. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10382/2016 privind contestaţia 
formulată de către domnul DOGAR ROMICĂ ARCADIE, procuror la Serviciul teritorial 
Bacău - Direcţia de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate organizată şi Terorism, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.269/17.05.2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
1. respingerea, ca rămasă fără obiect, a contestaţiei formulate de doamna 
CRUCERU CĂTĂLINA, judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1129/25.10.2016; 
 
2. respingerea contestaţiei formulate de doamna CONSTANTINOF MARIA-
ADELINA, judecător la Tribunalul Giurgiu, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.1091/25.10.2016;  
 
3. respingerea contestaţiei formulate de domnul MĂCSINOIU ALEXANDRU, 
judecător la Judecătoria Giurgiu, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.1103/25.10.2016; 
 
4. respingerea contestaţiei formulate de doamna MARILENA VERONICA 
GAVRIŞ, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Bucureşti, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1066/25.10.2016; 
 
5. respingerea contestaţiei formulate de domnul CHIŞCĂ IULIAN, judecător 
cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Paşcani, împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1219/25.10.2016;  
 
6. respingerea contestaţiei formulate de domnul FELECAN MARIUS 
VASILE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.692/25.10.2016;  
 
7. respingerea contestaţiei formulate de domnul ILISIE TEOFIL IONEL, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare, delegat în 
funcţia de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, 



împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.592/22.08.2016;  
 
8. respingerea contestaţiei formulate de domnul DOGAR ROMICĂ 
ARCADIE, procuror  la Serviciul teritorial Bacău din cadrul DIICOT, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.269/2016.  
 
 
9. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea 
contestaţiei formulate de doamna VALERIA MARIA SURDULEAC, 
judecător la Judecătoria Ploieşti, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii nr.1133/25.10.2016. 
 
 

7. 24868/2016 
• Hotarare nr. 

1455 
• Hotarare nr. 

1456 
• Hotarare nr. 

1457 
• Hotarare nr. 

1458<  

CONTESTAŢII ÎMPOTRIVA HOTĂRÂRILOR SECŢIEI PENTRU JUDECĂTORI PRIN 
CARE AU FOST RESPINSE CONTESTAȚIILE CANDIDAŢILOR RESPINŞI PENTRU 
NEÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU 
OCUPAREA FUNCȚIILOR VACANTE DE MAGISTRAT ASISTENT LA ÎNALTA 
CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE  

Nr. 
crt. Numele şi prenumele 

1 Câmpan Lorena Mihaela 

2 Duică Daniela 

3 
 
Mihălăchioiu Marius 

4 Pasăre Adriana Luminiţa 

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
contestaţiilor formulate de următorii candidaţi la concursul pentru ocuparea 
unor posturi vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, organizat în perioada 07.10.2016-10.01.2017, împotriva hotărârilor 
Secţiei pentru judecători prin care au  fost respinse contestaţiile formulate 
împotriva rezultatului verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la 
concurs:  
 

Numele şi prenumele  Hotărârea Secţiei pentru 
judecători  

1. CÂMPAN LORENA-MIHAELA  
 
 
 

Hotărârea Secţiei pentru 
judecători nr.1364/14.11.2016 

2. DUICĂ DANIELA Hotărârea Secţiei pentru 
judecători nr.1367/14.11.2016 

3. MIHĂLĂCHIOIU MARIUS 
 

Hotărârea Secţiei pentru 
judecători nr.1366/14.11.2016 

4. PASĂRE ADRIANA LUMINIŢA 
 

Hotărârea Secţiei pentru 
judecători nr.1365/14.11.2016 

 

8. 24949/2016 
• Hotarare nr. 

1459 

RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24106/2016 privind cererea formulată 



• Hotarare nr. 
1460<  

de domnul NAN CRISTIAN - procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, de 
recunoaştere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24353/2016 privind cererea formulată 
de domnul POPA ARISTOTEL MIHAIL, procuror militar în cadrul Parchetului Militar de 
pe lîngă Tribunalul Militar Cluj, de recunoaştere a gradului profesional corespunzător 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1. respingerea cererii formulate de domnul NAN CRISTIAN, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, de recunoaştere a gradului 
profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie;  
 
2. respingerea cererii formulate de domnul procuror militar POPA 
ARISTOTEL MIHAIL, de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar 
Cluj, fost procuror şef serviciu în cadrul DNA, de recunoaştere a gradului 
profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie.  
 
 

9. 25038/2016 
• Hotarare nr. 

1461<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6649/IJ/3549/DIJ/2016 privind cererea de apărare a 
reputației şi independenţei profesionale formulată de domnul ARDELEAN FLAVIUS 
FLORIN, judecător în cadrul Judecătoriei Jibou. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de 
apărare a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale formulate de 
domnul ARDELEAN FLAVIUS FLORIN, judecător în cadrul Judecătoriei 
Jibou.  
 

10. 24706/2016 
• Hotarare nr. 

1462<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind calendarul estimativ al concursurilor 
şi examenelor previzionate a se desfăşura în cursul anului 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat calendarul estimativ al 
concursurilor şi examenelor previzionate pentru anul 2017, după cum 
urmează:  
 
1. Concurs de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie: ianuarie – mai 2017;  
2. Concurs de promovare efectivă şi pe loc a judecătorilor şi procurorilor în 
funcţii de execuţie: martie – aprilie 2017;  
3. Concurs sau examen pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor 
şi procurorilor: martie – iunie 2017;  
4. Concurs de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri: martie – mai 2017;  
5. Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii: august - 
septembrie 2017;  
6. Concurs de admitere în magistratură: august – septembrie 2017;  
7. Examen de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari: 
octombrie – decembrie 2017;  
8. Concurs sau examen pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor 
şi procurorilor: septembrie – decembrie 2017;  



9. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie: septembrie – noiembrie 2017;  
 
 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca fiind 
oportună modificarea Legii nr.303/2004, în sensul ca examenul/concursul 
pentru numirea în funcţii de conducere să fie anual.  

11. 24878/2016 
• Hotarare nr. 

1463<  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24408/2016 privind solicitarea 
cursanţilor Şcolii Naţionale de Grefieri - promoţia 2016. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea Şcolii Naţionale de 
Grefieri referitoare la indisponibilizarea posturilor de grefier necesare pentru 
repartizarea absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri, promoţia decembrie 2016. 
Solutie 
  
  
 
I. Cu privire la includerea posturilor vacante de grefier cu studii superioare 
juridice din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în lista posturilor pentru 
repartizarea absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii, având în vedere dispoziţiile art. 12 ind. 5 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al 
Magistraturii, a hotărât reluarea votului în proxima şedinţă a Plenului. 
  
  
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat  lista posturilor 
vacante de grefier cu studii superioare juridice la instanţe în vederea 
repartizării absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri, promoţia 2016, conform 
anexei 1 la nota direcţiei de specialitate. 
 

Instanţe 
 

Număr posturi 
vacante de 

grefier 

 
CURTEA DE APEL ALBA IULIA =  5 posturi 

Curtea de Apel Alba Iulia 1 
Tribunalul Alba 1 

Tribunalul Hunedoara 1 
Judecătoria Petroşani 1 

Tribunalul Sibiu 1 
 

CURTEA DE APEL BACĂU = 6 posturi 
Curtea de Apel Bacău 2 

Tribunalul Bacău 2 
Judecătoria Bacău 

 
1 

Judecătoria Piatra Neamţ 1 
 

CURTEA DE APEL BRAŞOV – 4 posturi  
 

Curtea de Apel Braşov 1 



Tribunalul Braşov 1 

Judecătoria Braşov 
 

2 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI – 32 posturi 

Curtea de Apel Bucureşti 
 

5 

Tribunalul Bucureşti 7 

Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti 1 

Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti 2 

Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti 3 

Tribunalul Ilfov 2 

Judecătoria Buftea 2 

Judecătoria Cornetu 1 

Tribunalul Giurgiu 2 

Judecătoria Giurgiu 2 

Judecătoria Slobozia 3 

Judecătoria Feteşti 1 

Judecătoria 
Zimnicea 

1 

                                            CURTEA DE APEL CLUJ – 6 posturi 
 

Curtea de Apel Cluj 1 

Tribunalul Cluj 3 

Tribunalul Specializat Cluj 1 

Judecătoria Cluj Napoca 1 

CURTEA DE APEL CONSTANŢA - 5 posturi 



Curtea de Apel Constanţa 1 

Tribunalul  
Constanţa 

1 

Judecătoria Constanţa 3 

 
CURTEA DE APEL CRAIOVA – 9 posturi 

 
 

Curtea de Apel Craiova 2 

Tribunalul Dolj 
 

2 

Tribunalul Gorj 2 

Tribunalul Mehedinţi 
 

2 

Tribunalul Olt 1 
 
 

 
CURTEA DE APEL GALAŢI – 5 posturi  

Tribunalul Galaţi 1 

Tribunalul Vrancea 1 

Judecătoria Galaţi 2 

Judecătoria Focşani 1 

CURTEA DE APEL IAŞI -  7  posturi 
Curtea de Apel Iaşi 2 

Tribunalul Iaşi 
 

3 

Judecătoria Iaşi 
 

1 

Tribunalul Vaslui 1 
 

CURTEA DE APEL ORADEA - 5 posturi 
Curtea de Apel Oradea 1 

Tribunalul Bihor 3 
Judecătoria Satu Mare 1 

 
CURTEA DE APEL PITEŞTI – 5 posturi  

Curtea de Apel Piteşti 1 
Tribunalul Argeş 1 

Judecătoria  
Piteşti 

2 

Judecătoria Câmpulung 1 
CURTEA DE APEL PLOIEŞTI - 10 posturi 

Curtea de Apel Ploieşti 2 



Tribunalul Prahova 1 
Judecătoria Ploieşti 3 
Judecătoria Buzău 1 

Judecătoria Târgovişte 1 
Judecătoria Pogoanele 1 

Tribunalul Dâmboviţa 1 

 
CURTEA DE APEL SUCEAVA – 4 posturi  

Curtea de Apel Suceava 1 

Tribunalul Botoşani 1 

Judecătoria Botoşani 1 

Judecătoria 
Suceava 

1 

                               
 

CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ – 4 posturi 
Curtea de Apel Târgu Mureş 1 

Tribunalul Mureş 1 

Tribunalul Specializat Mureş 1 

Judecătoria Odorheiu Secuiesc 1 

CURTEA DE APEL TIMIŞOARA - 8 posturi 

Curtea de Apel Timişoara 2  

Tribunalul Caraş-Severin 1 

Judecătoria Reşita 1 

Judecătoria Caransebeş 1 

Tribunalul Timiş 1 

Judecătoria Timişoara 1 

Tribunalul Arad 1 

 
 
III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat lista posturilor 
vacante de grefieri în vederea repartizării absolvenţilor Şcolii Naţionale de 
Grefieri, promoţia 2016, conform anexei 2 la nota direcţiei de specialitate.  
 
 
 

Nr. Parchetul Număr posturi vacante de  



crt. grefier 
 

I. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia   
1.       Parchetul de pe lângă Judecătoria Sebeș 1   
2.       Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Petroșani 
1   

II. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Pitești   
3.       Parchetul de pe lângă Judecătoria Pitești 1   
4.       Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Topoloveni 
1   

III. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău   
5.       Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău 1   
6.       Parchetul de pe lângă Judecătoria Piatra 

Neamț 
1   

IV. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea   
7.       Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei 1   

V. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București   
8.       Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 

1 București 
1   

9.       Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 
2 București 

1   

10.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 
3 București 

1   

11.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 
5 București 

1   

12.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea 1   
13.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Oltenița 
1   

14.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Alexandria 

1   

15.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Roșiori de Vede 

1   

16.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Zimnicea 

1   

VI. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj   
17.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Bistrița 
1   

18.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia 
Mare 

1   

VII. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța   
19.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Constanța 
 

1 
  

20.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Medgidia 

 
 

1 

  

VIII. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova   
21.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju 

Mare 
1   

IX. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați   
22.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Galați 2   
23.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila 1   

X. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași   



24.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași 1   
25.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui 1   

XI. Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureș   
26.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu 

Mureș 
2   

27.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău 1   
28.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Timișoara 
1   

29.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj 1   
30.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad 1   
31.   Parchetul de pe lângă Judecătoria Reșița 2   
32.   Parchetul de pe lângă Judecătoria 

Caransebeș 
1   

 
 
IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis comunicarea către 
Ministerul Justiţiei şi către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a posturilor de grefier care vor fi ocupate de către absolvenţii Şcolii 
Naţionale de Grefieri, promoţia 2016, urmare a repartiţiei din data de 6 
decembrie 2016.  
 
 
 

12. 24879/2016 
• Hotarare nr. 

1464<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24568/2016 cu propuneri de stabilire a 
perioadelor de desfăşurare a adunărilor generale ale instanțelor şi parchetelor pentru 
dezbaterea şi aprobarea rapoartelor anuale de activitate şi a structurii recomandate a 
acestor rapoarte. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit perioada de 
desfăşurare a adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor, în vederea 
dezbaterii şi aprobării rapoartelor de bilanţ aferente anului 2016, după cum 
urmează:  
 
- 20.01.2017-03.02.2017 – adunările generale ale judecătoriilor, respectiv ale 
parchetelor de pe lângă judecătorii;  
 
- 13.02.2017-24.02.2017 – adunările generale ale tribunalelor, respectiv ale 
parchetelor de pe lângă tribunale;  
 
- 27.02.2017-08.03.2017 – adunările generale ale curţilor de apel, respectiv ale 
parchetelor de pe lângă curţile de apel;  
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat structura 
recomandată pentru rapoartele de bilanţ ale instanţelor şi parchetelor, într-o 
formă simplificată, corespunzătoare structurii raportului anual privind starea 
justiţiei, cu observaţiile decise de Comisia nr.1 la data de 06.04.2015. 
 
3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis comunicarea 
perioadelor de întrunire a adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor şi 
a structurii recomandate a raportului de bilanţ către Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în 
vederea stabilirii de către aceste instituţii a datei la care se vor întruni 
adunările lor generale în scopul aprobării propriilor rapoarte anuale de 
activitate.  



 
4. De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a decis 
transmiterea prin circulară a hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii cu privire la propunerile de la punctele 1 şi 2 către toate 
instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea.  
 

13. 24824/2016 
• Hotarare nr. 

1465 
• Hotarare nr. 

1466 
• Hotarare nr. 

1467 
• Hotarare nr. 

1468 
• Hotarare nr. 

1469<  

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16323/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Ilfov de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23931/2016 privind solicitarea Curţii 
de Apel Târgu Mureş de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unui post temporar 
vacant la Judecătoria Târgu Mureş. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24377/2016 privind solicitarea Curţii 
de Apel Braşov de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant la 
Tribunalul Brașov. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24683/2016 privind solicitarea Curţii 
de Apel Piteşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant la 
Judecătoria Horezu. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25032/2016 privind solicitarea Curţii 
de Apel Ploieşti de ocupare, pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant la 
Judecătoria Sinaia. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1. ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de 
judecător la Tribunalul Ilfov, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. .(postul doamnei 
judecător Nae Ramona Narcisa); 
 
2. ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi temporar vacante de 
judecător la Judecătoria Târgu Mureş, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (posturile 
doamnelor judecător Prichindel Simona Georgiana şi Simion Oana Beatrice);  
 
 
3.1. ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de 
judecător la Tribunalul Braşov, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (postul 
doamnei judecător Carmen Oana Cadea);  
 
3.2. respingerea solicitării formulate de preşedintele Curţii de Apel Braşov în 
ceea ce priveşte transferul temporar de post de la Judecătoria Rupea la 
Tribunalul Braşov, în condiţiile respingerii cererii de ocupare a postului 
temporar vacant în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004;  
 
4. ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de 
judecător la Judecătoria Horezu, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (postul 
doamnei judecător Diaconeasa Mirabela Magda);  
 
5.respingerea solicitării Curţii de Apel Ploieşti privind ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător la Judecătoria 



Sinaia, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (postul doamnei judecător Popescu 
Ruxandra). 

14. 24663/2016 
• Hotarare nr. 

1470 
• Hotarare nr. 

1471 
• Hotarare nr. 

1472 
• Hotarare nr. 

1473 
• Hotarare nr. 

1474 
• Hotarare nr. 

1475 
• Hotarare nr. 

1476 
• Hotarare nr. 

1477 
• Hotarare nr. 

1478 
• Hotarare nr. 

1479 
• Hotarare nr. 

1480 
• Hotarare nr. 

1481 
• Hotarare nr. 

1482 
• Hotarare nr. 

1483 
• Hotarare nr. 

1484 
• Hotarare nr. 

1485 
• Hotarare nr. 

1486 
• Hotarare nr. 

1487 
• Hotarare nr. 

1488 
• Hotarare nr. 

1489<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti. (SJ 08.11.2016) 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti. (SJ 
14.11.2016) 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Cluj. (SJ 
14.11.2016) 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24381/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 20739/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriilor Panciu şi Galaţi. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22900/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Lugoj şi Tribunalului Timiş. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24407/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Deva. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25004/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi Tribunalului Ialomiţa. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24383/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Slobozia.  
 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24384/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov.  
 
11) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/23918/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Tribunalului Botoşani şi Judecătorieri Vatra Dornei. 
 
12) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/24089/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita. 
 
13) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24966/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Piteşti. 
 
14) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25378/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Lehliu Gară. 
 
15) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25379/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 



funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
16) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25374/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Călăraşi. 
 
17) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25375/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
18) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25380/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
19) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25376/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
20) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25381/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru:  
 
1. modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti, prin:  
 
- transformarea unui post de judecător, funcţie de execuţie, în post de 
judecător – preşedinte de secţie; 
- transformarea unui post de grefier funcţie de execuţie în post de grefier şef 
de secţie. 
 
 
2. modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti 
prin: 

- transformarea unui post de judecător, funcţie de execuţie, în post de 
judecător – preşedinte de secţie; 
- transformarea unui post de grefier funcţie de execuţie în post de grefier şef 
de secţie. 
 
 
3. modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Cluj, prin: 
 
- transformarea unui post de judecător, funcţie de execuţie, în post de 
judecător – preşedinte de secţie; 
- transformarea unui post de grefier funcţie de execuţie în post de grefier şef 
de secţie. 
 
 
4. modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia, 
prin transformarea unui post de grefier arhivar treapta I, în post de grefier 
arhivar treapta II;  
 
5. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Panciu şi 
Judecătoriei Galaţi, prin transferul unui post de grefier arhivar treapta I din 
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Panciu în statul de funcţii şi de 



personal al Judecătoriei Galaţi şi transformarea acestuia în post de grefier 
arhivar treapta II; 
 
6. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Lugoj şi 
Tribunalului Timiş, prin transformarea unui post vacant de muncitor treapta 
I din statul de funcţii  şi de personal al Judecătoriei Lugoj în post de grefier 
gradul II şi transferul acestui post în statul de funcţii şi de personal al 
Tribunalului Timiş; 
 
7. modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Deva, prin 
transformarea unui post de grefier gradul I, în post de grefier gradul II; 
 
 
8. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi 
Tribunalului Ialomiţa, prin  transferul unui post vacant de referent, clasa III, 
grad principal (funcţie publică) din statul de funcţii al Tribunalului Ialomiţa 
în statul de funcţii al Curţii de Apel Bucureşti şi transformarea acestui post în 
post de Şef serviciu financiar-contabilitate, clasa I, grad superior (funcţie 
publică);   
 
9. modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Slobozia, prin 
transformarea unui post vacant de grefier gradul II, în post de grefier treapta 
II; 
 
 
10. modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov prin 
transformarea unui post vacant de aprod în post de grefier arhivar treapta I; 
 
11. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Botoşani şi 
Judecătoriei Vatra Dornei, după cum urmează:  
 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat  

 
Tribunalul 
Botoşani 

1 Merceolog 
treapta I 

Merceolog 
treapta I A   

Judecătoria 
Vatra Dornei 

1 Muncitor 
calificat treapta 
IV 

Muncitor 
calificat treapta 
III 

  

 
 
12. modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita, 
prin transformarea unui post ocupat de funcţionar public din consilier clasa I, 
gradul asistent, în post de consilier clasa I, gradul principal; 
 
 
13. modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Piteşti, prin 
transformarea unui post vacant de expert, clasa I, gradul profesional superior, 
în post de consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior;  
 
14. modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Lehliu Gară, 
prin  transformarea unui post vacant de paznic (personal contractual),  în post 
de muncitor calificat treapta I (personal contractual); 
 
15. modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti,  
prin transformarea a două  posturi de grefier cu studii superioare gradul I, în 



posturi de grefier cu studii superioare gradul II; 
 
16. modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Călăraşi, prin 
transformarea unui  post de grefier debutant cu studii medii,  în post de 
grefier cu studii medii treapta II; 
 
17. modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti, 
prin transformarea unui post de grefier treapta II, în post de grefier treapta I; 
 
18. modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti, 
prin transformarea unui post de grefier gradul I, în post de grefier debutant 
cu studii superioare; 
 
 
19. modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti, 
prin transformarea unui post de grefier treapta I, în post de grefier treapta II;  
 
20. modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 6 
Bucureşti,  prin transformarea unui post de grefier arhivar treapta II, în post 
de grefier –arhivar debutant.  
 
 
 

15. 25072/2016 
• Hotarare nr. 

1490 
• Hotarare nr. 

1491 
• Hotarare nr. 

1492 
• Hotarare nr. 

1493 
• Hotarare nr. 

1494<  

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 judecătorilor, constituită la 
nivelul Tribunalul Ilfov. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.24763/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la 
nivelul Judecătoriei Sibiu. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.23903/2016 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, constituită la 
nivelul Judecătoriei Piteşti. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/24756/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Iaşi cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor din cadrul acestei instanţe. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4/21588/2016 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită la nivelul 
parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj. 
Solutie 
1. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor, constituită la nivelul Tribunalul Ilfov, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de membru 
desemnat al comisiei a domnului judecător RĂZVAN PĂŞTILĂ.  
 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, 
constituită la nivelul Judecătoriei Sibiu, după cum urmează:  
 
 
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
DIANA DINCĂ;  



 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
RADU SIMONA, în locul doamnei judecător DRAŞOVEANU CORINA, ca 
urmare a încetării mandatului în această calitate.  
 
 
3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, 
constituită la nivelul Judecătoriei Piteşti, după cum urmează:  
 
 
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
RĂDULESCU ANCA, începând cu data de 10.12.2016; 
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
MITROFAN FLORINA, în locul doamnei judecător GABRIELA 
IORDACHE, ca urmare a expirării celui de-al doilea mandat în această 
calitate;  
 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
GRĂDINARIU MARIA ALIS, în locul domnului judecător GABRIEL 
APOSTOL. 
 
4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor din 
cadrul  Tribunalului Iaşi, după cum urmează:  
 
- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei pe doamna judecător 
TARLION LORENA, în locul doamnei judecător PAVEL ELENA, ca urmare 
a încetării mandatului în această calitate şi pe doamna judecător CULEA 
GABRIELA, în locul doamnei judecător ADAM OANA CRISTINA, delegată 
la Curtea de Apel Iaşi; 
 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul judecător 
ANDREI FLORIN ALEXANDRU, în locul doamnelor judecător Sidor 
Mihaela şi Amancei Daniela, ca urmare a încetării mandatelor în această 
calitate. 
 
5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj, după cum 
urmează:  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul procuror 
MIREL TOADER, în locul doamnei procuror IULIANA COLCERIU; 
 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul procuror 
PAVEL FADEI, în locul doamnei procuror ADRIANA MEDA TITU. 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
respingerea propunerii de numire a doamnei procuror LUCIA ANDREICA în 
calitate de membru desemnat al comisiei, avându-se în vedere că evaluarea 
profesională pentru perioada 2011-2013 nu este conformă, astfel după cum s-a 
reţinut în Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.122/10.02.2015.  



 
 

16. 24877/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 7544/2015 
privind cumulul pensiei de serviciu cu salariul în cazul magistraților. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al 
Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios privind cumulul pensiei de 
serviciu cu salariul în cazul magistraților, după cum urmează:  
 
- cadrul normativ privind pensia magistraţilor este stabilit în principal în 
Legea nr.303/2004 privind statutul magistraţilor, aceasta fiind legea specială şi 
se aplică prioritar faţă de legea generală în materie care este Legea nr.263/2010. 
Legea generală se aplică doar în situaţiile în care legea specială nu dispune.  
 
- situaţia cumulului pensiei cu salariul în cazul unui magistrat poate apărea doar 
în cazul magistraţilor eliberaţi din funcţie prin pensionare, conform art. 83 alin. (2) 
din Legea nr. 303/2004 şi ulterior reîncadraţi în funcţie în condiţiile alineatului 
următor. Acest cumul nu poate opera în situaţia unui magistrat care beneficiază de 
pensie anticipată în condiţiile art. 831 alin. (1) - (3), până la vârsta de 60 ani.  
 
 Aceeaşi interpretare s-a dat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 477 din 26.06.2007 prin care s-a stabilit eliberarea din funcţie a 
judecătorilor şi procurorilor care au obţinut decizii de pensionare, au procedat la 
punerea în plată a acestora şi şi-au continuat activitatea, fără a opera o reîncadrare 
în funcţie, cumulând astfel drepturile de pensie cu indemnizaţia pentru exercitarea 
funcţiilor respective. 
 
 
- reglementarea momentului la care se efectuează plata pensiei în cazul 
cererilor de pensionare formulate de judecători şi procurori s-a consacrat în 
cuprinsul art. 85 alin. (3) ca urmare a modificării prin O.U.G. nr. 100/2007 - data 
menţionată în decretul Preşedintelui României ca fiind aceea a eliberării din funcţie 
sau, în cazul lipsei unei astfel de date, de la data publicării în Monitorul Oficial a 
decretului de eliberare din funcţie. 
 
Această reglementare se regăseşte şi în prezent, în cuprinsul aceluiaşi articol din  
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
- în situaţia în care judecătorii/procurorii au decizii de pensionare şi au fost 
menţinuţi în funcţie, nu pot cumula pensia de serviciu cu salariul întrucât 
persoanele respective nu au îndeplinit şi nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de 
lege  pentru a cumula pensia cu salariul, întrucât nu au avut şi nu au calitatea 
de pensionar. 
 
 
 
 
 

17. 24807/2016 Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 23318/2016 
privind proiectul metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei naţionale 
anticorupţie pe perioada 2016-2020. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit observaţiile formulate 
de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios faţă de proiectul metodologiei 
de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 



2016-2020.  
 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se 
impune, a se decide, de principiu, asupra unui plan intern pentru stabilirea 
responsabilităţilor compartimentelor aparatului propriu  şi a termenelor de 
realizare sau a frecvenţei activităţilor, aceleaşi planuri interne trebuind 
realizate şi la nivelul Institutului Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de 
Grefieri şi Inspecţiei Judiciare.  
 
În ceea ce priveşte solicitarea, pe viitor, de la Agenţia Naţională pentru 
Integritate, a informaţiilor stabilite în şedinţa Comisiei nr.1 din data de 
22.09.2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis ca această 
activitate să se realizeze semestrial şi va fi atributul Direcţiei resurse umane şi 
organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis că este necesar ca 
implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie să fie coordonată de către doi 
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, un judecător şi un procuror, 
inclusiv cu privire la elaborarea planului de integritate pentru întregul sistem 
judiciar şi a raportului de evaluare.  

18. 24808/2016 Punct de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 23457/2016 cu 
privire la Proiectul de lege de ratificare a Protocolului adiţional nr. 16 la Convenţia 
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al 
Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios cu următoarele observaţii 
formulate de către Comisia nr. 1, astfel:  
 
1 - printre categoriile de instanţe care vor avea dreptul de a solicita avizul 
consultativ CEDO trebuie să se afle şi curţile de apel, care pronunţă hotărâri 
definitive  (varianta II a art.2 din proiect);  
 
2 - suspendarea cauzei aflate pe rolul instanţei interne trebuie să fie 
facultativă, însă este necesară introducerea unui text expres, astfel cum a 
propus DLDC;  
 
3 - remediul faţă de continuarea judecăţii de către instanţa naţională trebuie 
să fie revizuirea, iar la textul art.8 din proiect, varianta II corespunde deciziei 
Comisiei în sensul că avizul consultativ poate fi cerut  şi de către curţile de 
apel.  
 
În cazul în care iniţiatorul proiectului va aprecia că, în materie civilă, avizul 
poate fi solicitat şi în calea de atac extraordinară a recursului, textul art.8 
varianta II va trebui completat cu această ipoteză. 
 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a decis 
transmiterea tuturor răspunsurilor curţilor de apel către Ministerul Justiţiei şi 
Agentul Guvernamental.  

19. 25137/2016 PLÂNGERE PREALABILĂ: 
 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 23995/2016 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul ANGHELOIU CONSTANTIN, prin 



care solicită invalidarea concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, 
anularea probei interviului susţinut în perioada 13-24 octombrie 2016 şi constatarea 
nelegalităţii prevederilor art. 12, 23 alin. (2), (3) şi (3) indice 1 şi art. 25 din 
Regulamentul aprobat prin Hotărârea nr. 439/2006 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul ANGHELOIU 
CONSTANTIN, prin care solicită invalidarea concursului de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii, anularea probei interviului susţinut în 
perioada 13-24 octombrie 2016 şi constatarea nelegalităţii prevederilor art. 12, 
23 alin. (2), (3) şi (3) indice 1 şi art. 25 din Regulamentul aprobat prin 
Hotărârea nr. 439/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 

20. 25115/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 22693/2016 
referitor la proiectul de hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se poate exprima 
un aviz cu privire la proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de 
evidenţă a salariaţilor şi pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor legale, nefiind 
identificate norme care să interfereze cu aria de competenţă a Consiliului 
Superior al Magistraturii, în domeniul avizării, conform art.38 alin.(3) din 
Legea nr.317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, întrucât actul 
normativ menţionat nu priveşte activitatea autorităţii judecătoreşti.  
 

21. 24819/2016 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1454/2016 privind solicitarea 
Ministerului Justiției referitoare la rearondarea circumscripției Judecătoriei Săveni. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a apreciat că se impune 
reanalizarea situaţiei Judecătoriei Săveni, în sensul că rearondarea efectivă să 
îşi producă efecte numai în momentul în care instanţa ar fi în imposibilitate de 
a-şi desfăşura activitatea, întrucât în prezent Judecătoria Săveni funcţionează 
cu 3 judecători, în condiţiile în care schema acestei instanţe a fost majorată cu 
un post de judecător şi pentru care Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii a acordat aviz conform în acest sens, prin Hotărârea 
nr.1220/11.10.2016, urmând a fi informat Ministerul Justiţiei în acest sens. 

22. 23799/2016 
• Hotarare nr. 

1495<  

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1558/21304/2016 
pentru aprobarea Ghidului practic de etică şi deontologie judiciară pentru magistraţii 
din România, elaborat în cadrul proiectului "Întărirea capacităţii sistemului judiciar 
românesc de a răspunde provocărilor noilor schimbări legislative şi instituţionale". 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul practic de etică 
şi deontologie judiciară pentru magistraţii din România, elaborat în cadrul 
proiectului "Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a răspunde 
provocărilor noilor schimbări legislative şi instituţionale". (forma finală).  

23. 25210/2016 
• Hotarare nr. 

1496<  

Nota Direcţiei Afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 108/12175/2016 
privind aprobarea Ghidului practic în domeniul cooperării transfrontaliere cu minori, 
elaborat în cadrul proiectului bilateral "Mecanisme juridice de protecţie a minorului în 
cauzele transfrontaliere." 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Ghidul practic în 
domeniul cooperării transfrontaliere cu minori, elaborat în cadrul proiectului 
bilateral "Mecanisme juridice de protecţie a minorului în cauzele 
transfrontaliere." 



24. 25218/2016 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 6089/2016 privind unele 
aspecte referitoare la executarea sancţiunilor disciplinare şi la modalitatea dispunerii 
măsurii suspendării din funcţie a judecătorului şi procurorului pe durata soluţionării 
acţiunii disciplinare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministrului 
Justiţiei în vederea modificării Legii nr.317/2004, privind Consiliul Superior al 
Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 
introducerea art.51 ind.1 şi prin modificarea art.51 alin.(1), în forma propusă 
de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, după cum urmează:  
 
După art.51, se introduce un nou articol, articolul 51 ind.1, cu următorul 
cuprins:  
„Art.511 – (1) Există concurs de abateri disciplinare când două sau mai multe 
abateri disciplinare au fost săvârşite de aceeaşi persoană înainte de a fi aplicată o 
sancţiune disciplinară pentru vreuna dintre ele printr-o hotărâre definitivă.  
(2) În situaţia în care pentru mai multe abateri disciplinare concurente au fost 
aplicate mai multe sancţiuni disciplinare prin hotărâri definitive, secţia 
corespunzătoare a Consiliului va aplica o singură sancţiune disciplinară pentru toate 
abaterile, fără ca sancţiunea aplicată să fie mai uşoară decât cea mai gravă dintre 
sancţiunile aplicate anterior. 
(3) Prevederile alineatului (2) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia în care 
una sau mai multe dintre abaterile disciplinare concurente formează obiectul unei 
acţiuni disciplinare nesoluţionate, aflate pe rolul secţiei corespunzătoare a 
Consiliului, în timp ce pentru alte abateri disciplinare concurente au fost aplicate 
sancţiuni disciplinare prin hotărâri definitive.  
(4) În situaţia în care una sau mai multe dintre sancţiunile disciplinare stabilite 
anterior pentru alte abateri concurente au fost executate, în tot sau în parte, 
sancţiunea aplicată ulterior pentru concursul de abateri se execută în parte sau nu 
se mai execută, după caz. La stabilirea părţii din sancţiune care se execută, secţia 
corespunzătoare a Consiliului va ţine seama de natura şi durata sancţiunii sau a 
sancţiunilor  executate anterior.  
(5) Prin hotărârea prin care se aplică, în condiţiile alineatelor (2) şi (3), o sancţiune 
disciplinară pentru un concurs de abateri disciplinare vor fi desfiinţate, sub aspectul 
sancţiunilor, hotărârile definitive anterioare.  
(6) Prevederile art.51 se aplică în mod corespunzător.  
 
Modificarea art.52 alin.(1), după cum urmează:  
 
„Art.52 – (1) – Pe durata procedurii disciplinare, secţia corespunzătoare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea inspectorului 
judiciar, poate dispune suspendarea din funcţie a magistratului, până la 
soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare, dar nu mai mult de 6 luni, dacă 
exercitarea în continuare a funcţiei ar putea afecta desfăşurarea  cu imparţialitate 
a procedurilor disciplinare sau dacă procedura disciplinară este de natură să 
aducă atingere gravă prestigiului justiţiei.” 
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu şi-a însuşit propunerile 
referitoare la art.52  alin.(2) şi (3) din lege.  
 



25. 25232/2016 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 12493/2016 cu 
privire la solicitarea Tribunalului Iaşi referitoare la necesitatea aprobării/avizăii 
protocolului de colaborare încheiat între această instanţă şi Judecătoria Ungheni, 
precum şi la oportunitatea completării Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile 
persoanelor trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliul Superior al 
Magistraturii, Inspecţia Judiciară,Institutul Naţional al Magistraturii şi Scoala Naţională 
de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de aprobare a acestor misiuni, 
aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 335/2014. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu este de 
competenţa Consiliului Superior al Magistraturii aprobarea/avizarea 
Protocolului de colaborare încheiat de Tribunalul Iaşi cu Judecătoria Ungheni.  
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu este oportună 
completarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile persoanelor 
trimise în misiune temporară în străinătate de către Consiliul Superior al 
Magistraturii, Inspecţia Judiciară, Institutul Naţional al Magistraturii şi 
Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru stabilirea procedurii de 
aprobare a acestor misiuni, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.335/13.03.2014, prin includerea şi a situaţiei în 
care trimiterea în străinătate a unor judecători se face direct de către instanţe, 
în baza unor protocoale.  
 
  
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea Ministerului 
Justiţiei în vederea modificării Ordinului nr.2349/C/17.07.2015 pentru 
simplificarea procedurii de aprobare a cheltuielilor pe care le implică 
organizarea activităţilor/misiunilor în străinătate pentru judecătorii din 
instanţe, în situaţia existenţei unor protocoale de colaborare.  

26. 25234/2016 
• Hotarare nr. 

1497<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/25121/2016 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii cu privire la anumite activităţi de formare 
profesională. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a apreciat că se impune 
adoptarea unei noi decizii în sensul ca respectivele activităţi de formare în 
domeniul insolvenţei să fie incluse în Programul de formare continuă aferent 
anului 2017. 

27. 25237/2016 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios referitoare la întâlnirea de lucru din 
data de 16 noiembrie 2016, de la sediul Ministerului Justiției, având ca scop 
identificarea unor soluţii legislative în contextul apropierii termenului de încetare a 
aplicabilităţii măsurilor legislative tranzitorii instituite prin Legea nr. 2/2013. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat nota Direcției legislaţie, 
documentare şi contencios referitoare la întâlnirea de lucru din data de 16 
noiembrie 2016, de la sediul Ministerului Justiției, având ca scop identificarea 
unor soluţii legislative în contextul apropierii termenului de încetare a 
aplicabilităţii măsurilor legislative tranzitorii instituite prin Legea nr. 2/2013. 
  
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
transmiterea unei adrese către Ministerul Justiției prin care să se solicite 
amânarea intrării în vigoare a dispozițiilor referitoare la cercetarea procesului 
şi dezbaterea fondului în camera de consiliu, a celor referitoare la pregătirea 
dosarului de apel sau, după caz, de recurs de către instanţa a cărei hotărâre se 
atacă, precum şi a celor referitoare la sfera hotărârilor susceptibile de a fi 
atacate cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi la compunerea 
completului competent să soluţioneze sesizarea în vederea pronunţării unei 



hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.  
28. 25239/2016 

• Hotarare nr. 
1498<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 23920/2016 
referitor la compatibilitatea funcției de judecător cu aceea de practician de medicină 
complementară/alternativă. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că funcţia de judecător 
sau procuror este incompatibilă cu activitatea de practician de medicină 
complementară/alternativă.  
 

  
29. 25241/2016 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 21491/2015;23353/2015 

referitoare la unele propuneri de modificare şi completare a Codului penal şi a Codului 
de procedură penală. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării 
notei Direcției legislaţie, documentare şi contencios referitoare la unele 
propuneri de modificare şi completare a Codului penal şi a Codului de 
procedură penală. 
 
 

30. 25242/2016 
• Hotarare nr. 

1499<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 22793/2016 
referitor la promovarea personalului auxiliar de specialitate la nivelul Direcției Naţionale 
Anticorupţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea soluţiei 
adoptate de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea 
nr.155 de la data de 04.02.2016, în sensul că prevederile legale şi 
regulamentare referitoare la promovarea personalului auxiliar de specialitate, 
care au făcut obiectul analizei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi 
care au stat la baza celor stabilite prin Hotărârea nr.72/2016, sunt aplicabile şi 
în cazul promovării grefierilor la Direcţia Naţională Anticorupţie. 

31. 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 sesizarea Ministerului 
Justiţiei şi a Ministerului Finanţelor Publice  cu următoarea propunere de 
modificare a Hotărârii Guvernului nr.1860/2006, după cum urmează:  
 
Art. 26 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1860/2006 se modifică, după 
cum urmează:  
„Persoana trimisă în delegare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 
50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi în care nu se 
poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de 
cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul cazării în structurile 
de primire turistice, pentru o cameră cu pat individual sau, în cazul în care 
unitatea nu dispune de o astfel de cameră, pentru o cameră cu două paturi, în 
limita plafonului valoric maxim de 30% din salariul minim brut  pe economie 
pentru o noapte de cazare.” 

32. 14556/2016 
• Hotarare nr. 

1500<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9/2480/2016 privind Decizia nr. 1951 
din 16.06.2016 pronunţată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea rezultatului 
obţinut de doamna procuror RADMACHER CARMEN NELA la concursul 
sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a procurorilor organizat 



în perioada 18 septembrie – 16 decembrie 2015, întrucât dobândirea calităţii 
de ofiţer activ este o condiţie de numire, şi nu de validare. 

33. 24870/2016 
• Hotarare nr. 

1501<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24870/2016 privind validarea 
examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior 
al Magistraturii, organizat la data de 14 noiembrie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea rezultatelor 
examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Superior al Magistraturii, organizat la data de 14 noiembrie 2016. 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este 
oportună modificarea timpului de examen prevăzut de Regulamentul privind 
organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii de execuţie a 
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi 
Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1260/2014 de la 3 la 4 ore, urmând a fi 
sesizată  Direcţia legislaţie, documentare şi contencios în acest sens.  
 

34. 25002/2016 
• Hotarare nr. 

1502<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24805/2016 privind cererea de demisie 
din funcţia de şef al Serviciului resurse umane pentru instanţele judecătoreşti din 
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de cererea de demisie 
din funcţia de şef al Serviciului resurse umane pentru instanţele judecătoreşti 
din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare a doamnei  consilier juridic 
CRISTINA PERA, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, începând cu data de 15.12.2016, urmând să îşi desfăşoare 
activitatea pe un post de execuţie în cadrul  serviciului sus-menţionat.  

35. 25243/2016 
• Hotarare nr. 

1503<  

Notă privind aprobarea condiţiilor de închiriere pentru clădirea de birouri din Calea 
Plevnei, nr. 141B, Bucureşti şi a condiţiilor de închiriere pentru clădirea de birouri din 
Calea Plevnei, nr. 139, Bucureşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  
 
- condiţiile de închiriere stabilite prin Procesul verbal de negociere cu 
nr.28/22107/2016, anexat la nota direcţiei de specialitate, precum şi a încheierii 
actelor adiţionale la contractele de închiriere pentru clădirea de birouri din 
Calea Plevnei nr.141 B, sector 6 Bucureşti, pentru anul 2017;  
 
- condiţiile de închiriere stabilite prin Procesul verbal de negociere cu 
nr.27/22107/2016, anexat la nota direcţiei de specialitate, precum şi a încheierii 
actelor adiţionale la contractele de închiriere pentru clădirea de birouri din 
Calea Plevnei nr.139, sector 6 Bucureşti, pentru anul 2017.  

36. 25112/2016 
• Hotarare nr. 

1504<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 21788/2016 
privind proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice române la 
Sistemul Informatic Naţional de Semnalări. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 966/2010 privind drepturile de acces al autorităţilor publice 
române la Sistemul Informatic Naţional de Semnalări. 
 
 



 


