
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 17 IANUARIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 699/2017 
• Hotarare nr. 

34 
• Hotarare nr. 

35<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/373/2017 privind cererea 
domnului MARIN COVEI, judecător la Curtea de Apel Craiova, de menţinere în 
funcţia de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26727/2016 privind cererea 
domnului MIHALCEA FĂNEL, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Brăila, de menţinere în funcţia de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

  

1)  respingerea cererii de menţinere în funcţie a domnului MARIN COVEI, judecător 
la Curtea de Apel Craiova, după împlinirea vârstei de 65 ani; 

  

2) respingerea cererii de menţinere în funcţie a domnului MIHALCEA FĂNEL, prim 
procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, după împlinirea 
vârstei de 65 ani. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/373/2017 privind cererea 
domnului MARIN COVEI, judecător la Curtea de Apel Craiova, de menţinere în 
funcţia de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26727/2016 privind cererea 
domnului MIHALCEA FĂNEL, prim procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Brăila, de menţinere în funcţia de judecător după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
(L) [descarcă] 
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2. 887/2017 Punct de vedere privind aplicarea valorii de referinţă sectorială de 405 lei la 
nivelul întregului sistem judiciar. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii recomandă ordonatorilor de credite, în 
raport de Decizia nr.794/15.12.2016 a Curţii Constituţionale,  ca în cadrul aceleiaşi 
categorii profesionale şi familiale ocupaţionale să nu existe o salarizare diferită, 
raportată la mai multe valori sectoriale, valoarea de referinţă sectorială fiind o 
constantă, astfel că, diferenţele de salarizare în cadrul familiei ocupaţionale 
„Justiţie” trebuie să rezulte exclusiv din coeficienţii de multiplicare specifici 
fiecărei funcţii şi grad, care se aplică valorii de referinţă sectorială maximă, aflată 
în plată, de 405 lei, la care se adaugă majorarea de 10% prevăzută de Legea nr. 
293/2015. 

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţiei, documentare şi contencios nr. 
527/2017 privind aplicarea în mod unitar a valorii de referinţă sectoriale la 
nivelul familiei ocupaţionale de funcţii bugetare "Justiţie". [descarcă] 

3. 892/2017 
• Hotarare nr. 

36<  

Nota Direcției economică şi administrativ privind modificarea bugetului aprobat 
prin Hotărârea Plenului nr. 1623/15.12.2016, ca urmare a deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 794/2016, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1029 
din 21.12.2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea 
proiectului de buget al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 
2017,  aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1623/15.12.2016, ca urmare a deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 794/2016, publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 1029 din 21.12.2016, conform propunerii din cuprinsul notei 
Direcţiei economică şi administrativ. 

4. 484/2017 
• Hotarare nr. 

37<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 254/14686/2016 privind 
desemnarea psihologilor pentru testarea psihologică, respectiv reexaminarea 
psihologică a candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 
octombrie 2016 - ianuarie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat psihologii pentru testarea 
psihologică, respectiv reexaminarea psihologică a candidaţilor la concursul pentru 
ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, organizat în perioada octombrie 2016 - ianuarie 2017. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000740272.pdf


 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 254/14686/2016 privind 
desemnarea psihologilor pentru testarea psihologică, respectiv reexaminarea 
psihologică a candidaţilor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 
octombrie 2016 - ianuarie 2017. (L) [descarcă] 

5. 877/2017 
• Hotarare nr. 

38 
• Hotarare nr. 

39 
• Hotarare nr. 

40 
• Hotarare nr. 

41 
• Hotarare nr. 

42 
• Hotarare nr. 

43 
• Hotarare nr. 

44 
• Hotarare nr. 

45 
• Hotarare nr. 

46<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/164/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna FILIP LUMINIŢA MARIA- judecător la Judecătoria Aiud, 
împotriva Hotărârii nr. 1439/21.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24125/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna TUDOR ALEXANDRA -ELENA, judecător la Judecătoria 
Urziceni, împotriva Hotărârii nr. 1405/21.11.2016 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19724/2016 privind contestaţia 
formulată de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău, 
împotriva Hotărârii nr. 1116/25.10.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25434/2016 privind contestaţia 
formulată de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău, 
împotriva Hotărârii nr. 1417/21.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17802/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna PIESS-MALIMARCOV BEATRIX YVONE VESNA, 
judecător la Judecătoria Deva, împotriva Hotărârii nr. 1312/25.10.2016 a Secției 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22261/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna ANDREEA DACIANA NICOLAI, judecător la Judecătoria 
Piteşti, împotriva Hotărârii nr. 1108/25.10.2016 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17408/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna LUCIANA FĂTU, judecător la Judecătoria Constanţa, 
împotriva Hotărârii nr. 1130/25.10.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24182/2016 privind contestaţia 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000740264.pdf


formulată de doamna BĂLAN-MATEICIUC MONICA, judecător la Curtea de 
Apel Galaţi, împotriva Hotărârii nr. 1597/24.11.2016 a Secției pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9/23985/2016 privind 
contestaţia formulată de doamna PRETORIAN OANA-MIHAELA, judecător la 
Tribunalul Olt, împotriva Hotărârii nr. 1588/24.11.2016 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
10) Punctul de vedere al Direcției legislației, documentare şi contencios nr. 
23527/2016 privind cu privire la contestaţia formulată de domnul procuror IOAN 
PAUL CHIŞ împotriva Hotărârii nr. 799/29.12.2016 a Secției pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24121/2016 privind 
contestaţia formulată de doamna BUSUIOC LUMINIŢA, judecător cu grad 
profesional de tribunal la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, împotriva Hotărârii 
nr. 1584/24.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25202/2016 privind 
contestaţia formulată de doamna VÎRLAN VALERIA, judecător la Tribunalul Olt, 
împotriva Hotărârii nr. 1591/24.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

 

1) respingerea contestaţiei formulate de doamna FILIP LUMINIŢA MARIA, 
judecător la Judecătoria Aiud, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1439/21.11.2016;  

 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna TUDOR ALEXANDRA-ELENA, 
judecător la Judecătoria Urziceni, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1405/21.11.2016;  

 

 

3) respingerea contestaţiei formulate de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la 
Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1116/25.10.2016;  



 

4) respingerea contestaţiei formulate de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la 
Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1417/21.11.2016; 

 

5) respingerea contestaţiei formulate de doamna PIESS-MALIMARCOV BEATRIX 
YVONE VESNA, judecător la Judecătoria Deva, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.1312/25.10.2016;  

 

6) respingerea contestaţiei formulate de doamna ANDREEA DACIANA NICOLAI, 
judecător la Judecătoria Piteşti, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1108/25.10.2016;  

 

7) respingerea contestaţiei formulate de doamna LUCIANA FĂTU, judecător la 
Judecătoria Constanţa, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1130/25.10.2016;  

 

 

8) respingerea contestaţiei formulate de doamna BĂLAN-MATEICIUC MONICA, 
judecător la Curtea de Apel Galaţi, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1597/24.11.2016;  

 

 

9) amânarea discutării contestaţiei formulate de doamna PRETORIAN OANA-
MIHAELA, judecător la Tribunalul Olt, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii nr.1588/24.11.2016;  

 

10) respingerea contestaţiei formulate de domnul procuror IOAN PAUL CHIŞ, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.799/29.12.2016;  

 

11) amânarea discutării contestaţiei formulate de doamna BUSUIOC LUMINIŢA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Drobeta Turnu-Severin, 



împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1584/24.11.2016;  

 

12) amânarea discutării contestaţiei formulate de doamna VÎRLAN VALERIA, 
judecător la Tribunalul Olt, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1591/24.11.2016.  

 

 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/164/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna FILIP LUMINIŢA MARIA- judecător la Judecătoria Aiud, 
împotriva Hotărârii nr. 1439/21.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la 
Judecătoria Cluj-Napoca, sau în subsidiar la Judecătoria Turda. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24125/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna TUDOR ALEXANDRA -ELENA, judecător la Judecătoria 
Urziceni, împotriva Hotărârii nr. 1405/21.11.2016 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19724/2016 privind contestaţia 
formulată de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău, 
împotriva Hotărârii nr. 1116/25.10.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25434/2016 privind contestaţia 
formulată de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău, 
împotriva Hotărârii nr. 1417/21.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17802/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna PIESS-MALIMARCOV BEATRIX YVONE VESNA, 
judecător la Judecătoria Urziceni, împotriva Hotărârii nr. 1312/25.10.2016 a 
Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22261/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna ANDREEA DACIANA NICOLAI, judecător la Judecătoria 
Piteşti, împotriva Hotărârii nr. 1108/25.10.2016 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17408/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna LUCIANA FĂTU, judecător la Judecătoria Constanţa, 
împotriva Hotărârii nr. 1130/25.10.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24182/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna BĂLAN-MATEICIUC MONICA, judecător la Curtea de 
Apel Galaţi, împotriva Hotărârii nr. 1597/24.11.2016 a Secției pentru judecători 
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a Consiliului Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9/23985/2016 privind 
contestaţia formulată de doamna PRETORIAN OANA-MIHAELA, judecător la 
Tribunalul Olt, împotriva Hotărârii nr. 1588/24.11.2016 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
10) Punctul de vedere al Direcției legislației, documentare şi contencios nr. 
23527/2016 privind cu privire la contestaţia formulată de domnul procuror IOAN 
PAUL CHIŞ împotriva Hotărârii nr. 799/29.12.2016 a Secției pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii.(L) [descarcă] 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24121/2016 privind 
contestaţia formulată de doamna BUSUIOC LUMINIŢA, judecător cu grad 
profesional de tribunal la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, împotriva Hotărârii 
nr. 1584/24.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. (L) [descarcă] 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25202/2016 privind 
contestaţia formulată de doamna VÎRLAN VALERIA, judecător la Tribunalul Olt, 
împotriva Hotărârii nr. 1591/24.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 

6. 401/2017 
• Hotarare nr. 

47<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 7601/IJ/1704/DIP/2016 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de domnul GHEORGHE ŞPAIUC, 
procuror în cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea cererii de 
apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnul GHEORGHE ŞPAIUC, 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, începând cu data de 
15.01.2017 (la data formulării cererii îşi desfăşura activitatea în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism – structura centrală).  

 

7. 27377/2016 
• Hotarare nr. 

48<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 7902/IJ/4152/DIJ/2016 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de domnul judecător MATEESCU 
MIHAI BOGDAN, președintele Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea cererii de 
apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnul judecător MATEESCU 
MIHAI BOGDAN, preşedintele Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, în prezent membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii.  
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8. 695/2017 
• Hotarare nr. 

49 
• Hotarare nr. 

50 
• Hotarare nr. 

51 
• Hotarare nr. 

52 
• Hotarare nr. 

53<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/164/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Ilfov. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/26728/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Constanţa. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/28046/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Sălaj. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/337/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Vaslui. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/26772/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani. 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Ilfov în sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei 
judecător IVAN DANIELA, în locul domnului judecător EPURAN MIRCEA, 
transferat la Tribunalul Bucureşti.  

 

 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Constanţa, după cum urmează:  

 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor pe doamna judecător OANA DAMIAN, în locul 
domnului judecător Comşa Dumitru Radu, al cărui mandat a încetat la data de 
19.11.2016 şi pe doamna judecător RAMONA CRISTINA DUŢĂ, în locul doamnei 
judecător Jianu Corina, al cărei mandat a încetat la data de 19.11.2016;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor pe doamna judecător LIVIA AUGUSTINA NISTOR, în 



locul doamnei judecător Duţă Cristina, al cărei mandat a încetat la data de 
19.11.2016.  

 

 

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Sălaj, în sensul numirii în calitate de membri desemnaţi a doamnei 
judecător HODIŞ IOANA DIANA, vicepreşedintele Tribunalului Sălaj, începând cu 
data de 06.02.2017, în locul doamnei judecător Tomşa Claudia şi a doamnei 
judecător ŞTEF MARIA CRISTINA, începând cu data de 06.02.2017, în locul doamnei 
judecător Pop Rada Magdalena. 

 

4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Vaslui, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului 
judecător BABII VASILE, în locul doamnei judecător BĂLAN LAURA MONICA, 
transferată la Curtea de Apel Iaşi.  

 

 

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 Botoşani, după cum urmează:  

 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor pe doamna procuror RUSU LARISA, în locul doamnei 
procuror Dreţcanu Ancuţa, al cărei mandat a încetat la data de 24.03.2014 şi pe 
doamna procuror MACOVEI MIHAELA CAMELIA, în locul doamnei procuror 
Palaghiu Cornelia, al cărei mandat a încetat la data de 24.03.2014. 

 

 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor pe domnul procuror ŢIFACHI IONUŢ MARIUS, în locul 
doamnei procuror Lungu Larisa, al cărei mandat a încetat la data de 24.03.2014.  

 

 



 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/164/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Ilfov. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/26728/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Constanţa. (L) [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/28046/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Sălaj. (L) [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/337/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Vaslui. (L) [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/26772/2016 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani. 
(L) [descarcă] 

9. 497/2017 
• Hotarare nr. 

54 
• Hotarare nr. 

55 
• Hotarare nr. 

56 
• Hotarare nr. 

57 
• Hotarare nr. 

58 
• Hotarare nr. 

59 
• Hotarare nr. 

60 
• Hotarare nr. 

61 
• Hotarare nr. 

62<  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 472/ 2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârii nr. 892/08.10.2012 a Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 473/ 2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârii nr. 628 /10.07.2012 a Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 772/ 2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârii nr. 102/28.01.2016 a Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 941/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Bucureşti de menţinere a postului alocat prin Hotărârea nr. 
767/25.10.2011 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a 
exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii de către 
doamna judecător Alina Nicoleta Ghica, în contul postului temporar vacant ce ar 
urma să fie ocupat, ca urmare a exercitării mandatului de membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii de către doamna judecător Lia Savonea, începând cu 
data de 07.01.2016. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel 
Braşov de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător 
temporar vacant de la nivelul acestei instanţe. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Tribunalului 
Ilfov de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar 
vacant de la nivelul acestei instanţe. 
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7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.28030/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Neamţ de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de 
judecător temporar vacant de la nivelul acestei instanţe. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Tribunalului 
Vâlcea de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător 
temporar vacant de la nivelul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel 
Timişoara/Tribunalului Timiş de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui 
post de judecător temporar vacant de la nivelul Judecătoriei Timişoara. 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că postul indisponibilizat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.892/2012, 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.  

 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că postul indisponibilizat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.628/2012, pentru a 
fi repartizat din fondul de rezervă pentru Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, poate 
fi considerat disponibil, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

3) Urmare a încetării parţiale a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 102/28.01.2016 Plenul a constatat că postul indisponibilizat prin 
hotărârea menţionată, pentru a fi repartizat din fondul de rezervă pentru Curtea 
de Apel Timişoara, poate fi considerat disponibil, în condiţiile art.134 ind.1 din 
Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel că 
la analizarea cererilor de transfer ce vor fi formulate pentru Curtea de Apel 
Timişoara, urmează să fie  avute în vedere ca utile doar 4 posturi.  

 

 

4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării Curţii 
de Apel Bucureşti privind menţinerea postului alocat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 767/25.10.2011, ca urmare a exercitării 
mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii de către doamna 
judecător Alina Nicoleta Ghica, în contul postului ce ar urma să fie ocupat în 
aceleaşi condiţii, temporar vacant, ca urmare a exercitării mandatului de membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii de către doamna judecător LIA SAVONEA, 



începând cu data de 07.01.2017, conform Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1/06.01.2017.  

 

 

5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul Curţii de 
Apel Braşov. (postul doamnei judecător NICOLETA MARGARETA ŢÎNŢ, aleasă în 
funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii).  

 

 

6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul  Tribunalului 
Ilfov. (postul doamnei judecător MIRELA EVELINA OPRINA, aleasă în funcţia de 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii).  

 

7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul  Tribunalului 
Neamţ. (postul doamnei judecător GABRIELA BALTAG, aleasă în funcţia de 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii).  

 

 

8) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul  Judecătoriei 
Râmnicu Vâlcea. (postul domnului judecător BOGDAN MATEESCU, ales în funcţia 
de membru al Consiliului Superior al Magistraturii).  

 

9) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul  Judecătoriei 
Timişoara. (postul domnului judecător MIHAI ANDREI BALAN, ales în funcţia de 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii). 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 472/ 2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârii nr. 892 din 2012 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 473/ 2017 privind încetarea 
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parţială a efectelor Hotărârii nr. 628 din 2012 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 941/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Bucureşti de menţinere a postului alocat prin Hotărârea nr. 
767/25.10.2011 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a 
exercitării mandatului de membru al Consiliului Superior al Magistraturii de către 
doamna judecător Alina Nicoleta Ghica, în contul postului temporar vacant ce ar 
urma să fie ocupat, ca urmare a exercitării mandatului de membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii de către doamna judecător Lia Savonea, începând cu 
data de 07.01.2016. (L) [descarcă] 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 772/ 2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârii nr. 102/28.01.2016 a Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii. (L) [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel 
Braşov de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător 
temporar vacant de la nivelul acestei instanţe. (L) [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Tribunalului 
Ilfov de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător temporar 
vacant de la nivelul acestei instanţe. (L) [descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.28030/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Neamţ de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de 
judecător temporar vacant de la nivelul acestei instanţe. (L) [descarcă] 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Tribunalului 
Vâlcea de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post de judecător 
temporar vacant de la nivelul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea (L) [descarcă] 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel 
Timişoara/Tribunalului Timiş de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui 
post de judecător temporar vacant de la nivelul Judecătoriei Timişoara. (L) 
[descarcă] 

10. 895/2017 
• Hotarare nr. 

63<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 733/2017 privind transformarea 
unor posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor în posturi de personal contractual, din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea structurii 
organizatorice a aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin 
transformarea a 4 posturi vacante şi finanţate de personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor, în posturi de consilier gradul IA, după cum 
urmează:  

 

 

- 1 post de la Biroul de achiziţii publice şi protocol;  
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- 1 post de la Serviciul relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă – Biroul 
relaţii cu publicul;  

- 1 post de la Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe – 
Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale;  

- 1 post de la Direcţia legislaţie, documentare şi contencios – Serviciul contencios.  

 

11. 1151/2017 Nota comună a Direcției legislaţie, documentare şi contencios şi a Direcției 
resurse umane şi organizare nr. 1090/2017 privind situaţia doamnei MIHAELA 
LĂMÎIŢA CIOCEA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi a 
acestei şedinţe, a hotărât amânarea discutării notei comune a Direcţiei legislaţie, 
documentare şi contencios şi a Direcţiei resurse umane şi organizare privind  
situaţia doamnei CIOCEA MIHAELA LĂMÎIŢA, judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti. 

 


