
Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
În perioada de referinţă, Plenul Consiliului s-a reunit în cadrul a cinci şedinţe, pe ordinea de zi a acestora fiind înscrise şi soluţionate un 

număr de 159 de lucrări. Printre altele, Plenul: 
 a hotărât: 

-acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani pentru doi magistraţi, 
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor de eliberare din funcţie a unui număr de 26 de magistraţi prin pensionare şi a unui magistrat prin 
demisie, 
-validarea rezultatelor concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor,  
-modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Magistraturii,  
-modificare statelor de funcţii şi de personal ale INM şi ŞNG şi delegarea dlui. jud. Victor Văduva în funcţia de director adj. al ŞNG,  
-completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii,  
-reiterarea solicitării către MJ de a iniția un proiect de act normativ care să conțină propunerile CSM de modificare a H.G. nr. 1275/2005 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 
47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani, 
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţia de judecător a candidaţilor declaraţi admişi la concursul de admitere în 
magistratură organizat în perioada 5.07-13.10.2016,  
-modificarea Programului de formare continuă pentru anul 2016 a judecătorilor şi procurorilor,  
-admiterea solicitării formulată de UNJR şi AMR de amânare a procedurii de numire în funcţia de director al INM,  
-desemnarea dlui. jud. Cristi Danileţ şi dlui. proc. Gheorghe Muscalu, membri aleşi ai CSM, în calitatea de coordonatorii ai grupului de lucru privind 
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020,  
 a aprobat: 
-„Ghidul practic de etică şi deontologie judiciară pentru magistraţii din România”,  
-„Ghidul practic în domeniul cooperării transfrontaliere cu minori”,  
-proiectele de chestionare pentru „Sondajul final privind percepţia implementării reformelor sistemului judiciar din România” – Judicial Reform Project 
(LN 4811- RO),   
-calendarul estimativ al concursurilor/examenelor previzionate pentru anul 2017, apreciind oportună modificarea Lg. nr.303/2004, în sensul ca 
examenul/concursul pentru numirea în funcţii de conducere să fie anual, 
-Raportul de activitate al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2016, 
-unele propuneri privind cooperarea între CSM din România şi Consiliul Superior al Magistraturii şi Consiliul Superior al Procurorilor din Rep. Moldova, 
-organizarea concursului de promovare în funcţia de judecător la ÎCCJ, în perioada 3.01-31.05.2017,  
 a luat act de: 
-conţinutul  „Raportului privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii”, pe anul 2015, în domeniul protecției persoanelor cu ocazia prelucrării 
datelor cu caracter personal,  
-Raportul privind cea de-a doua întâlnire a Grupului de lucru al GRECO pentru pregătirea rundei a cincea de evaluare (Strasbourg, 28-29.09.2016), 
-Raportul privind evenimentele organizate de CSM, instanţe şi parchete cu ocazia “Zilei Europene a Justiţiei”; 
 a apreciat că: 
-funcţia de judecător sau procuror este incompatibilă cu activitatea de practician de medicină complementară/alternativă,  
-se impune prorogarea termenului de intrare în vigoare a dispoziţiilor art.136 din Legea nr.304/2004, cu condiţia asumării etapizate a trecerii bugetului 
instanţelor la ÎCCJ, cu prevederea unor termene şi soluţii concrete pentru preluarea atribuţiilor referitoare la gestionarea bugetelor instanţelor, 
-este oportună înfiinţarea unui grup de lucru la nivelul CSM  în vederea formulării de propuneri concrete referitoare la proiectul noii legi unitare de 
salarizare în ceea ce priveşte familia ocupaţională „Justiţie”, 
 şi-a însuşit notele direcţiilor de specialitate referitoare la: 
-observaţiile formulate faţă de proiectul metodologiei de monitorizare a implementării Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020,  
-necesitatea completării OG nr.119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv şi a reglementărilor subsecvente,  
-propunerea de Regulament privind instituirea Parchetului European, 
 a avizat: 
-proiectul de ratificare a Protocolului nr.16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale şi a proiectului de lege pentru 
punerea în aplicare a acestui protocol, precum şi pentru modificarea unor acte normative, 
-proiectele privind aprobarea, modificarea şi completarea unor acte normative, regulamente şi state de funcţii şi de personal.  
A stabilit perioada de desfăşurare a adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor, în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor de activitate 
aferente anului 2016; 
A desemnat pe dl. judecător Alexandru Şerban, membru CSM, în calitatea de reprezentant al CSM în cadrul Comitetului Executiv al Reţelei Europene 
a Consiliilor Judiciare. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitatea Secţiei pentru judecători  a CSM 
În perioada de referinţă, Secţia: 
 a  hotărât: 
-admiterea unui număr de 26  de cereri de transfer formulate de judecători şi respingerea a  82  de astfel de cereri, 
-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţiile de vicepreşedinte ai ÎCCJ a dnei. Bogasiu Gabriela – Elena şi a dlui. Ilie Iulian Dragomir, 
judecători la ÎCCJ, precum şi a propunerii de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a ÎCCJ a dnei. Voicheci Eugenia, judecător la ÎCCJ, 
-înfiinţarea Secţiei a IX-a contencios administrativ şi fiscal în cadrul CA Bucureşti, a Secţiei a IV-a pentru litigii de muncă şi asigurări sociale în cadrul CA Cluj şi Secţiei a 
II-a Civilă în cadrul J S1 Buc., 
 a apreciat: 
-că se impune majorarea, de la 5 zile la 30 de zile, a termenului de redactare a încheierilor prin care judecătorul de cameră preliminară soluţionează plângerile împotriva 
soluţiilor de neurmărire penală şi de netrimitere în judecată. 
-că se impune clarificarea soluţiei Secţiei din data de 21.11.2016 în sensul de a se stabili: eliminarea prevederilor art. 5 şi 6 din H.Secţiei nr.1152/2015 şi formularea unui 
text general, cu următorul cuprins: „Biroul judecătorilor va fi amplasat pe una din laturile sălii de şedinţă, cu faţa spre public, în imediata apropiere a căii de acces 
speciale, pe un podium care să asigure o vizibilitate clară asupra întregii săli de judecată şi a tuturor participanţilor la şedinţă”. Totodată, Secţia a hotărât modificarea art. 
7 din H.Secţiei  nr.1152/2015: „Art. 7 - Bara martorilor va fi amplasată în faţa biroului judecătorilor şi va fi dotată cu o cruce sau cu o Biblie.”  
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

 

COMPONENŢA  CSM,  
2011-2016 

 
PREŞEDINTE - 2016 

jud. Mircea ARON 
 

VICEPREŞEDINTE -2016 
      proc. Luminiţa 

PALADE 
 

MEMBRI ALEŞI, 
cu activitate permanentă 

JUDECĂTORI ŞI 
PROCURORI: 

jud. Cristi Vasilică 
DANILEŢ 

     proc. Bogdan GABOR 
proc. Florentina GAVADIA 
jud. Alina Nicoleta GHICA 

proc. Gheorghe 
MUSCALU 

jud. Mona-Lisa NEAGOE 
jud. Norel POPESCU  
  proc. Oana Andrea                                 

SCHMIDT-HĂINEALĂ 
 jud.Alexandru ŞERBAN 

jud. Marius Badea 
TUDOSE 

 
 

REPREZENTANŢI AI 
SOCIETĂŢII CIVILE: 

Conf. univ. dr. Daniela 
CIOCHINĂ 

prof. univ. dr. Corina 
Adriana DUMITRESCU 

 
MEMBRI DE DREPT: 

jud. Iulia Cristina TARCEA 
preşedinte al ICCJ 
Raluca Alexandra 

PRUNĂ-  ministru al justiţiei  
Augustin LAZĂR 
procuror general  

 al PICCJ  
 

STATUTUL MEMBRILOR 
CSM 

 CSM funcţionează ca 
organ cu activitate 
permanentă.  
 Hotărârile se iau în Plen 
şi în secţii, potrivit atribuţiilor.  
  Mandatul membrilor 
aleşi este de 6 ani, fără 
posibilitatea reînvestirii. 
 Magistraţii aleşi ca 
membri ai CSM îşi suspendă 
activitatea de judecător sau 
procuror referitoare la 
prezenţa judecătorilor în 
complete de judecată, 
respectiv efectuarea actelor 
de urmărire penală. Funcţiile 
lor de conducere la instanţe 
sau parchete se suspendă de 
drept.  
 Ei pot fi revocaţi la 

propunerea preşedintelui 
sau vicepreşedintelui 
Consiliului ori a  unei  treimi 
din membri, sau la cererea 
majorităţii adunărilor 
generale de la nivelul 
instanţelor sau 
parchetelor pe care le  
reprezintă. 

 
 

Activitatea Secţiei pentru procurori a CSM 
 În perioada de referinţă, Secţia: 
 a avizat favorabil propunerile ministrului justiţiei de numire a: 
- domnului procuror Cameluş Păduraru în funcţia de procuror şef al Secției judiciare penale din cadrul DNA, 
- doamnei procuror Laura Oprean şi a domnului procuror Dimitrie Bogdan Licu în funcţiile de prim-adjunct şi, respectiv, de adjunct al procurorului general al PÎCCJ,  
- doamnei procuror Carmen Doiniţa Bălăşoiu în funcţia procuror şef adjunct al Secției judiciare penale din cadrul DNA, 
- domnului procuror Marius-Bogdan Bulancea în funcţia de procuror şef al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul DNA - nivel 
central,  
- domnului Silviu-Paul Dumitriu în funcţia de procuror şef adj. al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie din cadrul DNA-nivel central. 
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Activităţi de reprezentare a Consiliului 
Superior al Magistraturii 

10-11 noiembrie 2016  
Participarea la "Forumul România-Republica 
Moldova în domeniul justiţiei", Chişinău.(M 
Aron) 
22 noiembrie 2016  
 Participarea la Conferinţa finală a proiectului 
privind "Îmbunătăţirea eficienţei şi calităţii 
sistemului  judiciar, cu accent pe o alocare 
echilibrată a resurselor printr-un management 
judiciar adecvat". (M Aron) 
7-9 decembrie 2016  
 Participare la întâlnirea echipelor Proiectului 
1 "Independenţa, responsabilitatea şi calitatea 
actului de justiţie", derulat în cadrul RECJ, 
precum şi la Adunarea Generală 
Extraordinară a RECJ, Haga. (L.Palade) 

* * * 
ALEGERI CSM 

  În şedinţa din data de 22 noiembrie 2016 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 
constatat legalitatea procedurilor de alegere a 
membrilor CSM, declarând pe următorii 
magistraţi membri aleşi ai Consiliului: 
 I. Judecători: 
A. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie:  

1. Dna. judecător Simona Camelia Marcu  
2. Dna. judecător Mariana Ghena 
B. Curţi de apel: 
1. Dna. judecător Lia Savonea – Curtea de 

Apel Bucureşti 
2. Dna. judecător Nicoleta Margareta Ţînţ – 

Curtea de Apel Braşov 
3. Dna. judecător Andrea Annamaria Chiş – 

Curtea de Apel Cluj 
C. Tribunale: 
1. Dna. judecător Gabriela Baltag – 

Tribunalul Neamţ 
2. Dna. judecător Evelina Mirela Oprina – 

Tribunalul Ilfov 
D. Judecătorii: 
1. Dl. judecător Mihai Andrei Bălan – 

Judecătoria Timişoara 
2. Dl. judecător Mihai Bogdan Mateescu – 

Judecătoria Râmnicu Vâlcea 
II. Procurori:  
A.Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie: 
1.  Dl. procuror Codruţ Olaru  
B. Parchete de pe lângă curţi de apel: 
1. Dl. procuror Cristian Mihai Ban  - Parchetul 

de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti 
C. Parchete de pe lângă tribunale: 
1. Dl. procuror Florin Deac -  Parchetul de pe 

lângă Tribunalul Maramureş 
2. Dl. procuror Nicolae Andrei Solomon – 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
D. Parchete de pe lângă judecătorii: 
1. Dna. procuror Tatiana Toader  - Parchetul 

de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 
Bucureşti 

 Totodată, Plenul a hotărât 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 anul 
1990 sau au colaborat cu acestea. 
      După primirea răspunsului din partea 
CNSAS sau cel mai târziu după expirarea 
termenului de 15 zile de la data sesizării, CSM 
va transmite lista finală cuprinzând judecătorii 
şi procurorii aleşi Biroului permanent al 
Senatului României, în vederea validării.  

 

 

Comisia nr. 3 
Relaţia cu UE şi organismele internaţionale 
În perioada de referinţă Comisia:  

 a luat act de nota DAERIP cu privire la : 
-participarea unui reprezentant al Secției pentru procurori 
a CSM la Forumul România - Republica Moldova în 
domeniul Justiției, ”Reforma justiției și lupta împotriva 
corupției în perspectivă europeană”, Chișinău, 10-
11.11.2016 și a dispus transmiterea acesteia către Plenul 
Consiliului, cu propunerea ca la aceste eveniment să 
participe și dna. procuror Florentina GAVADIA, membru 
CSM. 
-participarea unui reprezentant al CSM la cea de-a 74-a 
reuniune plenară a GRECO, 28.11-02.12.2016, la 
Strasbourg, Franța și a dispus transmiterea acesteia către 
Plenul CSM, spre aprobare, cu propunerea ca la acest 
eveniment să participe dna. procuror Oana Andrea 
Schmidt-Hăineală, membru ales CSM, 
-desemnarea unui nou reprezentant al CSM în Comitetul 
Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare,  
-întâlnirea Comitetului Executiv al RECJ, Bruxelles, 
21.11.2016  
 a luat act de: 
-Raportul  privind cea de-a doua întâlnire a Grupului de 
lucru al GRECO pentru pregătirea rundei a cincea de 
evaluare (Strasbourg, 28-29.09.2016) și a dispus 
comunicarea documentului către Plenul CSM, 
-Raportul privind întâlnirea Comitetului Executiv al RECJ și 
a dispus transmiterea către Plenul CSM, 
 a luat act de Notele DAERIPP privind: 
-întâlnirea echipelor proiectului nr.2 ”Mijloace alternative 
de soluționare a conflictelor, domeniul juridic”, derulat în 
cadrul RECJ, Bratislava, 12-13.12.2016 și a dispus 
transmiterea către Plen, spre aprobare, cu propunerea ca 
la acest eveniment să participe dl. judecător Cristi Danileț 
și dl. procuror Bogdan Gabor, membri CSM, 
-întâlnirea echipelor proiectului nr.1 ”Independența, 
responsabilitatea și calitatea actului de justiție”, derulat în 
cadrul RECJ, 8-9.12.2016; participarea reprezentanților 
CSM la Adunarea Generală extraordinară în vederea luării 
deciziei privind statutul de observator al Turciei în cadrul 
RECJ și a dispus transmiterea acesteia către Plenul CSM, 
spre aprobare, cu propunerea ca la acest eveniment să 
participe dna. procuror Luminița Palade, vicepreședinte al 
CSM și dl. judecător Alexandru Șerban, membru CSM. De 
asemenea, s-a luat act de faptul că este necesar ca Plenul 
CSM să stabilească elementele de mandat ale 
reprezentanților CSM, în ceea ce privește votul ce 
urmează să fie exprimat în cadrul Adunării Generale 
Extraordinare, pentru adoptarea unei decizii referitoare la 
statutul de observator al Turciei în cadrul RECJ.  
-privind „Ciclul de dezbateri cinematografice-Justiția 
juvenilă” - Institutul Francez, 21-22.11.2016 și a dispus 
transmiterea adresei primite din partea Ambasadei 
Republicii Franceze către INM, în vederea diseminării 
informației în rândul magistraților și a auditorilor de justiție.  
A dispus comunicarea Notei privind participarea 
directorului INM la două reuniuni ale Rețelei Europene de 
Formare Judiciară (EJTN), Bruxelles, 14-16.11.2016.  
A decis ca informațiile  cuprinse în nota privind cursul 
aprofundat de drept al insolvenței în jurisdicțiile est-
europene, organizat de INSOL Europe, să fie comunicate 
INM, care va face demersurile necesare pentru 
diseminarea acestora, urmând totodată să centralizeze 
opțiunile formulate de magistrați. Ulterior, Institutul va 
transmite candidaturile înregistrate către CSM, până la 
data de 18.11.2016. 
 

* * * 
 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
modificarea Regulamentului privind concediile 
judecătorilor şi procurorilor în sensul că este permisă 
compensarea în bani a concediului de odihnă numai în 
cazul situaţiilor de eliberare din funcţie a magistratului 
prevăzute în Legea nr.303/2004, sau al situaţiilor de 
încetare a calităţii de membru al CSM sau a funcţiei de 
inspector judiciar. Totodată, modificările se aplică  în mod 
corespunzător şi în cazul magistraţilor promovaţi, delegaţi 
sau detaşaţi la alte instanţe, parchete, alte autorităţi sau 
instituţii publice, precum şi în cazul judecătorilor numiţi în 
funcţia de procuror sau al procurorilor numiţi în funcţia de 
judecător. 

 

 

Comisia nr. 6 
Parteneriatul cu 
societatea civilă 

Coord comisie: jud. 
Marius Tudose 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

Numiri în 
funcţie de 
conducere 

 
 

 

 

Comisia nr.2 
Eficientizarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii şi a 

instituţiilor coordonate, parteneriatul cu instituţiile interne şi 
societatea civilă  

 În perioada de referinţă Comisia:  
 şi-a însuşit notele DLDC cu pririre la: 
-termenul pentru care se păstrează pe site materialele care conţin date 
personale ale candidaţilor la concursurile sau examenele organizate de 
CSM şi a decis transmiterea acestuia Plenului CSM cu propunerea de modificare 
şi completare a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Superior al Magistraturii, 
-solicitarea Tribunalului Ilfov privind interpretarea art. 24 alin. (l) lit.n) din ROI, 
-propunerile de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 
concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, 
-unele aspecte referitoare la executarea sancţiunilor disciplinare şi la modalitatea 
dispunerii măsurii suspendării din funcţie a magistratului pe durata soluţionării 
acţiunii disciplinare şi a decis transmiterea acesteia Plenului CSM cu propunerea 
de sesizare a ministrului justiţiei în vederea modificării Legii nr. 317/2004, prin 

introducerea art. 511 şi prin modificarea art. 51 alin. (1), în forma propusă,  
-solicitarea privind repartizarea cauzelor în cazul sesizării instanţei cu un înscris 
unic cuprinzând cereri distincte între care nu există legătură şi a decis informarea 
curţilor de apel asupra celor stabilite, 

-extragerea şi reutilizarea bazei de date a Fundaţiei Institutului Român 
de Informaţii Juridice de către portalul jurio.ro, 
-identificarea unor soluţii privind asigurarea spaţiului în vederea 
desfăşurării judecăţii în cauzele cu un număr foarte mare de părţi, 
-interpretarea şi aplicarea art. 21 alin. (3) din Regulamentul privind 
concediile judecătorilor şi procurorilor şi a art. 22' din Regulamentul 
privind concediile personalului auxialiar şi personalului conex. 
 a dispus: 
-referitor la nota privind solicitarea MAE de sprijinire în diseminarea informaţiilor 
referitoare la procedurile de selecţie pentru detaşarea unor magistraţi în cadrul 
acestei instituţii a dispus înaintarea unui răspuns către MAE în sensul că CSM îşi 
manifestă disponibilitatea publicării pe pagina de internet a instituţiei a anunţurilor 
comunicate de MAE.  

-modificarea notei referitoare la propunerile de stabilire a perioadelor de 
desfăşurare a adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor pentru 
dezbaterea şi aprobarea rapoartelor anuale de activitate şi a structurii 
materialului, sub aspectul calendarului concret propus. 
A luat act de nota DLDC de informare privind întâlnirea organizată de 
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale Persoanelor Vârstnice 
referitoare la proiectul legii de salarizare unitară pentru domeniul justiţiei 
şi a decis înaintarea acesteia Plenului CSM cu propunerea de constituire 
a grupului de lucru. 
 

 
* * * 

  

  Plenul a decis transmiterea unei adrese către MJ 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 ÎCCJ şi la 
compunerea completului competent să soluţioneze sesizarea în vederea 
pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de 
drept.  

* * * 
 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât că 
hotărârile judecătoreşti privesc raporturile dintre părţile cauzei şi nu 
reprezintă o informaţie de interes public, în sensul art. 2 lit. b) din Legea 
nr. 544/2001, precum şi faptul că hotărârile judecătoreşti soluţionează, 
cu preponderenţă, litigii private, iar publicarea acestora în formă 
anonimizată prin intermediul Fundaţiei ROLII, precum şi publicarea 
hotărârilor judecătoreşti relevante pe paginile de internet ale instanţelor 
oferă suficiente repere pentru cunoaşterea jurisprudenţei naţionale. 
 

* * * 
 
 Plenul CSM a decis - sesizarea MJ 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. 
 

http://jurio.ro/
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 



Apărarea reputaţiei/independenţei profesionale independenţei, imparţialităţii 
magistraţilor şi sistemului judiciar. În perioada de referinţă, Plenul Consiliului 

Superior al Magistraturii: 
 a hotărât admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnul Ceauşu 
Alexandru Octavian, procuror în cadrul PJ Timişoara,  
 a apreciat că afirmaţiile apărute în 4 materiale difuzate de mass media, în perioada 3.12-5.12.2016, 
pe posturile de televiziune “România TV” şi “Antena 3“, precum şi pe pagina web “www.luju.ro” au fost 
de natură să afecteze încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar şi, implicit, au afectat  independenţa 
acestuia şi a hotărât sesizarea CNA, 
 a apreciat că afirmaţiile domnului Traian Băsescu din data de 6.12.2016 difuzate pe postul de 
televiziune “România TV“, preluate partial în data de 7.12.2016 şi pe pagina de web “www.luju.ro” au 
produs un impact negativ asupra credibilităţii sistemului judiciar, cu consecinţa afectării independenţei 
şi integrităţii magistraţilor şi a hotărât sesizarea CNA, 
 a apreciat că informaţiile transmise în spaţiul public de lideri ai UDMR şi prelaţi catolici de origine 
maghiară, în data de 14.11.2016, au fost de natură să afecteze independenţa şi imparţialitatea 
procurorilor DNA şi implicit a întregului sistem judiciar,  
 a apreciat că afirmaţiile publice ale domnului Traian Băsescu, fost preşedinte al României, precum 

şi ale doamnei Elena Udrea, deputat în Parlamentul României, au produs un impact negativ asupra 
credibilităţii sistemului judiciar şi au adus atingere independenţei procurorilor DNA şi independenţei, 
prestitigiului şi credibilităţii justiţiei în ansamblul său,  
 a apreciat că afirmaţiile publice ale domnului senator Daniel Savu au adus atingere independenţei, 

prestigiului şi credibilităţii justiţiei, cu consecinţa subminării autorităţii acesteia,  
 a apreciat că prin afirmaţiile asumate instituţional de către Preşedintele Senatului României, în 

documentul intitulat „Apel către parlamentari”, publicat sub semnătura domnului Călin Popescu 
Tăriceanu, precum şi prin dezbaterea mediatică subsecventă acestora, a fost adusă atingere 
independenţei justiţiei, în ansamblul său. 

De principiu, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii:  
 şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC referitor la Proiectul de lege de ratificare a Protocolului 
adiţional nr. 16 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăților fundamentale, cu 
observaţiile formulate în Comisia nr. 1. 
 şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC 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 HCSM 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.  
-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. 

Numiri în funcţie de conducere 
Judecători: 

        În această perioadă, 17 judecători au fost numiţi în funcţii de conducere, respectiv de 
preşedinte de secţie la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi judecătoriilor. 

Procurori: 
        În perioada menţionată, un număr de opt procurori au fost numiţi în funcţii de  
conducere la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale şi DIICOT. 

Delegare în funcţie de de conducere 
Judecători: 

        În perioada de referinţă, 25 judecători au fost delegaţi în funcţii de conducere, 
respectiv preşedinte, vicepreşedinte de instanţe şi secţii, la nivelul judecătoriilor, 
tribunalelor, curţilor de apel şi ÎCCJ.  

Prelungire delegare în funcţie de conducere 
Judecători: 

       În aceeaşi perioadă, pentru 23 judecători s-a dispus prelungirea delegării în funcţia de 
conducere, respectiv de preşedinte de secţie la nivelul curţilor de apel, tribunalelor şi 
judecătoriilor. 

                              Detaşări / prelungire detaşări                             .                                                  
Judecători: 

        În perioada de referinţă, opt judecători au fost detaşaţi sau le-a fost prelungită 
detaşarea la în cadrul: CSM, ŞNG, MJ, CJUE: 

Procurori: 
       În aceeaşi perioadă un număr de patru procurori au fost detaşaţi sau le-a fost 
prelungită detaşarea la alte instituţii, respectiv ŞNG, MAE, CSM şi Grefa Curții Europene a 
Drepturilor Omului. 

 
 

Comisia nr. 1 
Independenţa şi responsabilizarea justiţiei,eficientizarea activităţii 

acesteia şi creşterea performanţelor judiciare, integritatea şi transparenţa 
sistemului judiciar 

În perioada de referinţă Comisia: 
 şi-a însuşit notele DLDC cu privire la: 
-propunerea de prorogare a termenului de intrare în vigoare a dispoziţiilor art 136 din 
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară cu precizarea respectării celor decise 
prin Minuta Grupului de lucru mixt din 22 septembrie 2016, grup special constituit pentru 
analizarea aspectelor referitoare la preluarea de către ICCJ a atribuţiilor referitoare la 
gestionarea bugetelor instanţelor, 
-propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei şi a decis transmiterea lucrării la Plen, 
-propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 şi a decis ca 
HCSM  nr. 891 din 14 iulie 2016, să fie comunicată şi Senatului României, 
-propunerea de modificare legislativă a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,  
-propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul 
de procedură civilă,  
-propunerile de modificarea a Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea si combaterea 
violentei in familie, 
-propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Cp, 
a Legii nr. 135/2010 privind Cpp, respectiv, a Legii nr. 254/2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul 
procesului penal,  
-propunerea de Regulament privind instituirea Parchetului European, 
-propunerea de modificarea a art . 109 alin. (1) din Codul silvic,  
-propunerea legislativă intitulată ”Legea privind măsurile alternative de executare a 
pedepselor privative de libertate,, 
-proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind 
cooperarea judiciară,  
-proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr. 241/2005 pentru 
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, precum şi pentru modificarea unor acte 
normative,  
-proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru organizarea şi funcţionarea DIICOT, precum şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu unele menţiuni, 
-analiza prezenţei organizaţiilor neguvernamentale/reprezentanţilor societăţii civile în 
structuri publice decizionale sau consultative cu rol cheie în funcţionarea unei instituţii, 
realizată de Ministerul pentru Consultarea Publică şi Dialog Civic aplicarea actelor 
normative care reglementează controlul intern managerial la nivelul instanţelor 
judecătoreşti,  
-concluziile întâlnirii profesionale periodice dintre reprezentanţii  tribunalelor, 
reprezentanţii CSM, MJ, INM şi ai SNG, Craiova, 13-14.06.2016, 
-sesizarea Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România în privinţa diurnelor încasate în 
sistemul judiciar două propuneri legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
567/2004, cu unele observaţii 
-solicitarea MJ în legătură cu unele proiecte de legi de modificare a Cp şi a Cpp,  
-sesizarea transmisă de DIICOT privind apariţia în spaţiul public a unor documente cu 
caracter confidenţial,  
-interpretarea unor dispoziţii legale referitoare la asigurarea interimatului în funcţia de 
membru al CSM, 
-interpelarea adresată ministrului justiţiei şi a decis trimiterea unui răspuns MJ în sensul 
că solicitarea excedează competenţele Consiliului, cu atât mai mult cu cât cauza în 
legătură cu care se solicită efectuarea de verificări este încă pe rolul instanţelor de 
judecată, 
-interpelarea adresată MJ privind nerespectarea termenului de redactare a hotărârilor 
judecătoreşti şi a decis trimiterea lucrării la IJ pentru verificări, 
-interpretarea unor dispoziţii din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului 
-întâlnirea de lucru din data de 16.11.2016, de la sediul MJ, având ca scop identificarea 
unor soluţii legislative în contextul apropierii termenului de încetare a  aplicabilităţii 
măsurilor legislative tranzitorii instituite prin Legea nr. 2/2013, 
-datele statistice privind hotărârile Curţii Europene a Drepturilor Omului.  
 şi-a însuşit notele DAERIP: 
-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'', 
-privind Ghidul practic în domeniul cooperării transfrontaliere cu minori, elaborat în cadrul 
proiectului bilateral „Mecanisme juridice de protecţie a minorului în cauzele 
transfrontaliere”, 
A apreciat că se impune constituirea unui nou grup de lucru interinstituţional, pentru 
valorificarea activităţii desfăşurate anterior şi analiza solicitările formulate de către PICCJ, 
precum şi alte situaţii concrete privind desfiinţarea unor instanţe şi parchete sau la 
rearondarea unor localităţi în circumscripţiile altor instanţe sau parchete. 
 

*          *        * 
 

Plenul CSM şi-a însuşit punctul de vedere al direcţiei de 
specialitate referitor la propunerea legislativă pentru înființarea, organizarea şi 
funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea Comunicaţiilor, apreciind 
că propunerea legislativă nu respectă cerinţele de calitate a legii. 
 

 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Institutul Naţional al Magistraturii 
În perioada de referinţă Institutul a desfăşurat următoarele activităţi: 

 Pe segmentul de formare inițială auditori de justiţie au participat la activităţile 
prevăzute în programul de formare. De asemenea, pe acest segment au fost derulate 
următoarele activităţi:  
-în seria Întâlnirilor de bun augur organizate pentru auditorii de justiție a avut loc 

conferința ”Gândirea critică sau cum să gândim mai bine”, 

-au fost primiţi în stagiu trei studenți ai Facultății de Drept-Universitatea București,  

-a fost publicat numărul doi al revistei THEMIS – revistă de specialitate juridică în care auditorii 

de justiție, formatorii, judecătorii și procurorii au posibilitatea de a publica articole, studii de 

specialitate sau alte lucrări cu caracter juridic, 

-s-a primit vizita unui grup de 40 de studenți din an terminal ai Facultății de Drept din cadrul 

Universității din București, însoțiți de un cadru didactic al acestei facultăți. 

 Pe segmentul vizând pregătirea magistraților în privința modificărilor legislative 
majore din sistemul legal românesc aduse de intrarea în vigoare a noilor coduri au fost 
derulate următoarele activităţi: 
-a fost prelungită durata acordului de parteneriat, încheiat în cadrul Proiectului „Asistență pentru 

consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față noilor provocări legislative 

și instituționale”, finanțat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, până la data de 30 aprilie 

2017,  

-la sediile curţilor de apel au fost organizate 17 seminarii în domeniul noilor coduri,  

-a fost organizat la București al doilea workshop din seria de patru activități cu tema "Clauze 

abuzive în relația profesionist-consumator"; la acest workshop au participat 23 judecători.  

-a fost organizată la București ”Conferința internațională în dreptul insolvenței”,  

-au fost organizate patru workshop-uri cu tema "Tehnici de redactare a hotărârilor judecătorești 

 În aceeaşi perioadă s-au desfăşurat două întâlniri, respectiv întâlnirea președinților secțiilor 

pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale ale curților de apel şi întâlnirea 

comună a președinților secțiilor penale ale Înaltei Curți de Casație și Justiție și curților de apel 

cu procurorii șefi secție judiciară din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție și al parchetelor de pe lângă curțile de apel, dedicată discutării problemelor de practică 

neunitară în materie penală.  

 În cadrul obiectivului referitor la pregătirea magistraților în privința modificărilor legislative 
majore din sistemul legal românesc INM a inclus, în anul 2016, două domenii, respectiv 
insolvența persoanei fizice şi noul Cod fiscal și noul Cod de procedură fiscală. În cadrul acestui 
proiect au fost organizate două conferinţe pe tema ”Dreptul Insolvenței – incidența penalului în 
insolvență” şi patru activități de formare profesională cu tema ”Insolvența persoanei fizice. 
Legea nr.151/2015” şi trei activități de formare profesională cu tema ”Noul Cod Fiscal. Noul Cod 
de Procedură Fiscală”. 
De asemenea, au fost organizate şi alte activități de formare profesională, respectiv 19 
seminare cu teme vizând: ”Mecanisme eficiente pentru prevenirea și combaterea corupției în 
administrația publică”, "Criminalistică", ”Dreptul muncii și dreptul asigurărilor sociale”, ”Dreptul 
UE în contencios administrativ. Fonduri structurale și TVA”, ”Expertizele criminalistice ale 
armelor și munițiilor - noțiuni aprofundate”, ”Rolul instanțelor naționale în interpretarea și 
aplicarea Dreptului Uniunii Europene”, "Instrumente de cooperare judiciară în materie penală", 
”Limita dintre neregulă și fraudă; Schimb de bune practici în domeniul protecției intereselor 
financiare ale Uniunii Europene în România”, “Comunicare cu elemente și tehnici de 
Programare neuro-lingvistică (NLP)”, ”Engleză juridică”, ”Justiţie şi criminalitate informatică”, 
”Rolul instanțelor naționale în interpretarea și aplicarea Dreptului Uniunii Europene (aspecte 
penale)”, „Cross-border Civil Litigation: The Brussels Ia Regulation - Language Training for 
Judges”, „Etică și deontologie profesională”, ”Formarea specialiștilor în domeniul luptei 
împotriva violenței domestice”.  
 De asemenea, în perioada de referinţă, au fost organizate: 
-două ”Întâlniri tematice între membrii comisiilor medico-legale și judecători”, 
-conferința cu tema “Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe și în Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice”, 
-sesiunea de formare cu tema ”Formarea membrilor comisiilor de evaluare a activității 
profesionale a judecătorilor și procurorilor  - curți de apel și parchete de pe lângă curți de apel”, 
-ultimul seminar de formare a formatorilor pentru procurori și judecători în domeniul combaterii 
violenței domestice, 
-un seminar de formare a formatorilor dedicat formatorilor cu normă întreagă și colaboratori 
implicați în activitatea de formare inițială. 
 În aceeaşi perioadă a fost reluată procedura de selecție pentru recrutarea unui formator cu 
colaborator la disciplina Drept comercial, în cadrul Departamentului de formare inițială şi au fost 
declanşate trei proceduri de recrutare pentru ocuparea a şapte posturi de coordonatori de 
practică şi a trei posturi de consilieri de etică. 
 În perioada de referinţă reprezentanţi ai INM au participat la o serie de evenimente 

internaţionale reprezentative pentru activitatea Institutului. 

www.imn-lex.ro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şcoala Naţională de Grefieri 
     În perioada de referinţă au fost desfăşurate 
următoarele activităţi:  
 

-în cadrul Departamentului de formare profesională 
inițială, a continuat şi a fost finalizat cu examenele de 
absolvire programul de formare inițială a promoției 
2016, 

-a avut loc festivitatea de absolvire a cursanților 
promoției  2016, un număr de 127 de absolvenți ai Şcolii 
Naţionale de Grefieri, fiind astfel repartizați pentru 
posturi de grefieri cu studii superioare juridice la 
instanțele judecătorești și la parchetele din toată țara 
(respectiv 98 la instanțe și 29 la parchete).   

La nivelul Departamentului de formare profesională 
continuă în baza Programului de formare profesională 
continuă a personalului auxiliar de specialitate din 
cadrul instanțelor judecătorești și parchetelor de pe 
lângă acestea pentru anul 2016, au fost derulate 
seminare cu temele „Drept procesual civil. ECRIS”, 
„Management”, „Activitatea grefierului desemnat pentru 
asigurarea desfăşurării activității la biroul judecătorului 
de supraveghere a privării de libertate”, „Elemente de 
tehnoredactare”, „ECRIS şi Registratură”, „Arhivare şi 
Registratură”, „Comunicare şi deontologie”, „Executări 
civile” şi „Executări penale”. 

În vederea formării grefierilor în domeniul prioritar al 
noilor coduri, ȘNG a desfășurat la sediile unor curți de 
apel şi a unor parchete de pe lângă curţi de apel 
seminare cu tema „Drept procesual civil”, la sediile 
curţilor de apel Alba-Iulia, Bacău, Bucureşti, Constanţa, 
Craiova, Galaţi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Timişoara, 
seminare cu tema, „Drept procesual penal”, „Procedura 
insolvenței persoanei fizice”, „Abilități non-juridice”, 
„StatisECRIS”. 

Totodată, în această perioadă s-au derulat cursuri de 
tip eLearning cu temele „Procedura insolvenței 
persoanelor fizice”, „Drept procesual civil” şi „Limba 
română. Lexicul românesc actual. Tipuri de erori  lexico-
semantice”. 

În cadrul proiectului ”Întărirea capacității sistemului 
judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări 
legislative și instituționale/Strengthening the capacity of 
the Romanian judicial system to face new legislative 
and institutional challenges”, finanțat prin Mecanismul 
Financiar Norvegian 2009-2014, au fost organizate 
patru workshop-uri în domeniul Tehnici de redactare a 
hotărârilor judecătorești, şi două seminare în domeniul 
„Managementul activității grefierului în procesul civil”.  

De asemenea, în cadrul aceluiași proiect au fost 
redactate 3 ghiduri practice în domeniile: managementul 
activității grefierului în procesul civil, managementul 
activității grefierului în procesul penal și, respectiv 
managementul activității grefierilor din parchete.  

În vederea asigurării unei pregătiri performante a 
personalului auxiliar din cadrul sistemului judiciar a fost 
declanșată o nouă procedură de selecție pentru 
ocuparea unui post de personal de instruire propriu în 
cadrul Departamentului de formare profesională 
continuă – judecător, iar doi grefieri cu studii juridice 
superioare au fost numiți ca personal de instruire 
propriu în cadrul Departamentului relații internaționale, 
respectiv în cadrul Departamentului de formare 
profesională inițială.  

 
 

www.grefieri.ro 
    

 
 

Secţia pentru judecători  în 
materie disciplinară 

  

 În perioada de referinţă, Secţia 

a aplicat patru sancţiuni 

disciplinare, constând în: 

- -“suspendarea din funcţie pe o 
perioadă de trei luni” pentru 
săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzută de art. 99 lit. h teza a II-a 
din acelaşi act normativ - 
„…întârzierea repetată în efectuarea 
lucrărilor, din motive imputabile”. 
-“suspendarea din funcţia de 
judecător pe o perioadă de 5 luni”  
pentru săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a 
din acelaşi act normativ -
  „…întârzierea repetată în 
efectuarea lucrărilor, din motive 
imputabile“. 
-„diminuarea indemnizaţiei de 
încadrare lunare brute cu 10% pe o 
perioadă de 2 luni” pentru 
săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzută de art. 99 lit. m) din acelaşi 
act normativ - „ nerespectarea în 
mod nejustificat a dispoziţiilor ori 
deciziilor cu caracter administrativ 
dispuse în conformitate cu legea de 
conducătorul instanţei sau al 
parchetului ori a altor obligaţii cu 
caracter administrativ prevăzute de 
lege sau regulamente”. 
-“excluderea din magistratură” 
pentru săvârşirea abaterii disciplinare 
prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a 
din acelaşi act normativ -
  „…întârzierea repetată în 
efectuarea lucrărilor, din motive 
imputabile“. 
 

Secţia pentru procurori în 
materie disciplinară 
     
    În perioada de referinţă, Secţia a 
aplicat două sancţiuni disciplinare 
constând în: 
-“avertisment”  pentru săvârşirea 
abaterii disciplinare prevăzută de art. 
99 lit. c) din Legea 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor - 
„atitudinile nedemne în timpul 
exercitării atribuţiilor de serviciu faţă 
de colegi, celălalt personal al 
instanţei sau al parchetului în care 
funcţionează, inspectori judiciari, 
avocaţi, experţi, martori, justiţiabili ori 
reprezentanţii altor instituţii”, precum  
şi  
-“diminuarea indeminizaţiei de 
încadrare lunare brute cu 20% pe o 
perioadă de 2 luni”, pentru 
săvârşirea abateri disciplinare 
prevăzută de art. 99 lit. c) din acelaşi 
act normativ.  
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=161&d=1565
http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=161&d=1565
http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=161&d=1565
http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=161&d=1565
http://www.inm-lex.ro/displaypage.php?p=161&d=1565
http://www.imn-lex.ro/
http://www.grefieri.ro/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

www.csm1909.ro - Informaţii oficiale despre CSM 
www.csm1909.ro/infoletter - Infoletter - buletin informativ oficial cu apariţie lunară 

www. Infocsm.ro - Informaţii despre activitatea instanţelor şi parchetelor, dezbateri profesionale 
www.iurispedia.ro - platformă pentru comentarea şi adnotarea Noilor Coduri 

 www.rolii.ro – Portal de Jurisprudenţă Românească 
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Daniela  Lecca - Purtător de 
cuvânt al CSM. 

 

      

      Infoletter CSM  

Nr. 5 (38)/2015, 01.10-31.12.2015  
 

 

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

http://www.csm1909.ro/
http://www.csm1909.ro/infoletter
http://www.iurispedia.ro/
http://www.rolii.ro/

