
ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 02 FEBRUARIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 1637/2017 
• Hotarare 

nr. 67 
• Hotarare 

nr. 68 
• Hotarare 
nr. 69<  

MENŢINERE/REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.934/2017 privind cererea domnului 
BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria 
Câmpulung Moldovenesc, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie 
după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 834/2017 privind cererea domnului 
TRAIAN BUCĂLĂU, judecător la Tribunalul Brăila, de menţinere în funcţia de judecător 
după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1863/2017 privind solicitarea domnului 
IONESCU TRAIAN de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria Feteşti sau la 
Tribunalul Ialomiţa. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. respingerea cererii formulate de domnul BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad 
profesional de tribunal la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, de menţinere în funcţie, 
după împlinirea vârstei de 65 ani; 

 

2. acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului BUCĂLĂU TRAIAN, 
judecător la Tribunalul Brăila, după împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 
29.04.2017, până la data de 29.04.2018.  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind  reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Feteşti 
a domnului IONESCU TRAIAN.  

  

  

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât acordarea avizului 
anual pentru menţinerea în funcţie a domnului Ionescu Traian, după împlinirea vârstei 
de 65 ani, începând de la data publicării în Monitorul Oficial al României a decretului 
privind reîncadarea în funcţia de judecător, până la data 08.01.2018.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.934/2017 privind cererea domnului 



BEDRULE GHEORGHE, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria 
Câmpulung Moldovenesc, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie 
după împlinirea vârstei de 65 de ani.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 834/2017 privind cererea domnului 
TRAIAN BUCĂLĂU, judecător la Tribunalul Brăila, de menţinere în funcţia de judecător 
după împlinirea vârstei de 65 de ani.(L) [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1863/2017 privind solicitarea domnului 
IONESCU TRAIAN de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria Feteşti sau la 
Tribunalul Ialomiţa. (L) [descarcă] 

2. 2066/2017 
• Hotarare 
nr. 120<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2039/2017 privind 
analiza preliminară a Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi 
Consiliu asupra progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare, publicat la data de 25 ianuarie 2017. 
Solutie 

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de: 

- Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu asupra progreselor 
înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, publicat la 
data de 25 ianuarie 2017; 

-  conţinutul notei Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind 
analiza preliminară a Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European şi 
Consiliu asupra progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare, publicat la data de 25 ianuarie 2017 şi a aprobat planul de 
acţiune anexat;  

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este oportună adoptarea unui 
plan de activitate pentru întreg mandatul Consiliului Superior al Magistraturii, la 
întocmirea căruia să se aibă în vedere recomandările Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare, Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a sistemului 
judiciar 2015-2020, respectiv finanţările care pot fi accesate prin Programul Operaţional 
Capacitate Administrativă – POCA şi bugetul naţional.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2039/2017 
privind analiza preliminară a Raportului Comisiei Europene către Parlamentul European 
şi Consiliu asupra progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de 
Cooperare şi Verificare, publicat la data de 25 ianuarie 2017. [descarcă] 

3. 2162/2017 
• Hotarare 
nr. 70<  

PLÂNGERE PREALABILĂ: 
 
Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.27237/2016 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul procuror militar CIOBANU NELU, prin 
care solicită revocarea soluției de principiu adoptate de Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii prin Hotărârea nr. 822/14.07.2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat, de lege lata, că  magistratul militar 
poate fi eliberat din funcţie, prin pensionare, în temeiul art.65 alin.(1) lit.b) din Legea 
nr.303/2004, republicată, ca urmare a exprimării opţiunii prevăzute de art.82 alin.(7) din 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000741837.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000742408.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744134.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000742605.pdf


aceeaşi lege, dacă îndeplineşte condiţiile pentru oricare dintre aceste pensii şi, în 
consecinţă,  a hotărât admiterea plângerii prealabile formulate de domnul procuror 
militar CIOBANU NELU şi revocarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.822/14.07.2016.  

 
----------------- 
Documente 
1) Punct de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.27237/2016 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul procuror militar CIOBANU NELU, prin 
care solicită revocarea soluției de principiu adoptate de Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii prin Hotărârea nr. 822/14.07.2016. (L) [descarcă] 
2) Minuta C1 din 19.01.2017 [descarcă] 

4. 1221/2017 
• Hotarare 

nr. 71 
• Hotarare 

nr. 72 
• Hotarare 

nr. 73 
• Hotarare 

nr. 74 
• Hotarare 

nr. 75 
• Hotarare 

nr. 76 
• Hotarare 

nr. 77 
• Hotarare 

nr. 78 
• Hotarare 

nr. 79 
• Hotarare 

nr. 80 
• Hotarare 
nr. 81<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul CIOBANU 
NELU 

Procuror militar la Parchetul Militar de pe 
lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul MARIN 
COVEI 

Judecător la Curtea de Apel Craiova 

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul COSTIN 
EMIL 

Judecător la Tribunalul Maramureş 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul BOŞTIOG 
NECULAI 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Vrancea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna CORNELIA-
MAGDALENA-BIANCA TELECHI. 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna BOSTAN 
ELENA LILI 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bacău 

   Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna MINCĂ 
MARCELA 

Judecător la Judecătoria Craiova 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna POPESCU 
DUMITRA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Caracal 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000742955.pdf
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Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna ŞOFLETEA 
ELENA MARCELA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Făgăraş 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna HODOR 
LUCIA-ELENA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Hunedoara 

 
Solutie 

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

1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CIOBANU NELU, procuror militar la 
Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti, cu grad profesional 
corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art.65 
alin.(1) lit.b) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliberarea din funcţia 
de director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii  a domnului procuror militar 
CIOBANU NELU, începând cu data publicării decretului de eliberare din funcţie, prin 
pensionare. 

2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MARIN COVEI, judecător la Curtea 
de Apel Craiova, începând cu data de 12.02.2017;  

3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului COSTIN EMIL, judecător la 
Tribunalul Maramureş;  

4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BOŞTIOG NECULAI, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea;  

5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CORNELIA –MAGDALENA –BIANCA 
TELECHI, judecător la Tribunalul Bucureşti, începând cu data de 13.02.2017;  

6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BOSTAN ELENA LILI, procuror şef 
Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, începând cu data de 
01.03.2017;  

7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MINCĂ MARCELA, judecător la 
Judecătoria Craiova, începând cu data de 08.02.2017; 

8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei POPESCU DUMITRA, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal; 

 

9. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŞOFLETEA  ELENA MARCELA, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Făgăraş;  

 

10. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei HODOR LUCIA-ELENA, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara.  



5. 2255/2017 
• Hotarare 
nr. 82<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 902/2017 privind cererea de eliberare din 
funcţie, ca urmare a pensionării, formulată de domnul TOADER NECULAE, judecător la 
Judecătoria Pătârlagele, în prezent suspendat din funcţie. 
Solutie 

Conform prevederilor art.65 alin.(1) lit.b), raportate la art.83 ind.2 alin.(2), coroborate cu 
art.83 alin.(1) teza a II-a din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României, a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, 
în temeiul Legii nr.263/2010, a domnului TOADER NECULAE, judecător la Judecătoria 
Pătârlagele. 

6. 1505/2017 
• Hotarare 
nr. 83<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4/27084/2016 privind eliberarea din 
funcţie a domnului judecător cu grad profesional de curte de apel, BONCIU 
GHEORGHE, de la Tribunalul Vâlcea, ca urmare a respingerii cererii de acordare a 
avizului anual de menţinere în funcţia de judecător, după împlinirea vârstei de 65 de ani, 
începând cu data de 22.04.2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie a domnului 
BONCIU GHEORGHE, judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Tribunalul Vâlcea, conform prevederilor art.83 alin.(1) teza finală din Legea 
nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 
data de 22.04.2017, ca urmare a respingerii solicitării de acordare a avizului 
anual pentru menţinerea sa în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 ani.  

7. 2107/2017 
• Hotarare 
nr. 84<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1987/2017 privind folosirea de către 
Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, cu plată, a doi specialişti, pentru 
activitățile de formare iniţială în materia tehnicilor de investigare a infracțiunilor 
economice. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod excepţional, cu 
plată, pentru activităţile de formare iniţială în materia tehnicilor de investigare a 
infracţiunilor economice a:  

- domnului GHEORGHE MIREL RĂDESCU, procuror în cadrul DIICOT – structura centrală; 

- domnului GABRIEL NICUŞOR CRISTIAN, procuror în cadrul DIICOT – structura centrală. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1987/2017 privind folosirea de către 
Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, cu plată, a doi specialişti, pentru 
activitățile de formare iniţială în materia tehnicilor de investigare a infracțiunilor 
economice. (L) [descarcă] 

8. 2108/2017 
• Hotarare 

nr. 85 
• Hotarare 
nr. 86<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3/1987/2017 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la Programul de pregătire profesională a 
magistraților numiţi în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000743017.pdf


anul 2017. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1988/2017 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la aprobarea Programului de formare 
continuă la nivel centralizat şi a Programului de formare continuă la nivel descentralizat 
a magistraților pentru anul 2017. 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul privind pregătirea 
profesională a magistraţilor numiţi în baza art.33 alin.(1) din Legea nr.303/2004, pentru 
anul 2017.  

  

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- Programul de formare continuă la nivel centralizat a magistraţilor, pentru anul 2017;  

- Programul de formare continuă la nivel descentralizat a magistraţilor, pentru anul 2017.  
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3/1987/2017 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la Programul de pregătire profesională a 
magistraților numiţi în condițiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
anul 2017. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1988/2017 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la aprobarea Programului de formare 
continuă la nivel centralizat şi a Programului de formare continuă la nivel descentralizat 
a magistraților pentru anul 2017.(L) [descarcă] 

9. 2103/2017 
• Hotarare 

nr. 87 
• Hotarare 
nr. 88<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.59/27739/2016 privind organizarea 
concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri 2017. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.60/27739/2016 cu propunerile privind 
componenţa comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de 
Grefieri propus a se organiza la data de 23 aprilie 2017. 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului de 
admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, în Bucureşti, la data de 23 aprilie 2017, conform 
calendarului de desfăşurare a concursului, propus de Şcoala Naţională de 
Grefieri  şi Direcţia resurse umane şi organizare.  

  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabilit un număr de 55 locuri de grefier cu 
studii superioare juridice, dintre care 40 alocate instanţelor judecătoreşti şi 15 locuri 
pentru parchete. 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

- tematica şi bibliografia pentru concurs – anexa 1 la nota direcţiei de specialitate; 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000743020.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000743024.pdf


- taxa de înscriere la concurs, în cuantum de 450 lei. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de admitere 
a concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri ce se va organiza la data de 23 
aprilie 2017. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.59/27739/2016 privind organizarea 
concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri 2017. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.60/27739/2016 cu propunerile privind 
componenţa comisiei de organizare a concursului de admitere la Şcoala Naţională de 
Grefieri propus a se organiza la data de 23 aprilie 2017.(L) [descarcă] 

10. 2160/2017 
• Hotarare 

nr. 89 
• Hotarare 

nr. 90 
• Hotarare 

nr. 91 
• Hotarare 
nr. 92<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26062/2016 privind contestaţia 
doamnei judecător DUDAŞ IOANA LUMINIŢA împotriva Hotărârii nr. 29/17.01.2017 a 
Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24140/2017 privind contestaţia 
doamnei URSU GABRIELA MARIA, judecător la Judecătoria Deva, împotriva Hotărârii 
nr. 1487/21.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24443/2017 privind contestaţia 
doamnei CRISTEA SIMONA GEORGETA, judecător la Tribunalul Satu Mare, împotriva 
Hotărârii nr. 1573/24.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15323/2017 privind contestaţia 
doamnei procuror SANDU MARIOARA, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Timişoara, împotriva Hotărârii nr. 533/22.08.2016 a Secției pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. admiterea contestaţiei formulate de doamna DUDAŞ IOANA LUMINIŢA, judecător cu 
grad profesional de tribunal în cadrul Judecătoriei Aleşd, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii  nr.29/17.01.2017 şi, în 
consecinţă, detaşarea sa la Tribunalul Bihor, începând cu data de 15.02.2017;  

2. respingerea contestaţiei formulate de doamna URSU GABRIELA MARIA, judecător la 
Judecătoria Deva, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii  nr.1487/21.11.2016; 

  

3. respingerea contestaţiei formulate de doamna CRISTEA SIMONA GEORGETA, judecător 
la Tribunalul Satu Mare, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1573/24.11.2016;  

  

4. respingerea contestaţiei formulate de doamna procuror cu grad profesional 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000743047.pdf
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corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie SANDU 
MARIOARA din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, delegată la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii  nr.533/22.08.2016.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26062/2016 privind contestaţia 
doamnei judecător DUDAŞ IOANA LUMINIŢA împotriva Hotărârii nr. 29/17.01.2017 a 
Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24140/2017 privind contestaţia 
doamnei URSU GABRIELA MARIA, judecător la Judecătoria Deva, împotriva Hotărârii 
nr. 1487/21.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
[descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24443/2017 privind contestaţia 
doamnei CRISTEA SIMONA GEORGETA, judecător la Tribunalul Satu Mare, împotriva 
Hotărârii nr. 1573/24.11.2016 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. (L) [descarcă] 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15323/2017 privind contestaţia 
doamnei procuror SANDU MARIOARA, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Timişoara, împotriva Hotărârii nr. 533/22.08.2016 a Secției pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 

11. 1944/2017 
• Hotarare 
nr. 93<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1382/2017 privind constituirea reţelei de 
formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea profesională continuă a 
personalului auxiliar de specialitate în anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat reţeaua de formatori a Şcolii 
Naţionale de Grefieri pentru formarea profesională continuă a personalului auxiliar de 
specialitate în anul 2017.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1382/2017 privind constituirea reţelei 
de formatori a Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea profesională continuă a 
personalului auxiliar de specialitate în anul 2017. (L) [descarcă] 

12. 1660/2017 
• Hotarare 
nr. 94<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1383/2017 referitoare la aprobarea 
structurii anului şcolar al Şcolii Naţionale de Grefieri - formare iniţială. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat structura anului şcolar 2017  al Şcolii 
Naţionale de Grefieri - formare iniţială, perioada de şcolarizare fiind 19 iunie – 19 
decembrie 2017, conform anexei  I la nota direcţiei de specialitate. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1383/2017 referitoare la aprobarea 
structurii anului şcolar al Şcolii Naţionale de Grefieri - formare iniţială. (L) [descarcă] 

13. 1953/2017 
• Hotarare 

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/506/2017 privind organizarea unor 
sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de 
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nr. 95<  judecător. 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este necesară organizarea primei 
sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror  şi a procurorilor în funcţia de 
judecător în luna martie 2017, urmând ca stabilirea în concret a lunii în care se va 
organiza cea de a doua sesiune să se facă după ce se vor cunoaşte perioadele exacte de 
desfăşurare a concursurilor preconizate a fi organizate în cea de a doua parte a anului 
2017.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/506/2017 privind organizarea unor 
sesiuni de numire a judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de 
judecător. [descarcă] 

14. 496/2017 
• Hotarare 
nr. 96<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/27992/2016 privind solicitarea Curţii de 
Apel Târgu Mureş de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a patru posturi 
de grefier la instanţele din circumscripţie. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi de grefier:  

 

- 1 post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Judecătoriei Târgu Mureş;  

- 1 post de grefier cu studii superioare juridice în cadrul Judecătoriei Odorheiu Secuiesc;  

- 1 post de grefier cu studii superioare juridice  în cadrul Judecătoriei Gheorgheni;  

- 1 post de grefier cu studii medii în cadrul Judecătorie Gheorgheni.  

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/27992/2016 privind solicitarea Curţii 
de Apel Târgu Mureş de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a patru 
posturi de grefier la instanţele din circumscripţie. (L) [descarcă] 

15. 2093/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1256/2017 privind încetarea efectelor 
Hotărârii nr. 674/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ca unul dintre cele 2 posturi vacante 
de judecător de la nivelul Judecătoriei Hârşova să fie considerat ocupat de doamna 
judecător Szilagyi Raluca Meda, începând cu data de 18.01.2017, astfel încât la analizarea 
cererilor de transfer ce vor fi formulate pentru această instanţă va fi avut în vedere un 
singur post util.  
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----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1256/2017 privind încetarea efectelor 
Hotărârii nr. 674/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 

16. 2033/2017 
• Hotarare 

nr. 97 
• Hotarare 

nr. 98 
• Hotarare 
nr. 99<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 656;689;1314;1385;27477/2017 privind 
solicitările unor instanţe referitoare la organizarea unui concurs de admitere în 
magistratură. 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4/2475/2016 privind organizarea unui 
concurs de admitere în magistratură, în condiţiile art.33 alin.(1) din Legea nr.303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unor posturi 
vacante de judecător şi procuror.  
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/2475 cu propunerile privind componenţa 
comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură, propus a se organiza în 
perioada februarie - martie 2017. 
Solutie 

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea calendarului 
concursurilor şi examenelor ce se organizează în anul 2017, adoptat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1462/22.11.2016, cu încă un concurs de 
admitere în magistratură în prima parte a anului 2017.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea unui concurs de 
admitere în magistratură, la Bucureşti, în perioada 7 februarie – 22 mai 2017, conform 
calendarului propus de Direcţia resurse umane şi organizare – anexa 2 la nota direcţiei de 
specialitate; 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

- un număr de 81 posturi de judecător pentru concursul de admitere în magistratură, 
după cum urmează:   

Nr. crt. Instanţa Număr posturi 

Curtea de Apel Alba Iulia  

1 Judecătoria Petroşani 2 

2 Judecătoria Brad 2 

3 Judecătoria Haţeg 2 

4 Judecătoria Orăştie 1 

Curtea de Apel Bacău  

5 Judecătoria Podu Turcului 1 

Curtea de Apel Braşov  

6 Judecătoria Rupea 1 

Curtea de Apel Bucureşti  
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7 Judecătoria Buftea 5 

8 Judecătoria Olteniţa 1 

9 Judecătoria Giurgiu 7 

10 Judecătoria Feteşti 2 

11 Judecătoria Alexandria 2 

Curtea de Apel Cluj  

12 Judecătoria Năsăud 1 

13 Judecătoria Târgu Lăpuş 2 

14 Judecătoria Dragomireşti 3 

Curtea de Apel Constanţa  

15 
Judecătoria Medgidia 

1 
  

16 Judecătoria Tulcea 2 

17 
Judecătoria Babadag 

1 
  

18 Judecătoria Măcin 1  

Curtea de Apel Craiova  

19 Judecătoria Baia de Aramă 1  

Curtea de Apel Galaţi  

20 Judecătoria Galaţi 4 

21 
Judecătoria Târgu Bujor 

1 
  

22 Judecătoria Lieşti 1  

23 Judecătoria Însurăţei 2  

24 Judecătoria Făurei 2 

25 Judecătoria Adjud 1 

26 Judecătoria Panciu 1 

27 Judecătoria Brăila 2 

Curtea de Apel Piteşti  

28 Judecătoria Horezu 3 



Curtea de Apel Ploieşti  

29 Judecătoria Ploieşti 4 

30 Judecătoria Buzău 3 

31 Judecătoria Pătârlagele 2 

32 Judecătoria Moreni 1 

33 Judecătoria Râmnicu Sărat 1 

34 Judecătoria Pogoanele 1 

Curtea de Apel Suceava  

35 Judecătoria Vatra Dornei 1 

36 Judecătoria Botoşani 3 

37 Judecătoria Săveni 2 

38 Judecătoria Darabani 2 

Curtea de Apel Timişoara  

39 Judecătoria Lipova 1 

40 Judecătoria Moldova Nouă 1 

41 Judecătoria Chişineu Criş 1 

42 Judecătoria Gurahonţ 2  

43 Judecătoria Reşiţa 1 

 

- un  număr de 30 de posturi de procurori pentru concursul de admitere în magistratură, 
după cum urmează:   

Unitatea de parchet Posturi  

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Costeşti 1 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălceşti  1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Podu Turcului  1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei 1 



Parchetul de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş 2 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Darabani 1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc 1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Feteşti 1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus 1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag 1 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin 1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat 2 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă 2 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi 2 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila 1 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud 2 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş 1 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc 1 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc 1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni 1 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta 1 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova 1 

Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa 2 



Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova - Nouă 1 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

- tematica şi bibliografia propuse de Institutul Naţional al Magistraturii – anexa 5;  

- metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului – anexa 6; 

- modelul de cerere tipizată de înscriere la concurs – anexa 7;  

- taxa  de înscriere la concurs în cuantum de 450 lei, conform propunerii Institutului 
Naţional al Magistraturii;  

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de admitere 
a concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada februarie –mai 2017.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4/2475/2016 privind organizarea unui 
concurs de admitere în magistratură, în condiţiile art.33 alin.(1) din Legea nr.303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea unor posturi 
vacante de judecător şi procuror. [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 656;689;1314;1385;27477/2017 
privind solicitările unor instanţe referitoare la organizarea unui concurs de admitere în 
magistratură.(L) [descarcă] 
3) Minuta C2 din data de 27.01.2017 [descarcă] 

17. 1506/2017 
• Hotarare 
nr. 100<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 127/IJ/25/DIP/2016 privind cererea de apărare a 
reputației profesionale formulată de domnul MARIUS VOINEAG, 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 MARIUS VOINEAG, procuror în cadrul 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate şi Terorism.  

18. 2065/2017 
• Hotarare 
nr. 101<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 1/27774/2016 privind cererea de apărare a reputației 
profesionale, formulată de domnul MANEA GHEORGHE, președintele Curţii Militare de 
Apel. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare a 
independenţei,  imparţialităţii şi reputaţiei profesionale formulate de domnul  judecător 
– general de brigadă MANEA GHEORGHE, preşedintele Curţii Militare de Apel. 

19. 1416/2017 
• Hotarare 

nr. 102 
• Hotarare 

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/708/2017 privind constatarea calităţii 
de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 
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nr. 103 
• Hotarare 

nr. 104 
• Hotarare 

nr. 105 
• Hotarare 

nr. 106 
• Hotarare 

nr. 107 
• Hotarare 

nr. 108 
• Hotarare 
nr. 109<  

 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 899/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Judecătoriei Bacău. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/1454/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Judecătoriei Buftea. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/28049/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Curţii de Apel Ploieşti. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1323/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Tribunalului Gorj. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/1589/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1301/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Judecătoriei Botoşani. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27459/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de membru de drept 
al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a domnului judecător TUDOSE BADEA MARIUS, 
preşedintele acestei instanţe.  

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei 
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Bacău, în sensul numirii în calitate de membru supleant a domnului judecător ENACHE 
SILVIU CĂTĂLIN, în locul doamnei judecător ŞTEFĂNESCU ROXANA IRINA, al carei mandat 
a încetat la data de 19.09.2016.  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei 
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Buftea, după cum urmează:  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor pe doamna judecător IORDĂCHESCU ELISABETA MIHAELA, în 
locul doamnei judecător Martin Andreia Nicoleta, transferată în cadrul Judecătoriei 
Sectorului 4 Bucureşti;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor pe doamna judecător TĂŞCAN ADRIANA, în locul doamnei 



judecător Iordăchescu Elisabeta Mihaela, propusă în calitate de membru desemnat al 
comisiei.  

 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei 
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel 
Ploieşti, după cum urmează:  

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor pe doamna judecător AIDA LILIANA STAN, începând cu data 
de 21.05.2017, când va înceta cel de-al doilea mandat a doamnei judecător Tudose Ana 
Roxana;  

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor pe domnul judecător FRĂŢILESCU PAUL MIHAI;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor pe doamna judecător MĂDĂLINA PETROSINA GRAURE, în 
locul doamnei judecător Chirică Elena. 

 

5.  Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Gorj, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât:  

- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor a doamnei judecător RĂDOI LUMINIŢA, începând cu data de 
06.02.2017; 

 

- reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor a doamnei  judecător VLADU-CREVON MĂDĂLINA ELENA, 
(fostă Lungănoiu), începând cu data de 06.02.2017.  

 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei 
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Parchetului de 
pe lângă Tribunalului Hunedoara, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a 
doamnei prim procuror adjunct HURDUBEU ADRIANA CRISTINA, în locul doamnei 
procuror Negruţiu Mirela Elena, eliberată din funcţie prin pensionare. 

7. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Botoşani, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât:  

- reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor a domnului judecător MURARIU ADRIAN, începând cu data 
de 06.03.2017;  

 



- reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor a domnului judecător SAPARIUC IRINEL, începând cu data de 
06.03.2017.  

8. 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 Constanţa, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a 
doamnei prim-procuror adjunct cu delegaţie ANDREI CAMELIA, în locul domnului 
procuror MIHĂILESCU CĂTĂLIN CRISTIAN, ca urmare a renunţării la calitatea de membru 
desemnat. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/708/2017 privind constatarea calităţii 
de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 899/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Judecătoriei Bacău. (L) [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/1454/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Judecătoriei Buftea.(L) [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/28049/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Curţii de Apel Ploieşti.(L) [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1323/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Tribunalului Gorj.(L) [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/1589/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. (L) [descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1301/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul Judecătoriei Botoşani. (L) [descarcă] 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27459/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa. (L) [descarcă] 

20. 1974/2017 
• Hotarare 

nr. 110 
• Hotarare 

nr. 111 
• Hotarare 

nr. 112 
• Hotarare 
nr. 113<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1054/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
şi de personal ale Judecătoriilor Găeşti şi Moreni. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1306/2017privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1861/2017privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Iaşi. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1859/2017privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
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şi de personal ale Curţii de Apel Ploieşti şi ale unor instanţe din circumscripţia sa 
teritorială. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform pentru:  

 

 

1. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Găeşti şi Judecătoriei 
Moreni, prin transformarea următoarelor posturi vacante, după cum urmează:   

 

 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat 
 

 
Judecătoria 

Găeşti 
1 Grefier arhivar 

treapta I 
Grefier treapta II 

  

Judecătoria 
Moreni 

1 Agent procedural Grefier cu studii superioare 
debutant 

  

 

 

2. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii 
de Apel Alba Iulia, prin transformarea următoarelor posturi:  

 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  

 
Tribunalul Sibiu 6 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Judecătoria Sibiu 1 Grefie treapta II Grefier treapta I   

1 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta 
I 

  

Tribunalul Alba 1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

2 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta 
I 

  

Judecătoria Alba 
Iulia 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 
  

Judecătoria Aiud 1 Grefier treapta II Grefier treapta I   



2 Grefier gradul II Grefier gradul I   

 

3. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale  unor instanţe din circumscripţia Curţii 
de Apel Iaşi, prin transformarea următoarelor posturi:  

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  

 
Curtea de Apel Iaşi  2 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Tribunalul Iaşi  1 Grefier treapta I  Grefier gradul I   

3 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta 
I  

  

Judecătoria Iaşi  10 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier treapta I  Grefier gradul II   

2 Grefier treapta II Grefier treapta I   

Judecătoria Paşcani 2 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Judecătoria 
Răducăneni 

1 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta 
I  

  

Tribunalul Vaslui 1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Judecătoria Vaslui  1 Grefier treapta II Grefier gradul II   

5 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Judecătoria Bârlad 2 Grefier gradul II Grefier gradul I   

 

4. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale  Curţii de Apel Ploieşti şi ale unor 
instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, prin transformarea unor posturi 
ocupate de personal contractual, după cum urmează:  

Instanţa Postul actual Postul transformat Nr. 
posturi  

 

 
Curtea de Apel 

Ploieşti 
Referent de specialitate 

gradul II 
Referent de specialitate 

gradul I 
1 

  

Tribunalul Prahova Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II 

1 
  

Judecătoria 
Câmpina 

Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II 

1 
  



Tribunalul 
Dâmboviţa 

Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II 

1 
  

Judecătoria 
Pucioasa 

Muncitor calificat 
treapta III 

Muncitor calificat 
treapta II 

1 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1054/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
şi de personal ale Judecătoriilor Găeşti şi Moreni. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1306/2017privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia. (L) 
[descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1859/2017privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
şi de personal ale Curţii de Apel Ploieşti şi ale unor instanţe din circumscripţia sa 
teritorială. (L) [descarcă] 

21. 501/2017 
• Hotarare 
nr. 114<  

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27454/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Iaşi de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi de judecător 
temporar vacante de la nivelul Judecătoriei Iaşi. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea pe perioadă nedeterminată 
a 2 posturi temporar vacante de judecător de la nivelul Judecătoriei Iaşi, în condiţiile 
art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27454/2016 privind solicitarea 
Tribunalului Iaşi de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a trei posturi de judecător 
temporar vacante de la nivelul Judecătoriei Iaşi. (L) [descarcă] 

22. 2034/2017 PLÂNGERE PREALABILĂ: 
 
Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.716/2017 privind 
solicitarea doamnei MAZILU RALUCA MARIA de revocare parţială a Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1626/15.12.2016 şi a Hotărârii 
nr.1543/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna MAZILU RALUCA 
MARIA, candidat la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, sesiunea iulie-octombrie 2016, de revocare parţială a Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii  nr.1626/15.12.2016,  a Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii   nr.1543/15.12.2016, precum şi a 
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Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii   nr.1544/15.12.2016. 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta C1 din 19.01.2017 [descarcă] 

23. 1894/2017 
• Hotarare 
nr. 115<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1803/2017 privind 
aprobarea unor ghiduri practice întocmite pentru activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

1. Ghidul practic în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul civil;  

  

2. Ghidul practic în domeniul managementului activităţii grefierului în procesul penal; 

3. Ghidul practic în domeniul managementului activităţii grefierului din parchete.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1803/2017 
privind aprobarea unor ghiduri practice întocmite pentru activitatea Şcolii Naţionale de 
Grefieri. (L) [descarcă] 

24. 1234/2017 
• Hotarare 

nr. 116 
• Hotarare 

nr. 117 
• Hotarare 
nr. 118<  

1) Nota Direcției afaceri europene, relaţi internaţionale şi programe nr. 1/1052/2017 
privind desemnarea reprezentantului Consilului Superior al Magistraturii în cadrul 
Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ). 
 
2) Nota Direcției afaceri europene, relaţi internaţionale şi programe nr. 2/1052/2017 
privind desemnarea reprezentanţilor Consilului Superior al Magistraturii în cadrul 
echipelor de proiect ale Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare. 
 
3) Nota Direcției afaceri europene, relaţi internaţionale şi programe nr. 3/1052/2017 
privind întâlnirea Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare 
(RECJ), Bruxelles, 13 februarie 2017. 
 
4) Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr 11/24300/2017 
desemnarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii care vor participa la 
întâlnirea echipei Proiectului 1 „Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de 
justiţie”, derulat în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bruxelles, 13 - 
14 februarie 2017. 
 
5) Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.2197/2017 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul instituțiilor 
Consiliului Europei: Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO), Consiliul Consultativ 
al Judecătorilor Europeni (CCJE) şi Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni 
(CCPE). 
 
6) Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 14/11358/2017 
privind aprobarea propunerii de Proiect a Institutului Naţional al Magistraturii în vederea 
finanţării în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, 2014 – 2021. 
Solutie 
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I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna judecător ANDREA 
ANNAMARIA CHIŞ, membru  al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul Comitetului 
Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ). 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea doamnei judecător 
ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru  al Consiliului Superior al Magistraturii, la întrunirea 
Comitetului Executiv al RECJ, Bruxelles, 13 februarie 2017.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat suportarea din bugetul Consiliului 
Superior al Magistraturii a cheltuielilor de transport şi cazare pentru membrul delegaţiei, 
fiind rambursate parţial în condiţiile prevăzute în Regulile de rambursare ale Reţelei.  

 

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat următorii reprezentanţi ai  
Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul echipelor de proiect ale Rețelei Europene a 
Consiliilor Judiciare, conform calendarului comunicat de RECJ, după cum urmează:  

Reuniunile echipei Proiectului nr.1 (în data de 14 februarie, la Bruxelles; în perioada 16-17 
martie, cel mai probabil la Viena – urmează a fi confirmat):  

- doamna judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru  al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 

- domnul procuror NICOLAE ANDREI SOLOMON, membru  al Consiliului Superior al 
Magistraturii; 

Reuniunile echipei Proiectului nr.2: ( în perioada 13-14 martie, la Ljubljana; în perioada 
10-11 aprilie, la Budapesta):  

- doamna judecător OPRINA EVELINA-MIRELA, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  

- doamna procuror TATIANA TOADER, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;  

Adunarea Generală (în perioada 7-9 iunie, Paris):  

- doamna judecător MARIANA GHENA, preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii;  

- domnul procuror CRISTIAN MIHAI BAN, vicepreşedintele Consiliului Superior al 
Magistraturii.  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat suportarea din bugetul Consiliului 
Superior al Magistraturii a cheltuielilor de transport, cazare şi dirună pentru membrii 
delegaţiei, fiind rambursate parţial în condiţiile prevăzute în Regulile de rambursare ale 
Reţelei.  

III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării notei 
Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe privind desemnarea 
reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul instituțiilor Consiliului 
Europei: Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO), Consiliul Consultativ al 
Judecătorilor Europeni (CCJE ) şi Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni (CCPE), 



urmând ca de la nivelul DAERIP să se întocmească o adresă a conducerii Consiliului 
Superior al Magistraturii către Ministerul Justiţiei, prin care să se solicite avizul cu privire 
la desemnarea acestor reprezentanţi.  

IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât asumarea de către Consiliul 
Superior al Magistraturii a calităţii de promotor de proiect pentru proiectele finanţate 
prin Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, atât în ceea ce priveşte componenta 
de formare, cât şi cea privind întărirea capacităţii instituţionale a sistemului judiciar.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea ca proiectele ce 
urmează a fi astfel finanţate să fie în întregime concepute de Consiliul Superior al 
Magistraturii, inclusiv în cazul instituţiilor coordonate de Consiliul Superior al 
Magistraturii.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a apreciat că se impune  iniţierea de acorduri 
ca partener cu instituţiile coordonate în vederea implementării proiectelor. 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis transmiterea unei 
corespondenţe către Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în 
sensul de a se avea în vedere înfiinţarea unui compartiment  specializat în vederea 
implementării proiectelor cu finanţare externă.  

  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţi internaţionale şi programe nr. 1/1052/2017 
privind desemnarea reprezentantului Consilului Superior al Magistraturii în cadrul 
Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ). [descarcă] 
2) Nota Direcției afaceri europene, relaţi internaţionale şi programe nr. 2/1052/2017 
privind desemnarea reprezentanţilor Consilului Superior al Magistraturii în cadrul 
echipelor de proiect ale Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare. [descarcă] 
3) Nota Direcției afaceri europene, relaţi internaţionale şi programe nr. 3/1052/2017 
privind întâlnirea Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare 
(RECJ), Bruxelles, 13 februarie 2017. [descarcă] 
4) Minuta C3 din data de 19.01.2017 [descarcă] 
5) Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr 11/24300/2017 
desemnarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii care vor participa la 
întâlnirea echipei Proiectului 1 „Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de 
justiţie”, derulat în cadrul Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Bruxelles, 13 - 
14 februarie 2017. [descarcă] 
6) Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.2197/2017 privind 
desemnarea reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul instituțiilor 
Consiliului Europei: Grupul Statelor împotriva Corupției (GRECO), Consiliul Consultativ 
al Judecătorilor Europeni (CCJE ) şi Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni 
(CCPE). [descarcă] 
7) Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 14/11358/2017 
privind aprobarea propunerii de Proiect a Institutului Naţional al Magistraturii în vederea 
finanţării în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian, 2014 – 2021. (L) [descarcă] 
8) Minuta C3 din data de 31.01.2017 [descarcă] 

25. 1233/2017 Raportul nr. 1/1147/2017 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul 
relaţii cu pubicul pe semestrul II al anului 2016. 
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Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul nr. 1/1147/2017 privind 
activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul pe semestrul II al 
anului 2016. 

 
----------------- 
Documente 
1) Raportul nr. 1/1147/2017 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul 
relaţii cu pubicul pe semestrul II al anului 2016. [descarcă] 

26. 2133/2017 Sesizarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru a verifica realitatea declaraţiilor 
date de judecători, procurori, magistraţi asistenţi, personalul de specialitate juridică 
asimilat acestora şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi 
parchetelor, în formă autentică, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 
303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării a declaraţiilor depuse pentru anul 2016 de membrii Consiliului Superior al 
Magistraturii, judecători, procurori, magistraţi-asistenţi şi personalul de specialitate 
juridică asimilat acestora din cadrul aparatului propriu al Consiliului, în funcţie la data de 
31.12.2016, cu precizarea că toate declaraţiile depuse până în prezent sunt cuprinse în 
dosarele profesionale ale acestora.  

  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transmiterea de către Biroul relaţii cu 
publicul din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a  unui răspuns.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.1914/2017 privind solicitarea doamnei 
judecător LĂCRĂMIOARA AXINTE, preşedinte al Secției a II-a civile, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Botoşani. (L) [descarcă] 

27. 1151/2017 
• Hotarare 
nr. 119<  

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, în legătură cu situaţia doamnei judecător 
MIHAELA LĂMÂIŢA CIOCEA, a apreciat că devin incidente dispoziţiile art.41 din 
Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor 
raportate la prevederile art.41 alin.(4) şi art.65 alin.(1) lit.d) din Legea nr.303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările utlerioare,  având în vedere faptul că doamna 
judecător  a lipsit nejustificat de la examenul organizat de Institutul Naţional al 
Magistraturii, în temeiul art.41 din Legea nr.303/2004 şi art.38-39 din Regulament, ceea 
ce echivalează cu o nepromovare a acesteia. 

În consecinţă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către  

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000741608.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000743100.pdf


Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie a doamnei CIOCEA 
MIHAELA LĂMÎIŢA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pentru incapacitate 
profesională, în conformitate cu art.65 alin.(1) lit.d) din Legea nr.303/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.  

 


