
ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 07 FEBRUARIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 2792/2017 
• Hotarare nr. 

123<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25666/2016 cu propunerile privind 
componenţa comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 
împotriva evaluării la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 3 ianuarie-31 mai 2017. 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de 
evaluare şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor împotriva evaluării la 
concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
din perioada 3 ianuarie-31 mai 2017. 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizarenr. 25666/2016 cu propunerile 
privind componenţa comisiilor de evaluare şi a comisiilor de soluţionare a 
contestaţiilor împotriva evaluării la concursul de promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 3 ianuarie-31 mai 
2017. (L) [descarcă] 
2) Minuta C2 din data de 03.02.2017 [descarcă] 

2. 2783/2017 
• Hotarare nr. 

124 
• Hotarare nr. 

125 
• Hotarare nr. 

126<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23985,25202,24121/2017 
privind contestaţiile formulate de doamnele VÎRLAN VALERIA şi PRETORIAN 
OANA-MIHAELA, judecători în cadrul Tribunalului Olt, şi de doamna BUSUIOC 
LUMINIŢA, judecător cu grad de tribunal în cadrul judecătoriei Drobeta Turnu 
Severin. 
 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000745380.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000745656.pdf


 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

1) admiterea  contestaţiei formulate de doamna judecător cu grad de tribunal 
BUSUIOC LUMINIŢA, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1584/24.11.2016 şi, în consecinţă, a dispus transferul 
doamnei judecător de la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, la Tribunalul Olt, 
începând cu data de 01.04.2017;  

 

2) respingerea contestaţiei  formulate de doamna judecător PRETORIAN OANA-
MIHAELA, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1588/24.11.2016;  

 

3) respingerea contestaţiei  formulate  de doamna judecător VÎRLAN VALERIA, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1591/24.11.2016.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23985,25202,24121/2017 
privind contestaţiile formulate de doamnele VÎRLAN VALERIA şi PRETORIAN 
OANA-MIHAELA, judecători în cadrul Tribunalului Olt, şi de doamna BUSUIOC 
LUMINIŢA, judecător cu grad de tribunal în cadrul judecătoriei Drobeta Turnu 
Severin. (L) [descarcă] 

3. 2780/2017 
• Hotarare nr. 

127 
• Hotarare nr. 

128 
• Hotarare nr. 

129 
• Hotarare nr. 

130 
• Hotarare nr. 

131 
• Hotarare nr. 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1852/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bacău. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2214/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Constanţa. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1862/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744940.pdf


132 
• Hotarare nr. 

133 
• Hotarare nr. 

134 
• Hotarare nr. 

135<  

de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Iaşi şi Tribunalului Vaslui. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1978/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Suceava şi ale unor instamţe 
judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1857/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Galaţi şi ale unor instamţe 
judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2484/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 
Constanţa. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2219/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Petroşani şi Judecătoriei Deva. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2622/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Mureş. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28164/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 
Bucureşti. 

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

 

1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bacău 
şi ale unor instanţe din circumscripţia sa teritorială, prin transformarea 
unor posturi ocupate:  

 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 



Curtea de Apel 
Bacău 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Judecătoria Piatra 
Neamţ 

2 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Tribunalul Bacău 1 Grefier treapta II Grefier gradul II 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Judecătoria Târgu 
Neamţ 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Bicaz 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

 

 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Constanţa, prin transformarea unui post ocupat de funcţionar public, 
după cum urmează: 

 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Curtea de 
Apel 

Constanţa 

1 Expert, clasa I, 
grad 
profesional 
principal 

Expert, clasa I, grad 
profesional superior 

 

3) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Iaşi şi 
Tribunalului Vaslui, prin transformarea unor posturi ocupate de 
personal contractual, după cum urmează: 



 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Curtea de 
Apel Iaşi 

1 Referent de 
specialitate – 
psiholog gradul 
II 

Referent de 
specialitate - 
specialitate – 
psiholog gradul I 

1 Merceolog 
treapta I 

Merceolog treapta I 
A 

Tribunalul 
Vaslui 

1 Muncitor 
calificat treapta 
III 

Muncitor calificat 
treapta II 

 

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

 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Curtea de 
Apel Suceava 

4 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Tribunalul 
Botoşani 

4 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Judecătoria 
Botoşani 

4 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 1 Grefier treapta Grefier treapta I 



Darabani II 

Tribunalul 
Suceava 

3 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Suceava 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Gura 

Humorului 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Fălticeni 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

 

 

5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Galaţi 
şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, prin 
transformarea unor posturi de personal auxiliar de specialitate, după 
cum urmează: 

 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Curtea de 
Apel Galaţi 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Tribunalul 
Galaţi 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

3 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Galaţi 

1 Grefier şef 
gradul II 

Grefier şef gradul I 



4 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Tecuci 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 

Tribunalul 
Brăila 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Brăila 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier gradul II 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 

3 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Făurei 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

Tribunalul 
Vrancea 

1 Grefier 
statistician 
gradul II 

Grefier statistician 
gradul I 

1 

 

Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

 

 

Judecătoria 
Focşani 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 

3 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I 

 

 

6) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Constanţa, 



prin transformarea unor posturi de personal auxiliar de specialitate, 
după cum urmează:  

 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Tribunalul 
Constanţa 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul II 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

2 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Judecătoria 
Constanţa 

2 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I 

Judecătoria 
Mangalia  

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Judecătoria 
Hârşova 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier gradul II 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I 

Tribunalul 
Tulcea 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier treapta I 



Judecătoria 
Tulcea 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul II 

 

7) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Petroşani 
şi Judecătoriei Deva,  prin transformarea unor posturi ocupate de grefier, 
potrivit încadrării şi vechimii în specialitate a titularilor posturilor, după 
cum urmează:  

 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Judecătoria 
Petroşani 

1 Grefier gradul 
II 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier debutant cu 
studii medii 

Judecătoria 
Deva 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier debutant cu 
studii medii 

 

8) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Mureş, 
prin transformarea unui post ocupat de grefier gradul II, în post de 
grefier gradul I; 

 

9) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe din 
circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, prin transformarea 
următoarelor posturi:  

 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Tribunalul 
Bucureşti 

4 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 



1 Grefier treapta 
II 

Grefier gradul II 

Judecătoria 
Sectorului 6 

Bucureşti  

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Călăraşi  

1 Grefier treapta 
II 

Grefier gradul II 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul II 

Tribunalul 
Giurgiu  

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Giurgiu  

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 

1 Grefier treapta 
II 

Grefier gradul II 

Judecătoria 
Urziceni 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul I 

Tribunalul 
Ilfov 

2 Grefier treapta 
I 

Grefier gradul II 

 

 
 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1852/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bacău.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2214/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Constanţa.(L) [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1862/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Iaşi şi Tribunalului Vaslui.(L) 
[descarcă] 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744945.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744947.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744951.pdf


4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1978/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Suceava şi ale unor instamţe 
judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială. (L) [descarcă] 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1857/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Galaţi şi ale unor instamţe 
judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială.(L) [descarcă] 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2484/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 
Constanţa. [descarcă] 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2219/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Petroşani şi Judecătoriei Deva. (L) 
[descarcă] 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2622/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Mureş.(L) [descarcă] 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 28164/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 
Bucureşti. [descarcă] 

4. 2781/2017 
• Hotarare nr. 

136 
• Hotarare nr. 

137<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1336/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Olt. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1594/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. 
 
 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Olt, în sensul numirii în calitate de membru desemnat  a domnului 
judecător PIŢU MARIN CONSTANTIN, în locul doamnei judecător MEŞINĂ NUŢI 
FLORENTINA, al cărei mandat a încetat la data de 06.02.2017. 

 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744956.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744959.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000745271.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000745273.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000745275.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000745281.pdf


 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, în sensul numirii în calitate de 
membru desemnat a domnului procuror CARABULEA IULIAN, în locul doamnei 
procuror BITERE MONICA, eliberată din funcţie, prin pensionare.  

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1336/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Olt. [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1594/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi. (L) [descarcă] 

5. 499/2017 
• Hotarare nr. 

138<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/27902/2017 privind exercitarea 
de către vicepreşedintele instanţei a atribuţiilor preşedintelui comisiei de evaluare 
a activităţii profesionale a judecătorilor, în situaţia în care funcţia de preşedinte al 
instanţei este vacantă. 
 
 
Solutie 

De lege lata, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că 
vicepreşedintele instanţei exercită, în lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia, 
inclusiv pe acelea referitoare la evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor 
din cadrul instanţei, în acest caz, nefiind necesară instruirea ca evaluator a 
vicepreşedintelui.  

 

În consecinţă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de 
membru de drept în comisia  de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Vaslui a doamnei judecător VEZETEU CORNELIA, 
vicepreşedintele instanţei.  

 

 
----------------- 
Documente 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744935.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000744999.pdf


1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/27902/2017 privind 
exercitarea de către vicepreşedintele instanţei a atribuţiilor preşedintelui comisiei 
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor, în situaţia în care funcţia de 
preşedinte al instanţei este vacantă. (L) [descarcă] 

6. 2920/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios 
nr.27554/2016 privind solicitarea domnului POPESCU EMANUEL SERGIU 
CODRUŢ de revocare a Hotărârilor nr. 702/2016 a Secției pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii şi a Hotărârilor nr. 562/2010, 1141/2016 şi 
1201/2016 ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că domnul POPESCU 
EMANUEL SERGIU CODRUŢ a formulat în termenul legal plângerea prealabilă 
împotriva Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1141/06.10.2016 şi nr.1201/11.10.2016. 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea plângerii 
prealabile formulate de domnul POPESCU EMANUEL SERGIU CODRUŢ, împotriva 
Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1141/06.10.2016, 
nr.1201/11.10.2016 şi nr.562/24.06.2010.  

 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta C1 din data de 02.02.2017 [descarcă] 

7. 2930/2017 
• Hotarare nr. 

139<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
27317/2016 privind proiectul de Ordin comun al Ministrului Justiției, Ministrului 
Afacerilor Interne, Președintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor, inculpaţilor sau 
persoanelor condamnate în cadrul procedurilor penale ori persoanelor căutate în 
baza unui mandat european de arestare, cu privire la drepturile acestora. 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Ordin 
comun al ministrului justiției, ministrului afacerilor interne, președintelui Înaltei 
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Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind modelul informării scrise înmânate 
suspecţilor, inculpaţilor sau persoanelor condamnate în cadrul procedurilor penale 
ori persoanelor căutate în baza unui mandat european de arestare, cu privire la 
drepturile acestora.  

 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Minuta C1 din 02.02.2017 [descarcă] 
2) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
27317/2016 privind proiectul de Ordin comun al Ministrului Justiției, Ministrului 
Afacerilor Interne, Președintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi al 
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
privind modelul informării scrise înmânate suspecţilor, inculpaţilor sau 
persoanelor condamnate în cadrul procedurilor penale ori persoanelor căutate în 
baza unui mandat european de arestare, cu privire la drepturile acestora. (L) 
[descarcă] 

8. 2949/2017 
• Hotarare nr. 

140<  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
24840/2016 referitor la modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi 
desfășurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor. 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea art.2 din 
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în 
funcţii de conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturi nr.182/2007, cu modificările ulterioare, după cum 
urmează:  

 

„Art. 2 – (1) Concursul de promovare în funcţiile prevăzute la art.1  se organizează la 
nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie, curţilor de apel şi al parchetelor 
de pe lângă curţile de apel.  

(2) La concursul de promovare în funcţiile din cadrul instanţelor pot participa 
numai grefieri, respectiv grefieri informaticieni, de la instanţe.  
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(3) La concursul de promovare în funcţiile din cadrul parchetelor pot participa 
numai grefieri, respectiv grefieri informaticieni, de la parchete.” 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
24840/2016 referitor la modificarea art. 2 din Regulamentul privind organizarea şi 
desfășurarea concursului de promovare în funcţii de conducere a grefierilor. (L) 
[descarcă] 
2) Minuta C2 din data de 03.02.2017 [descarcă] 

9. 26633/2016 
• Hotarare nr. 

141<  

Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 18221/2016 privind 
propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de ordine interioară al 
instanțelor judecătoreşti. 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea art.18 alin.(1) din 
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, după cum 
urmează:  

 

„Art. 18 - (1) În cadrul fiecărei instanţe judecătoreşti funcţionează un colegiu de 
conducere. Preşedintele instanţei este şi preşedintele colegiului de conducere. La 
instanţele la care nu există preşedinte  şi nici vicepreşedinte care să-l înlocuiască, 
şedinţele colegiului de conducere sunt prezidate de judecătorul cu cea mai mare 
vechime în funcţie din cadrul colegiului." 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 18221/2016 privind 
propunerile de modificare şi completare a Regulamentului de ordine interioară al 
instanțelor judecătoreşti. (L) [descarcă] 
2) Minuta C2 din 27.01.2017 [descarcă] 

10. 3008/2017 Solicitarea Ministerului Justiţiei privind avizarea proiectului de Ordonanţă de 
Urgenţă a Guvernului pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2009 privind Codul 
penal şi al Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. 
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Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca  fiind rămasă fără obiect  
solicitarea Ministerului Justiției, de avizare, de către Consiliul Superior al 
Magistraturii, în temeiul art. 38 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, a proiectului de 
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal şi al Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, 
precum şi pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură 
penală.  

 

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
2993/2017 cu privire la proiectul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului pentru 
abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2017 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 268/2009 privind Codul penal şi al Legii nr. 135/2010 
privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea Legii nr. 
135/2010 privind Codul de procedură penală [descarcă] 
2) Solicitarea Ministerului Justiţiei privind avizarea proiectului de Ordonanţă de 
Urgenţă a Guvernului pentru abrogarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 268/2009 privind Codul 
penal şi al Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală [descarcă] 

11. 3116/2017 
• Hotarare nr. 

122<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitările unor instanţe şi 
parchete de suplimentare a numărului de locuri scoase la concursul de admitere 
în magistratură organizat în condiţiile art.33 alin.(1) din Legea nr.303/2004, în 
perioada februarie – martie 2017. 
 
 
Solutie 

După suplimentarea ordinii de zi a acestei şedinţe, Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii, având în vedere că la data de 07.02.2017 se publică lista posturilor 
scoase la concursul de admitere în magistratură, în condiţiile art.33 alin.(1) din 
Legea nr.303/2004, organizat în perioada februarie – martie 2017, a hotărât 
suplimentarea listei posturilor scoase la concurs, după cum urmează:  

 

Instanţe:  
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- 1 post la Judecătoria Reghin; 

- 1 post la Judecătoria Sânnicolau Mare; 

- 2 posturi la Judecătoria Medgidia;  

 

Parchete: 

-  3 posturi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte; 

- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara; 

- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti; 

- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare; 

- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi; 

- 1 post la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lehliu Gară;  

- 1 post Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud; 

- 1 post Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare; 

- 1 post Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani; 

- 1 post Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc; 

- 1 post Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 66/656/2017 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa. [descarcă] 
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