
 

ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 28 FEBRUARIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 4361/2017 NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2629/2017 privind propunerea 
de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Bacău a 
domnului MOGLAN PAUL-DANIEL, judecător la Judecătoria Moineşti. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
respingerea propunerii de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Judecătoriei Bacău a domnului MOGLAN PAUL-DANIEL, judecător la Judecătoria 
Moineşti. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.2629/2017 privind propunerea 
de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Bacău a 
domnului MOGLAN PAUL-DANIEL, judecător la Judecătoria Moineşti.(L) 
[descarcă] 

2. 4362/2017 DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.22290/2017 privind propunerea 
de delegare a domnului judecător ANDREI RADU DINCĂ, în funcţia de 
vicepreşedinte al Judecătoriei Alexandria. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3739/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi a 
domnului judecător ADINAN HALIL. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3958/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi a 
doamnei judecător IRINA-ALEXANDRA BOLDEA. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4346/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buzău a 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749064.pdf


doamnei judecător ROŞCA VASILICA. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4348/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ploieşti a domnului 
GOLOIU ION, în prezent delegat în funcţia de preşedinte al Secției penale. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4345/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti a 
domnului judecător ENE ALIN VASILE. 
 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Alexandria a domnului 
judecător  ANDREI RADU DINCĂ, începând cu data de 01.03.2017, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi a domnului 
judecător ADINAN HALIL, începând cu data de 01.03.2017, până la ocuparea funcţiei 
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi a 
doamnei judecător IRINA-ALEXANDRA BOLDEA, începând cu data de 01.03.2017, 
până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buzău a 
doamnei judecător ROŞCA VASILICA, începând cu data de 06.03.2017, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

5.1. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ploieşti a domnului 
judecător GOLOIU ION, preşedinte al Secției penale, începând cu data de 
01.03.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. 

 

5.2. Încetarea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Ploieşti a domnului judecător GOLOIU ION, începând cu data delegării în funcţia de 
vicepreşedinte al instanţei. 



6. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti a 
domnului judecător ENE ALIN VASILE, începând cu data de 01.03.2017, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.22290/2017 privind propunerea 
de delegare a domnului judecător ANDREI RADU DINCĂ, în funcţia de 
vicepreşedinte al Judecătoriei Alexandria.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3739/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi a 
domnului judecător ADINAN HALIL.(L) [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.3958/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel iGalaţi a 
doamnei judecător IRINA-ALEXANDRA BOLDEA.(L) [descarcă] 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4346/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Buzău a 
doamnei judecător ROŞCA VASILICA.(L) [descarcă] 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4348/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Ploieşti a domnului 
GOLOIU ION, în prezent delegat în funcţia de preşedinte al Secției penale.(L) 
[descarcă] 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4345/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti a 
domnului judecător ENE ALIN VASILE. [descarcă] 

3. 4474/2017 PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4114/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secției a IV-a civile a Curţii de 
Apel Bucureşti,a doamnei judecător STELUŢA MIRELA CROITORU. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4348/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor a 
doamnei judecător ROXANA-LUCIA MAHU. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secției a IV-a civile a Curţii de Apel 
Bucureşti a doamnei judecător STELUŢA MIRELA CROITORU, începând cu data de 
24.02.2017, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 

 

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor a 
doamnei judecător ROXANA-LUCIA MAHU, începând cu data de 27.03.2017, până la 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749058.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749270.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749273.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749384.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749587.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749589.pdf


ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 
luni. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4114/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secției a IV-a civile a Curţii de 
Apel Bucureşti, a doamnei judecător STELUŢA MIRELA CROITORU.(L) 
[descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.4348/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor a 
doamnei judecător ROXANA-LUCIA MAHU.(L) [descarcă] 

4. 4351/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind analizarea îndeplinirii 
condițiilor legale de către candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
organizat în perioada 7 octombrie 2016 10 ianuarie 2017 şi de numire a acestora 
în funcţia de magistrat-asistent. 
Solutie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat 
îndeplinite condiţiile legale de către candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru 
ocuparea posturilor vacante de magistrat - asistent la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, organizat în perioada 7 octombrie 2016 - 10 ianuarie 2017: 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
candidat 

Secţia  

 

1. BALACCIU CRISTIAN 

 

Secţia a II-a civilă 
  

2. GIUREA OANA MIHAELA Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal 

  

3. NAE FELICIA LAURA Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal 

  

4. ENE GABRIEL CIPRIAN Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal 
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2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea 
în funcţia de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a candidaţilor 
declaraţi admişi la concursul de ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 7 octombrie 2016 - 10 
ianuarie 2017 şi pentru care s-a constatat îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, 
începând cu data de 15.03.2017: 

 

 

Nr. 
crt. 

Nume şi prenume 
candidat 

Secţia  

 

1. BALACCIU CRISTIAN 

 

Secţia a II-a civilă 
  

2. GIUREA OANA MIHAELA Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal 

  

3. NAE FELICIA LAURA Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal 

  

4. ENE GABRIEL CIPRIAN 

 

Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal   

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind analizarea îndeplinirii 
condițiilor legale de către candidaţii declaraţi admişi la concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
organizat în perioada 7 octombrie 2016 10ianuarie 2017 şi de numire a acestora 
în funcţia de magistrat-asistent.(L) [descarcă] 

5. 4896/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4821/2017 privind suspendarea din 
funcţie a doamnei MIHAELA LĂMÂIŢA CIOCEA, judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti.  
 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 
ordinii de zi, a hotărât  suspendarea din funcţie a doamnei Mihaela Lămîița CIOCEA, 
judecător la Curtea de Apel București, începând cu data de 28.02.2017, ca urmare a 
exercitării recursului  împotriva Hotărârii nr. 119/02.02.2017 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii, conform prevederilor art. 65 1 alin. (2)  din Legea nr. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000749060.pdf


303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4821/2017 privind suspendarea 
din funcţie a doamnei MIHAELA LĂMÂIŢA CIOCEA, judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti. [descarcă] 

6. 4897/2017 DETAŞARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind detașarea în cadrul Şcolii 
Naţionale de Grefieri a domnului MIRCEA-VLAD CRISTIAN, judecător la 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind detașarea în cadrul 
Institutului Naţional al Magistraturii a doamnei ROTARU RADU CRISTINA, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind detașarea în cadrul 
Institutului Naţional al Magistraturii a domnului DUMBRAVĂ NICOLAE 
HORAŢIUS, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureş. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 
ordinii de zi, a hotărât: 

1) Detaşarea în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a domnului MIRCEA-VLAD 
CRISTIAN, judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, ca urmare a numirii în 
calitate de personal de instruire propriu (cu normă întreagă) înb cadrul 
Departamentului de formare profesională continuă, la disciplina Procedură penală, 
pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 15.03.2017. 

2) Detaşarea în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a doamnei ROTARU RADU 
CRISTINA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca urmare a numirii în 
funcţia de director al Institutului Naţional al Magistraturii, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data numirii, respectiv 27.03.2017. 

3) Detaşarea în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a domnului DUMBRAVĂ 
NICOLAE HORAŢIUS, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureş, ca urmare a numirii în 
calitate de formator cu normă întreagă în domeniul Etică şi deontologie profesională, 
în cadrul Departamentului de formare profesională continuă al Institutului Naţional 
al Magistraturii, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 27.03.2017. 
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