
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 21 MARTIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 5957/2017 
• Hotarare 

nr. 238 
• Hotarare 
nr. 239<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5247/2017 privind cererea 
domnului ION-SILVIU OANCEA, judecător în cadrul Tribunalului Olt, de acordare 
a avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4634/2016 privind cererea 
domnului MIHALCEA FĂNEL, prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Brăila, de menţinere în funcţia de procuror după împlinirea vârstei de 
65 de ani. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

1) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului ION-SILVIU 
OANCEA, judecător la Tribunalul Olt, după împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu 
data de 01.06.2017, până la data de 01.06.2018;  

 

 

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

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5247/2017 privind cererea 
domnului ION-SILVIU OANCEA, judecător în cadrul Tribunalului Olt, de acordare 
a avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani. 
[descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4634/2016 privind cererea 
domnului MIHALCEA FĂNEL, prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000754517.pdf


Tribunalul Brăila, de menţinere în funcţia de procuror după împlinirea vârstei de 
65 de ani. [descarcă] 

2. 5011/2017 
• Hotarare 

nr. 240 
• Hotarare 
nr. 241<  

REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4055/2016 privind solicitarea 
domnului CHIOSA LIVIU de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria 
Bârlad.  
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5595/2016 privind solicitarea 
domnului TOPORĂSCU ADRIAN de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Judecătoria Săveni. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

 

1) respingerea cererii privind reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria 
Bârlad a domnului CHIOSA LIVIU; 

 

 

2) înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind reîncadrarea în 
funcţia de judecător la Judecătoria Săveni a domnului TOPORĂSCU ADRIAN, fost 
judecător la Tribunalul Botoşani. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4055/2016 privind solicitarea 
domnului CHIOSA LIVIU de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria 
Bârlad. [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5595/2016 privind solicitarea 
domnului TOPORĂSCU ADRIAN de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Judecătoria Săveni. [descarcă] 

3. 5962/2017 
• Hotarare 

nr. 242 
• Hotarare 

nr. 243 
• Hotarare 

nr. 244 
• Hotarare 

nr. 245 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
GRIGORESCU NICOLETA 

Judecător la Curtea de Apel Braşov, 
preşedinte al Secţiei civile  

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000754518
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000754554.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000754556.pdf


• Hotarare 
nr. 246 

• Hotarare 
nr. 247<  

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna ILIASĂ 
MARIA   

Judecător la Tribunalul Caraş-Severin 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
ZAHARIA LENUŢA-NICOLETA 

Judecător la Tribunalul Iaşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
ADRIANA AURELIA CHIRIAC 

Judecător la Tribunalul Bihor 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna VIŞA 
ELENA LILIANA   

Judecător la Judecătoria Mediaş  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DUMITRACHE  ELENA  

Judecător la Judecătoria Urziceni 

 
Solutie 

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

 

 

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.05.2017, a 
doamnei judecător GRIGORESCU NICOLETA, preşedinte al Secţiei civile a Curţii de 
Apel Braşov; 

 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ILIASĂ MARIA, judecător la 
Tribunalul Caraş-Severin, începând cu data de 01.04.2017; 

 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ZAHARIA LENUŢA-NICOLETA, 
judecător la Tribunalul Iaşi, începând cu data de 01.04.2017;  

 



4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ADRIANA-AURELIA CHIRIAC, 
judecător la Tribunalul Bihor;  

  

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VIŞA ELENA LILIANA, judecător 
la Judecătoria Mediaş; 

 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUMITRACHE ELENA, 
judecător la Judecătoria Urziceni, începând cu data de 17.07.2017. 

 

 

 

 

4. 5967/2017 
• Hotarare 

nr. 248 
• Hotarare 

nr. 249 
• Hotarare 

nr. 250 
• Hotarare 

nr. 251 
• Hotarare 

nr. 252 
• Hotarare 

nr. 253 
• Hotarare 

nr. 254 
• Hotarare 

nr. 255 
• Hotarare 

nr. 256 
• Hotarare 
nr. 257<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1640/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna DOBRIŢOIU CRISTINA, judecător la Judecătoria Târgu 
Mureş, împotriva Hotărârii nr. 86/09.02.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 965/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna GOGEA CRISTINA, judecător la Tribunalul Harghita, 
împotriva Hotărârii nr. 83/09.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1314/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul judecător AGOP MIRCEA împotriva Hotărârii nr. 
61/31.01.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1664/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna TAUS SIMONA, judecător la Judecătoria Zărneşti, împotriva 
Hotărârii nr. 85/09.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1646/2016 privind contestaţia 
formulată de domnul ADOMNIŢEI COSMIN, judecător la Judecătoria Carei, 
împotriva Hotărârii nr. 159/09.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind contestaţia formulată de 
domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii 
nr. 95/09.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 



7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1338/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna RALUCA MEDA SZILAGYI, judecător la Judecătoria 
Hârşova, împotriva Hotărârii nr. 136 şi 138/09.02.2017 a Secției pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2577/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna OPREA LIGIA CARMEN, procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Ilfov, împotriva Hotărârii nr. 65/09.02.2017 a Secției pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1924/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna GEORGESCU IOANA -MIHAELA, procuror la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Răcari, împotriva Hotărârii nr.106/09.02.2017 a Secției 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5209/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna OANA-ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ, procuror la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, împotriva Hotărârii nr.51/03.02.2017 
a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

1) admiterea contestaţiei formulate de doamna DOBRIŢOIU CRISTINA, judecător la 
Judecătoria Târgu Mureş, împotriva Hotărârii nr. 86/09.02.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii şi, în consecinţă, a dispus transferul 
domniei sale la Judecătoria Braşov, începând cu data de 01.04.2017;  

 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna GOGEA CRISTINA, judecător la 
Tribunalul Harghita, împotriva Hotărârii nr. 83/09.02.2017 a Secției pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii; 

 
3) respingerea contestaţiei formulate de domnul AGOP MIRCEA, judecător la 
Judecătoria Târgu Lăpuş,  împotriva Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 61/31.01.2017; 

 

4) respingerea contestaţiei formulate de doamna TAUS SIMONA, judecător la 
Judecătoria Zărneşti, împotriva Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 85/09.02.2017; 



 

 

5) respingerea contestaţiei formulate de domnul ADOMNIŢEI COSMIN, judecător la 
Judecătoria Carei, împotriva Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 159/09.02.2017; 

 

6) respingerea contestaţiei formulate de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la 
Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 95/09.02.2017; 

 

7.1) respingerea contestaţiei formulate de doamna RALUCA MEDA SZILAGYI, 
judecător la Judecătoria Hârşova, împotriva Hotărârii nr.138/09.02.2017 a Secției 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii; 

 

7.2) respingerea solicitării formulate de doamna RALUCA MEDA SZILAGYI, judecător 
la Judecătoria Hârşova, de alocare a unui post din fondul de rezervă la Judecătoria 
Oradea; 

 

8) respingerea contestaţiei formulate de doamna OPREA LIGIA CARMEN, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, împotriva Hotărârii Secției pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 65/09.02.2017; 

 

 

9) respingerea contestaţiei formulate de doamna GEORGESCU IOANA-MIHAELA, 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.106/09.02.2017; 

 

10) respingerea contestaţiei formulate de doamna OANA-ANDREA SCHMIDT-
HĂINEALĂ, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, împotriva 
Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.51/03.02.2017. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1640/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna DOBRIŢOIU CRISTINA, judecător la Judecătoria Târgu 



Mureş, împotriva Hotărârii nr. 86/09.02.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 965/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna GOGEA CRISTINA, judecător la Tribunalul Harghita, 
împotriva Hotărârii nr. 83/09.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. (L) [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1314/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul judecător AGOP MIRCEA împotriva Hotărârii nr. 
61/31.01.2017 a Secției pentru judecători. (L) [descarcă] 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1664/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna TAUS SIMONA, judecător la Judecătoria Zărneşti, împotriva 
Hotărârii nr. 85/09.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii.(L) [descarcă] 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1646/2016 privind contestaţia 
formulată de doamna ADOMNIŢEI COSMIN, judecător la Judecătoria Carei, 
împotriva Hotărârii nr. 159/09.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. [descarcă] 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind contestaţia formulată de 
domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii 
nr. 95/09.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
[descarcă] 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1338/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna RALUCA MEDA SZILAGYI, judecător la Judecătoria 
Hârşova, împotriva Hotărârii nr. 136 şi 138/09.02.2017 a Secției pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2577/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna OPREA LIGIA CARMEN, procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Ilfov, împotriva Hotărârii nr. 65/09.02.2017 a Secției pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1924/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna GEORGESCU IOANA -MIHAELA, procuror la Parchetul de 
pe lângă Judecătoria Răcari, împotriva Hotărârii nr.106/09.02.2017 a Secției 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5209/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna OANA-ANDREA SCHMIDT-HĂINEALĂ, procuror la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, împotriva Hotărârii nr.51/03.02.2017 
a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 

5. 4262/2017 
• Hotarare 
nr. 258<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE: 
 
1) Punctul de vedere al Direcției legsilaţie, documentare şi contencios nr. 
5274/2017 referitor la eliberarea din funcţie, prin demisie, a unui magistrat care 
este suspendat din funcţie pe durata procedurii disciplinare potrivit dispozițiilor art. 
52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii, 
republicată, cu modificările ulterioare. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea de eliberare din 
funcţie, prin demisie, a domnului NEGULESCU MIRCEA, procuror la Parchetul de 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000752895.pdf
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pe lângă Judecătoria Câmpina. 
Solutie 

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu şi-a însuşit Punctul de vedere 
al direcției de specialitate şi, prin urmare,  a apreciat că nu se impune înaintarea 
către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea   din funcţie, prin 
demisie, a domnului NEGULESCU MIRCEA, procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Câmpina.  

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios [descarcă] 

6. 6023/2017 
• Hotarare 
nr. 260<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4034/2017 privind eliberarea din 
funcţie a domnului BEŞLIU ION, judecător la Tribunalul Olt, ca urmare a 
respingerii cererii de avizare a menţinerii în funcţia de judecător, după împlinirea 
vârstei de 65 de ani, începând cu data de 08.05.2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţie a domnului BEŞLIU ION, 
judecător la Tribunalul Olt, conform prevederilor art.83 alin.(1) teza finală din Legea 
nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data 
împlinirii vârstei de 69 ani, respectiv 08.05.2017, ca urmare a respingerii cererii de 
avizare a menţinerii în funcţia de judecător.  

 

7. 5176/2017 
• Hotarare 
nr. 261<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25666/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 3 ianuarie - 31 mai 
2017 şi a comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură din 
perioada 7 februarie - 22 mai 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea componenţei 
comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie ,organizat în perioada 3 ianuarie – 31 mai 2017 şi a comisiei 
de admitere a concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 7 
februarie – 22 mai 2017. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25666/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 3 ianuarie - 31 mai 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000753569.pdf


2017 şi a comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură din 
perioada 7 februarie - 22 mai 2017. [descarcă] 

8. 5297/2017 
• Hotarare 
nr. 262<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2475/2017 privind componenţa 
comisiilor de elaborare a subiectelor, de soluţionare a contestaţiilor şi de 
examinare la concursul de admitere în magistratură, sesiunea februarie-mai 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit 2 comisii de examinare care 
urmează să funcţioneze efectiv în funcţie de numărul candidaţilor, astfel:  

 

- o comisie – pentru cel mult 130 de candidaţi; 

- două comisii – pentru un număr de peste 130 candidaţi; 

 

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, parţial,  componenţa comisiilor 
de elaborare a subiectelor, de soluţionare a contestaţiilor şi de examinare la 
concursul de admitere în magistratură, sesiunea februarie-mai 2017. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2475/2017 privind componenţa 
comisiilor de elaborare a subiectelor, de soluţionare a contestaţiilor şi de 
examinare la concursul de admitere în magistratură, sesiunea februarie-mai 2017. 
[descarcă] 
2) Minuta C2 din data de 14.03.2017 [descarcă] 

9. 5972/2017 
• Hotarare 

nr. 263 
• Hotarare 
nr. 264<  

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4502/2017 privind organizarea 
concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor 
şi procurorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi la parchetele de 
pe lângă acestea. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4502/2017 privind componenţa 
comisiilor de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de 
conducere a judecătorilor şi procurorilorla curţi de apel, tribunale şi judecătorii, 
precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada martie- iunie 
2017. 
Solutie 
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I.A. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării Curţii 
de Apel Bacău de amânare a organizării concursului pentru ocuparea funcţiilor de 
conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, 
precum şi la parchetele de pe lângă acestea. 

 

B. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului sau 
examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, la 
Bucureşti, în perioada martie –iunie 2017,  precum şi a calendarului de desfăşurare a 
concursului, cu menţiunile din nota Direcţiei resurse umane şi organizare.   

 

C. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

- neincluderea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Însurăţei;  

- neincluderea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Săveni;  

- neincluderea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti;  

- neincluderea funcţiei de vicepreşedinte al Tribunalului Caraş-Severin;  

- neincluderea funcţiei de preşedinte al Tribunalului Militar Iaşi;  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit posturile de conducere vacante 
de preşedinte şi vicepreşedinte de la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, ce 
urmează a fi scoase la concurs – anexa 2, cu includerea funcţiilor de conducere 
vacante  până la data de 15 iulie 2017, inclusiv. 

 

D. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

- includerea funcţiei de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 2 Bucureşti;  

- includerea funcţiei de prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu; 

- includerea funcţiei de prim procuror militar adjunct la Parchetul Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Cluj;  

- neincluderea funcţiei de prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Gheorgheni;  



  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit posturile de conducere vacante 
de procuror general, procuror general adjunct, prim-procuror şi prim procuror 
adjunct de la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, ce 
urmează a fi scoase la concurs – anexa 3, cu includerea funcţiilor de conducere 
vacante  până la data de 15 iulie 2017, inclusiv. 

  

  

E. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat tematica şi bibliografia 
concursului/examenului – anexa 4, cu observaţia formulată de Comisia nr.2 în sensul 
reducerii bibliografiei, respectiv excluderea din bibliografie a Legii nr.677/2001 şi a 
HG nr.123/2002, precum şi a cap. VII indice 1 din Legea nr.567/2004, privind 
personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de 
specialitate criminalistică din cadrul INEC.  

 

  

F. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat cererile  tip de înscriere la 
concursul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor –
anexele 5-6.  

 

 

 

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de 
organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi la 
parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada  martie - iunie 2017. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4502/2017 privind organizarea 
concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor 
şi procurorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi la parchetele de 
pe lângă acestea. [descarcă] 
2) Notă completatoare [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4502/2017 privind componenţa 
comisiilor de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de 
conducere a judecătorilor şi procurorilorla curţi de apel, tribunale şi judecătorii, 
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precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 24 martie-29 
iunie 2017. [descarcă] 
4) Minuta C2 din data de 14.03.2017 [descarcă] 

10. 6243/2017 
• Hotarare 
nr. 265<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/4255/2017 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea a două posturi de grefier la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui concurs 
pentru ocuparea a 2 posturi de grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa.  

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/4255/2017 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea a două posturi de grefier la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa. [descarcă] 

11. 5288/2017 
• Hotarare 

nr. 266 
• Hotarare 
nr. 267<  

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2208/2017 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru ocuparea unui post vacant 
temporar, în condițiile art.134 ind 1 din Legea nr. 304/2004 la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3972/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Constanţa de suplimentare a schemei de personal a Judecătoriei 
Mangalia, precum şi de ocupare, a unui post vacant temporar, în condițiile art.134 
ind 1 din Legea nr. 304/2004 la nivelul acestei judecătorii. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post vacant temporar de procuror la nivelul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei 
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Mangalia, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis ca analizarea solicitării Curţii de 
Apel Constanţa de suplimentare a schemei de personal a Judecătoriei Mangalia cu 
un post de judecător,  să se realizeze împreună cu celelalte solicitări similare, urmând 
a fi comunicat un răspuns, în acest sens, conducerii curţii de apel.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2208/2017 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru ocuparea unui post vacant 
temporar, în condițiile art.134 ind 1 din Legea nr. 304/2004 la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3972/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Constanţa de suplimentare a schemei de personal a Judecătoriei 
Mangalia, precum şi de ocupare, a unui post vacant temporar, în condițiile art.134 
ind 1 din Legea nr. 304/2004 la nivelul acestei judecătorii. [descarcă] 
3) Minuta C2 din data de 14.03.2017 [descarcă] 

12. 5298/2017 
• Hotarare 

nr. 268 
• Hotarare 

nr. 269 
• Hotarare 
nr. 270<  

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26326/2017 privind efectele 
Hotărârilor nr. 79/2016 şi nr. 1029/06.09.2016 ale Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4113/2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârii nr. 1233/2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5778/2017 privind încetarea 
efectelor Hotărârii nr. 309/24.03.2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat  încetarea efectelor 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.79/2016, prin care s-a 
dispus ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de la 
nivelul Judecătoriei Piatra Neamţ, începând cu data de 01.04.2017.  

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat  că Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1029/06.09.2016, cu referire specială la 
doamna judecător Apostol Iulia Emilia,  urmează a-şi produce efecte în continuare, 
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până la momentul încadrării doamnei judecător pe un post vacant, reluarea 
activităţii acesteia în cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ realizându-se pe singurul post 
temporar vacant existent la nivelul instanţei, respectiv pe postul domnului judecător 
Chitaş Vasile Viorel, vacant până la data de 16.05.2018. 

 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat  încetarea parţială a 
efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1233/2016, prin 
care s-a dispus ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant 
de judecător de la nivelul Judecătoriei Gheorgheni. 

 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat  încetarea efectelor 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.309/24.03.2016, prin care 
s-a dispus ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4113/2017 privind încetarea 
parţială a efecteor Hotărârii nr. 1233/2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26326/2017 privind efectele 
Hotărârilor nr. 79/2016 şi nr. 1029/06.09.2016 ale Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5778/2017 privind încetarea 
efectelor Hotărârii nr. 309/24.03.2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. [descarcă] 

13. 6188/2017 
• Hotarare 
nr. 271<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6035/2017 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional a unor specialişti, 
pentru seminarul cu tema „Expertize şi constatări în procesul penal”, ce va fi 
organizat la Bucureşti, în perioada 6-7 aprilie 2017. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod excepţional, 
pentru seminarul cu tema „Expertize şi constatări în procesul penal”, ce va fi 
organizat la Bucureşti, în perioada 6-7 aprilie 2017, a următorilor specialişti, în 
condiţiile următoare:  

 

Fără plată:  
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- Dr. ing. GEORGE ARTUR GĂMAN –director general/INSEMEX Petroşani;  

- Dr. ing. EMILIAN GHICIOI – director tehnic/ INSEMEX Petroşani; 

- Jr. FLORIN MANEA – şef Oficiul juridic/ INSEMEX Petroşani;  

- Drd.ing. NICOLAE IOAN VLASIN – cercetător ştiinţific gr.III/ INSEMEX Petroşani; 

 

 Cu plată:  

- MARIUS ŞTEFAN – prim-procuror al Parchetului de  pe lângă Tribunalul Argeş; 

- BOGDAN BADIU – şef birou IGPR – SCCI; 

- CONSTANTIN RADU – expert grafolog; 

- CSABA KISS – psiholog specialist în cadrul Laboratorului de Detecţie Psihologică a 
Comportamentului simulat din cadrul DGPMB; 

- ALEXANDRESCU BOGDAN GEORGESCU – prim-procuror al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6035/2017 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional a unor specialişti, 
pentru seminarul cu tema „Expertize şi constatări în procesul penal”, ce va fi 
organizat la Bucureşti, în perioada 6-7 aprilie 2017. [descarcă] 

14. 5117/2017 
• Hotarare 
nr. 272<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1265/IJ/222/DIP/2017 având ca obiect apărarea 
reputației profesionale formulată de doamna LUMINIŢA CRISTEA, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 
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Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulate de doamna LUMINIŢA CRISTEA, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti.  

 

15. 5239/2017 
• Hotarare 
nr. 273<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2028/2017 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de modificare a statelor de funcţii şi de 
personal pe anul 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării de 
modificare a statelor de funcţii şi de personal ale Institutului Naţional al 
Magistraturii, după cum urmează:  

 

1. mutarea postului aparţinând categoriei personalului contractual de muncitor 
calificat I situat în cadrul Departamentului concursuri, examene şi politici publice la 
poziţia nr.55 în cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ la 
poziţia nr.73;  

 

2. transformarea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional 
debutant situat în statele de funcţii şi de personal în cadrul Departamentului 
economico-financiar şi administrativ la poziţia nr.71 într-o funcţie publică de nivel 
superior de consilier, clasa I, grad profesional superior. 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2028/2017 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de modificare a statelor de funcţii şi de 
personal pe anul 2016. [descarcă] 

16. 6070/2017 
• Hotarare 
nr. 274<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5602/2017 privind aprobarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectele statelor de funcţii şi 
de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii, valabile la data de 31 decembrie 
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2016, precum şi ale statelor de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al 
Magistraturii, valabile la data de 7 ianuarie 2017.  

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5602/2017 privind aprobarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii. 
[descarcă] 

17. 6248/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6138/2017 privind acordarea de 
către Consiliul Superior al Magistraturii a avizului conform pentru modificarea 
statelor de funcţii la instanţe. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune formularea unei 
recomandări către Ministerul Justiţiei de modificare a Regulamentului propriu 
aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.120/C/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul eliminării obligativităţii solicitării avizului conform 
în cazul modificării statelor de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, în 
privinţa personalului auxiliar de specialitate şi conex, funcţionarilor publici şi 
personalului contractual, cu excepţia cazurilor în care modificările vizează majorarea 
sau reducerea schemelor. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6138/2017 privind acordarea de 
către Consiliul Superior al Magistraturii a avizului conform pentru modificarea 
statelor de funcţii la instanţe. [descarcă] 
2) Minuta C2 din data de 14.03.2017 [descarcă] 

18. 5015/2017 
• Hotarare 

nr. 275 
• Hotarare 

nr. 276 
• Hotarare 

nr. 277 
• Hotarare 

nr. 278 
• Hotarare 

nr. 279 
• Hotarare 

nr. 280 
• Hotarare 

nr. 281 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3045/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Craiova şi ale unor instanţe din 
circumscripţie. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4957/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Suceava. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5245/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Videle. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4727/2017 privind solicitarea 
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• Hotarare 
nr. 282 

• Hotarare 
nr. 283<  

Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi unor instanţe din 
circumscripţie. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4955/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5251/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5752/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Vrancea. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5238/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4729/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov. 
Solutie 

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

 

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

 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  

 

Tribunalul Dolj 3 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier treapta II Grefier treapta I   

2 Grefier treapta II Grefier gradul II   

1 Grefier treapta I Grefier gradul I   

Judecătoria Craiova 5 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Judecătoria Băileşti 1 Grefier gradul II Grefier gradul I   



Tribunalul Gorj 1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier treapta II Grefier gradul II   

Judecătoria Târgu Jiu 1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

  

Judecătoria Târgu 
Cărbuneşti 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 
  

Tribunalul Olt 3 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier registrator 
treapta II 

Grefier registrator 
treapta I 

  

Judecătoria Slatina 1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

  

5 Grefier gradul II Grefier gradul I   

Tribunalul Mehedinţi 2 Grefier gradul II Grefier gradul I   

2 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

  

1 Grefier treapta II Grefier gradul II   

Judecătoria Vânju 
Mare 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I   

1 Grefier treapta II Grefier gradul II   

 

 

 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Suceava, prin 
transformarea unui post de grefier statistician treapta I, în post de grefier statistician 
gradul I; 

 

3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Videle, prin 
transformarea unui post de grefier-arhivar debutant, în post de grefier-arhivar 
treapta II; 

 

 



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

 

 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat  

 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

13 Grefier gradul II Grefier gradul I 
  

Tribunalul Bucureşti 14 Grefier gradul II Grefier gradul I   

3 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

  

2 Grefier registrator 
treapta II 

Grefier registrator 
treapta I 

  

Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti  

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 
  

Judecătoria Sectorului 2 
Bucureşti  

7 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier şef gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

  

Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti  

6 Grefier gradul II Grefier gradul I   

2 Grefier treapta II Grefier treapta I   

4 

 

Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I   

Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti  

3 Grefier gradul II Grefier gradul I 
  

Judecătoria Sectorului 5 
Bucureşti  

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 
  

Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti  

4 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier registrator 
treapta II 

Grefier registrator 
treapta I 

  

Tribunalul Giurgiu  2 Grefier gradul II Grefier gradul I   



Judecătoria Bolintin 
Vale 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier treapta II Grefier treapta I   

Tribunalul Ilfov 2 Grefier treapta II Grefier treapta I   

2 Grefier registrator 
treapta II 

Grefier registrator 
treapta I 

  

Judecătoria Cornetu 2 Grefier gradul II Grefier gradul I   

2 Grefier treapta II Grefier treapta I   

Tribunalul Teleorman 2 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

  

Judecătoria Alexandria 1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier treapta II Grefier treapta I   

Judecătoria Roşiori de 
Vede 

3 Grefier gradul II Grefier gradul I 
  

Tribunalul Călăraşi 3 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

  

 

5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, după cum urmează:  

 

- prin transformarea unui post de grefier arhivar treapta I, în post de grefier arhivar 
debutant în statul de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti;  

 

- prin transformarea unui post de grefier arhivar treapta II, în post de grefier arhivar 
debutant în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti;  

 

 

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti, prin 
transformarea unui post ocupat de consilier, clasa I, gradul profesional debutant, în 
post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent; 

 



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

 

8) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti, prin 
transformarea a 4 posturi de grefier gradul II, în posturi de grefier gradul I; 

 

9) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov, prin 
transformarea unui post de grefier debutant cu studii superioare juridice, în post de 
grefier gradul II.  

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3045/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Craiova şi ale unor instanţe din 
circumscripţie.(L) [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4957/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Suceava. [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5245/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Videle.(L) [descarcă] 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4727/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi unor instanţe din 
circumscripţie. [descarcă] 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4955/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti şi Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti. [descarcă] 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5251/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti. [descarcă] 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5752/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Vrancea. [descarcă] 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5238/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. [descarcă] 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4729/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov. [descarcă] 
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nr. 301<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3551/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalului Timiş. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3811/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3391/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2890/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3249/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Mureş. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3758/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Călăraşi. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4042/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Focşani. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4637/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Suceava. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4648/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Târgovişte. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4200/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Turda. 
 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5182/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. 
 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4232/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. 



 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4631/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Argeş. 
 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5493/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Călăraşi. 
 
15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5493/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Timişoara. 
 
16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5264/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. 
 
17) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6119/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Jiu. 
 
18) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/5959/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea. 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, în sensul numirii în calitate de membru 
desemnat a doamnei procuror şef secţie judiciară BRINDESCU LAURA MONICA, în 
locul doamnei procuror VANDICI DOBRA SIMONA MIOARA, eliberată din funcţie, 
prin pensionare.  

 

2) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de 
membru desemnat a doamnei procuror general adjunct TULITU TENA.  

 

3) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de membru 
supleant a doamnei procuror MONICA DUNĂREANU, începând cu data de 
06.03.2017.  



 

4) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 
 
 

 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei  procuror BEJINARIU SILVIA 
ELENA, începând cu data de 23.01.2017; 

  

- numirea în calitate de membru desemnat a domnului prim-procuror adjunct 
LAURENŢIU ZĂPODEANU, în locul domnului procuror ŞELARU VASILE;  

 

- reînvestirea în calitate de membru supleant  a domnului procuror RADU GALAN, 
începând cu data de 23.01.2017.  

 

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

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător CHERTEŞ ANCA 
DANIELA, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal, în locul domnului 
judecător VIRGIL OGREAN.  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător SĂLCUDEAN 
CODRUŢA LENUŢA, în locul doamnei judecător ANDREEA TOMA.  

 

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

 



- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător NEDELCU LIVIU 
PETRONEL, în locul doamnei judecător ACHIM NELA OLIMPIA, începând cu data de 
19.03.2017;  

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător STANCIU 
MARIANA, în locul doamnei judecător CĂLIN SILVANA CAMELIA, începând cu data de 
19.03.2017;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător CĂLIN SILVANA 
CAMELIA, în locul doamnei judecător STANCIU MARIANA, începând cu data de 
19.03.2017.  

 

7) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Focşani, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei 
judecător DUŢĂ LUMINIŢA, în locul doamnei judecător HĂRĂBOR LENUŢA, eliberată 
din funcţie, prin pensionare.  

 

8) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Suceava, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei 
judecător MORIŞCĂ EMANUELA, în locul doamnei judecător CRĂCIUN GINA IONELA, 
ca urmare a promovării sale la Curtea de Apel Suceava.  

 

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

 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi pe doamna judecător NAE ILEANA ALINA, 
în locul doamnei judecător ISTRATE MANUELA CRISTINA, delegată în funcţia de 
preşedinte al instanţei, şi pe doamna judecător MUŞUROIU DIANA, în locul domnului 
judecător STOIAN IONUŢ ALEXANDRU, ca urmare a promovării sale la Tribunalul 
Dâmboviţa. 

 

10) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 



Judecătoriei Turda, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului 
judecător UNGURAŞ FLORIN BENIAMIN, în locul doamnei judecător COROVEI 
CORINA, ca urmare a încetării celui de-al doilea mandat în această calitate, la data 
de 06.03.2017.  

 

11) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, după cum urmează:  

 

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător GRIGORE 
ADRIANA, care în prezent este membru supleant;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător SÎRGHI RUXANDRA, 
care în prezent este membru desemnat.  

 

 

12) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei procuror ŞUIU MARIA 
ECATERINA;  

 

- numirea  în calitate de membru supleant a doamnei procuror DAIA SANDRA, în locul 
domnului procuror şef secţie urmărire penală CERCEL FĂNICĂ, ca urmare a încetării 
celui de-al doilea mandat în această calitate la data de 06.03.2017.  

 

 

13) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Argeş, Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât:  

 



 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător DANCIU 
AURELIA, preşedinte secţie civilă;  

 

- numirea în calitate de membru desemnat  a doamnei judecător MARIANA VÂRGĂ, 
vicepreşedintele instanţei, în locul doamnei judecător CĂPITĂNESCU NICOLETA, ca 
urmare a încetării mandatului la data de 06.03.2017; 

 

- reînvestirea în calitate de membru supleant a doamnei judecător DUMITRAŞCU 
MIHAELA.  

 

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

 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător TĂNASE 
GABRIELA; 

  

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător GHEORGHE STOIAN, 
în locul doamnei judecător COCORANU MIHAELA AURELIA, ca urmare a încetării 
mandatului în această calitate la data de 13.03.2017;  

  

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător NICOLAE 
CONSTANTIN COSTACHE, în locul doamnei judecător STOIAN SEVASTIŢA, ca urmare 
a încetării mandatului în această calitate la data de 13.03.2017.  

 

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

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător ROXANA 
ŞORÂNDARU, în locul doamnei judecător ANGELA ISAI, preşedintele instanţei, care 
este membru de drept al comisiei;  

 



- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător ROXANA TUFIŞ; 

 

 

16) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, după cum urmează:  

 

 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi pe doamna prim procuror adjunct VASILE 
ANDRA GEORGIANA, în locul doamnei procuror BELU LAURA, ca urmare a încetării 
mandatului în această calitate şi pe doamna procuror MIHĂILESCU RALUCA ELENA, 
în locul domnului procuror şef secţie penală SADÎC ZAFER, ca urmare a încetării 
mandatului în această calitate;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna procuror şef  secţie judiciară 
LĂZUREANU GRAŢIELA VENERA, în locul domnului procuror DRAGOMIR MATEI, ca 
urmare a încetării mandatului în această calitate.  

 

 

 

17) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Târgu Jiu, după cum urmează:  

 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător MĂRGULESCU 
EMIL CLAUDIU; 

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător STEGĂROIU ELENA 
GABRIELA, în locul doamnei judecător POPESCU JANETA, ca urmare a încetării celui 
de-al doilea mandat în această calitate, la data de 06.03.2017. 

 

 



18) 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 Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:  

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna procuror NEGOIŢĂ ROZALIA 
ELENA, în locul doamnei procuror ELENA VLĂDUCU, ca urmare a încetării celui de-al 
doilea mandat în această calitate la  data de 04.06.2016; 

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul procuror HOGAŞ MARIUS, în 
locul domnului procuror NICOLAE POPESCU, ca urmare a încetării celui de-al doilea 
mandat în această calitate.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3551/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalului Timiş. [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3811/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova. [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3391/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, prin reînvestirea în 
calitatea de membru supleant a doamnei procuror DUNĂREANU MONICA. 
[descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2890/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalul Vaslui. [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3249/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Mureş. [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4637/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Suceava. [descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4648/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Târgovişte. [descarcă] 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4200/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Turda [descarcă] 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5182/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. [descarcă] 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4232/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
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constituită la nivelul Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. [descarcă] 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4631/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Argeș. [descarcă] 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5493/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Călăraşi. [descarcă] 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5493/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Timişoara. [descarcă] 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5264/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. [descarcă] 
15) 16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6119/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Jiu. [descarcă] 
16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/5959/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea. [descarcă] 

20. 5875/2017 
• Hotarare 
nr. 302<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/4563/2017 
privind participarea unui reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii la 
Seminarul "Digital Justice", organizat de Rețeaua Europeană a Consiliilor 
Judiciare (RECJ), Amsterdam, 31 martie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea domnului 
judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, la 
Seminarul "Digital Justice", organizat de Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare 
(RECJ), Amsterdam, 31 martie 2017. 

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suportarea 
cheltuielilor aferente participării la acest eveniment. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
2/4563/2017 privind participarea unui reprezentant al Consiliului Superior al 
Magistraturii la Seminarul "Digital Justice", organizat de Rețeaua Europeană a 
Consiliilor Judiciare (RECJ), Amsterdam, 31 martie 2017.(L) [descarcă] 

21. 5874/2017 
• Hotarare 
nr. 303<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1050/2017 
privind propunerile reprezentantului României la Consiliul Consultativ al 
Judecătorilor Europeni(CCJE), potrivit Raportului participării la cea de-a 
şaptesprezecea reuniune plenară a CCJE, 8-10 noiembrie 2016. 
Solutie 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000752901.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000752903.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000753480.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000753484.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000753594.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000754131.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000754362.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000752757.pdf


Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării doamnei 
judecător Rodica Aida Popa, reprezentantului României la CCJE,  privind implicarea 
Consiliului Superior al Magistraturii în aspectele organizatorice în ceea ce priveşte 
Reuniunea Plenară a Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE),  şi 
Conferinţa pe tema „Integritatea şi Corupţia”, ţinând cont de costurile estimate, 
precum şi de participarea anterioară a instituţiei la conferinţe similare.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 1050/2017 
privind propunerile reprezentantului României la Copnsiliul Consultativ al 
Judecătorilor Europeni(CCJE), potrivit Raportului participării la cea de-a 
şaptesprezecea reuniune plenară a CCJE, 8-10 noiembrie 2016. [descarcă] 

22. 6192/2017 
• Hotarare 
nr. 304<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
20/11358/2017 privind aprobarea proiectului comun CSM/INM/SNG ce va fi 
finanţat şi implementat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectul comun CSM/INM/SNG 
ce va fi finanţat şi implementat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-
2021. 

 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
20/11358/2017 privind aprobarea proiectului comun CSM/INM/SNG ce va fi 
finanţat şi implementat în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021. 
[descarcă] 

23. 6195/2017 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
17/24805/2017 privind deschiderea cererii de proiecte în cadrul obiectivului 
specific (OS) 2.3 "Asigurarea transparenţei şi integrităţii sporite la nivelul 
sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor 
furnizate la nivelul acestuia" aferent Programului Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 (PO CA 2014-2020). 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a exprimat acordul de principiu şi a 
decis comunicarea de către DAERIP a acestui acord către Ministerul Justiţiei, pentru 
depunerea unei cereri de finanţare în cadrul CP 3/2017 pentru proiectele propuse, 
prin adresa nr.5/13707/03.03.2017. 
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----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
17/24805/2017 privind deschiderea cererii de proiecte în cadrul obiectivului 
specific (OS) 2.3 "Asigurarea transparenţei şi integrităţii sporite la nivelul 
sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a calităţii serviciilor 
furnizate la nivelul acestuia" aferent Programului Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014-2020 (PO CA 2014-2020). [descarcă] 
2) Minuta C3 din data de 16.03.2017 [descarcă] 

24. 6553/2017 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1052/2017 privind 
solicitarea Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe referitoare 
la planul multianual de acţiune al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca fiind oportună includerea 
temelor propuse în cuprinsul notei direcţiei de specialitate în planul multianual al 
Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare.  

 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 1052/2017 privind 
solicitarea Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe referitoare 
la planul multianual de acţiune al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare. 
[descarcă] 
2) Minuta C3 din data de 16.03.2017 [descarcă] 

25. 6554/2017 
• Hotarare 
nr. 259<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 7/1052/2017 
privind completarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii ce va participa 
la Adunarea generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Paris, 7-
9 iunie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea delegaţiei 
Consiliului Superior al Magistraturii la Adunarea generală a Rețelei Europene a 
Consiliilor Judiciare (RECJ), Paris, 7-9 iunie 2017, în sensul aprobării participării la 
acest eveniment  a doamnei judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii şi a unui reprezentant al aparatului tehnic.  

 

 

 
----------------- 
Documente 
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1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
7/1052/2017 privind completarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistarturii ce 
va participa la Adunarea generală a Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare 
(RECJ), Paris, 7-9 iunie 2017. [descarcă] 
2) Minuta C3 din data de 16.03.2017 [descarcă] 

26. 6555/2017 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 2/4865/2017 
privind reprezentarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 12 a ediţie a 
Conferinţei Rețelei Balcanice şi Euro Mediteraneene a Consiliilor Judiciare 
(BEMNCJ), 10-11 iulie 2017, Burgas, Bulgaria. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu este oportună 
participarea unei delegaţii a Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 12 a 
ediţie a Conferinţei Rețelei Balcanice şi Euro-Mediteraneene a Consiliilor Judiciare 
(BEMNCJ), 10-11 iulie 2017, Burgas, Bulgaria. 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
2/4865/2017 privind reprezentarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 
12 a ediţie a Conferinţei Rețelei Balcanice şi Euro Mediteraneene a Consiliilor 
Judiciare (BEMNCJ), 10-11 iulie 2017, Burgas, Bulgaria. [descarcă] 
2) Minuta C3 din data de 16.03.2017 [descarcă] 

27. 6556/2017 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
21/24300/2017 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la reuniunea Comitetului Executiv şi a Grupului de lucru privind 
calitatea, ale Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ). 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul privind participarea 
reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea Comitetului 
Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare, precum şi la întâlnirea membrilor 
Grupului de lucru RECJ – Independenţă – Calitate, 13 -14 februarie 2017, Bruxelles. 

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat următoarele 
propuneri:  

 

- transmiterea unor informaţii către secretariatul RECJ cu privire la situaţia actuală a 
sistemului judiciar din România pentru a fi avute în vedere la întrevederea 
preşedintelui RECJ cu vicepreşedintele Comisiei Europene, dl. Frans Timmermans; 
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- traducerea şi  publicarea pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a Opiniei 
Board-ului din 31 ianuarie 2017 – anexa 2 cu privire la situaţia din Polonia. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
21/24300/2017 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la reuniunea Comitetului Executiv şi a Grupului de lucru privind 
calitatea, ale Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ). [descarcă] 
2) MInuta C3 din data de 16.03.2017 [descarcă] 

28. 3736/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ - CONCURSURI: 
 
Nota Inspecției Judiciare nr. 237/A/IJ/2017 privind validarea rezultatului 
concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari desfăşurat în 
perioada 17 octombrie 2016-13 februarie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării notei 
privind validarea rezultatului concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor 
judiciari, desfăşurat în perioada 17 octombrie  2016-13 februarie 2017. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Inspecției Judiciare nr. 237/A/IJ/2017 privind validarea rezultatului 
concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari desfăşurat în 
perioada 17 octombrie 2016-13 februarie 2017. [descarcă] 

29. 5169/2017 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 851/IJ/363/DIJ/2017 privind cererea de apărare a 
reputației şi independenţei profesionale formulată de doamna CAMELIA 
BOGDAN, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării cererii de 
apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna BOGDAN CAMELIA, 
judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti, ca urmare a solicitării doamnei 
judecător. 
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