
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 25 APRILIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 8960/2017 
• Hotarare 
nr. 426<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7/3939/2017 privind desemnarea 
unui nou reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii. 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a desemnat pe 
ROMULUS DAN VARGA, procuror şef al Secţiei de urmărire penală şi criminalistică, 
în calitate de reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii pe o perioadă de 
3 ani. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de neprezentarea domnului 
GHEORGHE IVAN, procuror în cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare din 
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaşie şi Justiţie, în vederea susţinerii 
candidaturii depuse.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7/3939/2017 privind 
desemnarea unui nou reprezentant al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii. 
[descarcă] 

2. 8254/2017 
• Hotarare 

nr. 428 
• Hotarare 

nr. 429 
• Hotarare 

nr. 430 
• Hotarare 

nr. 431 

REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR/PROCUROR:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7183/2016 privind solicitarea 
doamnei IONESCU TEODORA-CORINA de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Tribunalul Caraş-Severin. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7522/2016 privind cererea de 
reîncadrare în funcţia de procuror a doamnei DUDILĂ FIRA, fost prim procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2466/2016 privind cererile de 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000761198.pdf


• Hotarare 
nr. 432<  

reîncadrare în funcţia de procuror a doamnei LUNGU NELA şi a domnului 
CATRINOIU COSTEL, ambii foşti procurori la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Feteşti. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea domnului MARIN 
MIHAI de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria Craiova. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Cu unanimitate, respingerea cererii privind reîncadrarea în funcţia de judecător 
la Tribunalul Caraş-Severin a doamnei IONESCU TEODORA- CORINA; 

 

2. Cu unanimitate, respingerea cererii privind reîncadrarea în funcţia de procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş a doamnei DUDILĂ FIRA; 

3.1. Cu unanimitate, respingerea cererii privind reîncadrarea în funcţia de procuror 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Feteşti a doamnei LUNGU NELA; 

3.2. Cu unanimitate, respingerea cererii privind reîncadrarea în funcţia de procuror 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Feteşti a domnului CATRINOIU COSTEL; 

4. Cu majoritate, respingerea cererii privind reîncadrarea în funcţia de judecător la 
Judecătoria Craiova a domnului MARIN MIHAI. 

3. 7891/2017 
• Hotarare 

nr. 433 
• Hotarare 

nr. 434 
• Hotarare 
nr. 435<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6313/2017 privind cererea 
domnului MIHUŢ MIHUŢ, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj 
de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei 
de 65 ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7622/2017 privind cererea 
doamnei CHELU ŞTEFANIA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Strehaia, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie după 
împlinirea vârstei de 65 ani. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8785/2017 privind cererea 
domnului IANOŞ VIRGIL CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Buzău, de 
acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei de 
65 ani. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât : 

1. Cu majoritate, acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după 
împlinirea vârstei de 65 ani, a domnului MIHUŢ MIHUŢ, procuror la Parchetul de pe 



lângă Curtea de Apel Cluj, începând cu data de 14.05.2017, până la data de 
14.05.2018.  

2. Cu majoritate, acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie, după 
împlinirea vârstei de 65 ani, a doamnei CHELU ŞTEFANIA, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, începând cu data de 18.10.2017, până 
la data de 18.10.2018.  

3. Cu majoritate, respingerea cererii privind menţinerea în funcţie a domnului 
IANOŞ VIRGIL CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Buzău, după împlinirea vârstei 
de 65 ani. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6313/2017 privind cererea 
domnului MIHUŢ MIHUŢ, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj 
de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei 
de 65 ani. [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8785/2017 privind cererea 
domnului IANOŞ VIRGIL CONSTANTIN, judecător la Judecătoria Buzău, de 
acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei de 
65 ani. [descarcă] 

4. 8242/2017 
• Hotarare 

nr. 436 
• Hotarare 

nr. 437 
• Hotarare 

nr. 438 
• Hotarare 

nr. 439 
• Hotarare 

nr. 440 
• Hotarare 

nr. 441 
• Hotarare 

nr. 442 
• Hotarare 

nr. 443 
• Hotarare 

nr. 444 
• Hotarare 

nr. 445 
• Hotarare 

nr. 446 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

DIICOT 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulate de doamna 
DIACONU IULIA BEATRICE 

Procuror în cadrul Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 
şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi 

Curte de Apel/ Parchetul de pe lângă curtea de apel 

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

Judecător la Curtea de Apel Oradea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
CHIRCULESCU DAN 

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Oradea 

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul DICU 
AUREL LIVIU 

Judecător cu grad profesional de curte de 
apel la Tribunalul Botoşani 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000758879.pdf
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• Hotarare 
nr. 447 

• Hotarare 
nr. 448 

• Hotarare 
nr. 449<  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul NAN 
CRISTIAN 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Ilfov 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
GALEŞ AUREL 

Procuror militar la Parchetul Militar de pe 
lângă Tribunalul Militar Cluj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
VLĂDUCU MARINELA-CORNELIA 

Judecător la Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
STELIAN VICTOR ULMET 

Judecător cu grad professional de curte de 
apel la Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
BALABAN GETA 

Judecător la Tribunalul Timiş 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
JEBELEAN DANA 

Judecător la Tribunalul Timiş 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
PETRE CRISTIAN DICU 

Judecător la Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
UNGUREANU TITIANA 

Prim procuror al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Dorohoi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
BUDESCU CORNELIA 

Judecător la Judecătoria Vaslui 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
MĂGUREANU EMANUELA DOINA  

Judecător la Judecătoria Vaslui 

 
Solutie 

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

 



1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DIACONU IULIA BEATRICE, 
procuror în cadrul DIICOT- Serviciul Teritorial Iaşi, începând cu data de 01.05.2017. 
(unanimitate)  

2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MARIA GALEŞ, judecător la 
Curtea de Apel Oradea, începând cu data de 01.05.2017. (unanimitate) 

3.1.  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus respingerea solicitării 
formulate de doamna Florica Roman, judecător la Curtea de Apel Oradea, de 
amânare a soluţionării cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului 
Chirculescu Dan, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea; 
(majoritate) 

  

3.2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CHIRCULESCU DAN, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Oradea. (majoritate) 

4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DICU AUREL LIVIU, judecător 
cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Botoşani, începând cu data de 
02.05.2017. (unanimitate)  

5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului NAN CRISTIAN, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov. (unanimitate) 

 

6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului GALEŞ AUREL, procuror militar 
la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj. (unanimitate) 

7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  VLĂDUCU MARINELA-
CORNELIA, judecător la Tribunalul Gorj, începând cu data de 15.05.2017. 
(unanimitate) 

8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului STELIAN VICTOR ULMET, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Gorj, începând cu data 
de 19.05.2017. (unanimitate) 

9. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  BALABAN GETA, judecător la 
Tribunalul Timiş, începând cu data de 01.05.2017. (unanimitate) 

10. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  JEBELEAN DANA, judecător 
la Tribunalul Timiş, începând cu data de 01.05.2017. (unanimitate) 

11. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PETRE-CRISTIAN DICU, 
judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, începând cu data de 01.05.2017.  
(unanimitate) 



12. eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, a doamnei UNGUREANU 
TITIANA, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Dorohoi, începând cu 
data de 01.07.2017. (unanimitate) 

13. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  BUDESCU CORNELIA, 
judecător la Judecătoria Vaslui, începând cu data de 01.05.2017. (unanimitate) 

14. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  MĂGUREANU EMANUELA 
DOINA, judecător la Judecătoria Vaslui, începând cu data de 01.05.2017. 
(unanimitate) 

5. 9074/2017 
• Hotarare 
nr. 450<  

CONCURSURI:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/7627/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Ploieşti de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 
patru posturi de grefier la instanțele din circumscripţie. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a aprobat organizarea 
concursului pentru ocuparea a patru posturi de grefier la instanțele din 
circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, după cum urmează: 

 

 

1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Ploieşti 

1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Pogoanele 

 

1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Moreni 

 

1 post de grefier cu studii medii în cadrul Judecătoriei Răcari. 

 
 

6. 9075/2017 
• Hotarare 
nr. 451<  

CONCURSURI:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/8053/2017 cu propunerile Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie privind organizarea concursului pentru promovarea în 
funcţia de magistrat asistent şef la Secţia penală şi aprobarea componenţei 
comisiilor de organizare şi de examinare la acest concurs. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a aprobat: 



1. Organizarea concursului de promovare în funcţia de magistrat asistent şef la Secţia 
penală, la data de 12 iunie 2017, ora 10:00, la sediul Înalte Curţi de casaţie şi Justiţie. 

2. Calendarul de desfăşurare a concursului conform Anexei 1 la nota direcției de 
specialitate. 

3. Anunţul conform Anexei 2 la nota direcției de specialitate. 

4. Componenţa comisiilor de organizare şi de examinare la acest concurs. 

7. 9070/2017 
• Hotarare 
nr. 452<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 275/4502/2017 cu propunerile 
referitoare la componenţa comisiilor de psihologi la concursul sau examenul 
pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor organizat în 
perioada 24 martie - 28 iunie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a aprobat componenţa 
comisiilor de psihologi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de 
conducere a judecătorilor şi procurorilor organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 
2017. 

8. 7869/2017 
• Hotarare 

nr. 453 
• Hotarare 

nr. 454 
• Hotarare 

nr. 455 
• Hotarare 

nr. 456 
• Hotarare 

nr. 457 
• Hotarare 
nr. 458<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5517/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna BRATU LAURA IRINA, judecător la Judecătoria Galaţi, 
împotriva Hotărârii nr. 366/23.03.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4320/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna GEORGETA CLAUDIA NEAGU, judecător la Judecătoria 
Brăila, împotriva Hotărârii nr. 349/23.03.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/5549/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul DOGARU LIVIU MARIAN, judecător la Judecătoria 
Târgovişte, împotriva Hotărârii nr. 398/23.03.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 12066/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul CONSTANTINESCU EDUARD, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, împotriva Hotărârii nr. 
282/23.03.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 
precum şi împotriva Hotărârii nr. 366/30.03.2017 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1635/2017 privind contestaţia 
formulată de doamnei APETRI OANA LIVIA, judecător la JudecătoriaTârgu 



Neamţ, împotriva Hotărârii nr. 79/09.02.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1869/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna procuror TRASTĂU OLIMPIA-MARIA de la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.151/09.02.2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Respingerea contestaţiei formulate de doamna BRATU LAURA IRINA, judecător la 
Judecătoria Galaţi, împotriva Hotărârii nr. 366/23.03.217 a Secției pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitatea voturilor valabil exprimate) 

2. Respingerea contestaţiei formulate de doamna GEORGETA CLAUDIA NEAGU, 
judecător la Judecătoria Brăila, împotriva Hotărârii nr. 349/23.03.217 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate) 

3. Respingerea contestaţiei formulate de domnul DOGARU LIVIU MARIAN, judecător 
la Judecătoria Târgovişte, împotriva Hotărârii nr. 398/23.03.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate) 

4.1. Respingerea amânării discutării contestaţiei formulate de domnul 
CONSTANTINESCU EDUARD NARCIS, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Urziceni, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
282/23.03.2017, ca urmare a solicitării domnului procuror ; (majoritate) 

4.2. Respingerea contestaţiei formulate de domnul CONSTANTINESCU EDUARD 
NARCIS, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Urziceni, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 282/23.03.2017. (majoritate) 

5. Respingerea contestaţiei formulate de doamna APETRI OANA LIVIA, judecător la 
Judecătoria Târgu Neamţ, împotriva Hotărârii nr. 79/09.02.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate) 

6. Respingerea contestaţiei formulate de doamna procuror TRASTĂU OLIMPIA-
MARIA de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr.151/09.02.2017. 
(unanimitatea voturilor valabil exprimate) 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5517/2017 privind contestaţia 



formulată de doamna BRATU LAURA IRINA, judecător la Judecătoria Galaţi, 
împotriva Hotărârii nr. 366/23.03.217 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4320/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna GEORGETA CLAUDIA NEAGU, judecător la Judecătoria 
Brăila, împotriva Hotărârii nr. 349/23.03.217 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/5549/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul DOGARU LIVIU MARIAN, judecător la Judecătoria 
Târgovişte, împotriva Hotărârii nr. 398/23.03.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 12066/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul Constantinescu Eduard, procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Urziceni, împotriva Hotărârii nr. 282/23.03.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi împotriva Hotărârii nr. 
366/30.03.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1635/2017 privind contestaţia 
formulată de doamnei APETRI OANA LIVIA, judecător la JudecătoriaTârgu 
Neamţ, împotriva Hotărârii nr. 79/09.02.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1869/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna procuror TRASTĂU OLIMPIA-MARIA de la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Hunedoara, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.151/09.02.2017. [descarcă] 

9. 5285/2017 
• Hotarare 
nr. 459<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1988/2016 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de modificare a Programului de formare 
continuă, aprobat pentru anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitatea voturilor valabil 
exprimate, a hotărât modificarea Programului de formare profesională continuă, 
aprobat pentru anul 2017, în sensul preluării în bugetul INM a cheltuielilor pentru 4 
seminarii care vor fi realizate în parteneriat cu Autoritatea de Supraveghere 
Financiară (ASF) şi Institutul de Studii Financiare (ISF), la Bucureşti, la sediul INM, în 
perioadele 13-14.03.2017, 08-09.05.2017 şi 27-28.11.2017, respectiv la Giroc, la 
Centrul Regional de Perfecţionare a Magistraţilor, în perioada 03-04.07.2017. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1988/2016 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de modificare a Programului de formare 
continuă, aprobat pentru anul 2017.(L) [descarcă] 
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10. 7910/2017 
• Hotarare 
nr. 460<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/7706/2017 cu propunerile 
Institutului Naţional al Magistraturii privind lista persoanelor care şi-au exprimat 
acordul de participare în comisiile de concurs la concursurile şi examenele 
organizate în anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a hotărât admiterea, de 
principiu, a propunerii INM în ceea ce priveşte aprobarea anuală a listei persoanelor 
care şi-au exprimat disponibilitatea de a face parte din comisiile concursurilor şi 
examenelor ce ar urma să fie organizate de CSM, prin INM, în cursul anului 2017, cu 
precizarea că până la data stabilită de INM, în raport de calendarul de desfăşurare a 
fiecărui concurs, urmează să formuleze cereri de a face parte din comisia de concurs 
şi alţi magistraţi care nu fac parte din lista aprobată anual.   

11. 7912/2017 
• Hotarare 
nr. 461<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/7700/2017 privind numirea ca 
formator colaborator, în cadrul Departamentului de formare profesională iniţială, la 
disciplina CEDO, a doamnei judecător STELA STOICESCU şi a doamnei 
judecător MANUELA LUDUŞAN. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a numit ca formatori 
colaboratori, în cadrul Departamentului de formare profesională iniţială, la disciplina 
CEDO, conform propunerii INM:  

- pe doamna STELA STOICESCU, judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 2 
Bucureşti - specializarea drept civil;  

 

 

- pe doamna MANUELA LUDUŞAN,  judecător detaşat în cadrul Direcţiei Agent 
Guvernamental pentru CEDO din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - 
specializarea drept penal;  

12. 9071/2017 
• Hotarare 
nr. 427<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7097/2017 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de stabilire a numărului posturilor de judecător 
şi procuror care urmează a fi alocate auditorilor de justiţie din anul I în vederea 
exercitării dreptului de opţiune pentru profesie. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a aprobat numărul de 
posturi de judecător şi procuror care urmează a fi alocate auditorilor de justiţie din 
anul I în vederea exercitării dreptului de opţiune pentru profesie, respectiv: 

 

 
  
 

123 locuri aferente instanţelor 

 

66 locuri aferente parchetelor 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7097/2017 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de stabilire a numărului posturilor de judecător 
şi procuror care urmează a fi alocate auditorilor de justiţie din anul I în vederea 
exercitării dreptului de opţiune pentru profesie. [descarcă] 

13. 9072/2017 
• Hotarare 

nr. 462 
• Hotarare 
nr. 463<  

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7398/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Târgu Mureş de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post 
temporar vacant de judecător de la nivelul acestei instanţe. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6968/2017 privind solicitarea 
Tribunalului Neamţ de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar 
vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei Roman. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a hotărât: 

1. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător 
de la nivelul Curţii de Apel Târgu Mureş. 

2. Ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător 
de la nivelul Judecătoriei Roman. 

14. 8271/2017 
• Hotarare 

nr. 464 
• Hotarare 

nr. 465 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7586/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Neamţ. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000761513.pdf


• Hotarare 
nr. 466 

• Hotarare 
nr. 467 

• Hotarare 
nr. 468 

• Hotarare 
nr. 469 

• Hotarare 
nr. 470 

• Hotarare 
nr. 471 

• Hotarare 
nr. 472<  

 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7738/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Ploieşti. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2223/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de îndreptare a erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 
203/28.02.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8010/2017 privind modificarea 
statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia 
Curţii de Apel Galaţi.  
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5/5524/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru transferul temporar al unui post de judecător în statul de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Jibou. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7742/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Răcari.  
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4435/2017 privind modificarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Dej şi Curţii de Apel Cluj. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8336/2017 privind modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Vişeu de Sus. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8776/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Ploieşti. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8778/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Agnita. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a hotărât: 

1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 
Tribunalului Neamţ, prin transformarea unui post vacant de personal contractual 
(muncitor treapta I), în post de personal auxiliar de specialitate (grefier cu studii 
superioare juridice, gradul II).  

 

2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Ploieşti, prin transformarea a 4 posturi ocupate de grefier debutant cu 
studii superioare, în posturi de grefier gradul II, începând cu data de 25.11.2016. 



3. Îndreptarea erorii materiale strecurate în dispozitivul Hotărârii Plenului CSM 
nr.203/28.02.2017,  în sensul că acordarea avizului conform vizează, printre altele, 
transformarea a 2 posturi de grefier gradul II, în posturi de grefier gradul I din statul 
de funcţii şi personal al Judecătoriei Brad, iar nu al Judecătoriei Bârlad, aşa cum în 
mod eronat s-a menţionat. 

4. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Judecătoriei Însurăţei şi Judecătoriei Făurei, prin: 

 
  
transferul unui post vacant de grefier gradul I din statul de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Însurăţei, în statul de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Făurei; 

 

transformarea acestui post în post de grefier gradul II;  

 

 

5. Restituirea către Curtea de Apel Cluj a solicitării privind acordarea avizului conform 
pentru  transferul temporar al unui post de judecător în statul de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Jibou  în vederea sesizării Ministerului Justiției. 

  

6. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Răcari, prin transformarea unui post vacant de aprod, în post de grefier 
debutant cu studii superioare.  

7. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Judecătoriei Dej şi Curţii de Apel Cluj, prin:  

  
Transferul unui post vacant de grefier treapta I din statul de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Dej, în statul de funcţii şi de personal al Curţii de 
Apel Cluj;  

 

Transformarea acestui post în post de grefier gradul II;  

 

 



8. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Vişeu de Sus, prin transformarea unui post vacant de aprod – personal 
conex, în post de grefier arhivar treapta II – personal auxiliar de specialitate.  

9. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 
Curţii de Apel Ploieşti, prin transformarea unui post vacant de muncitor treapta I, în 
post de grefier gradul I. 

10. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Agnita, prin transformarea unui post ocupat de grefier arhivar 
debutant, în post de grefier arhivar treapta II. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7586/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Neamţ. [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7738/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Ploieşti. [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2223/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de îndreptare a erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 
203/28.02.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8010/2017 privind modificarea 
statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia 
Curţii de Apel Galaţi. [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5/5524/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru transferul temporar al unui post de judecător în statul de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Jibou. [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7742/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Răcari. [descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4435/2017 privind modificarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Dej şi Curţii de Apel Cluj. 
[descarcă] 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8336/2017 privind modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Vişeu de Sus. [descarcă] 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8776/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Ploieşti. [descarcă] 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8778/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Agnita. [descarcă] 

15. 8216/2017 
• Hotarare 

nr. 473 
• Hotarare 

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7407/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
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nr. 474 
• Hotarare 

nr. 475 
• Hotarare 

nr. 476 
• Hotarare 

nr. 477 
• Hotarare 

nr. 478 
• Hotarare 

nr. 479 
• Hotarare 

nr. 480 
• Hotarare 

nr. 481 
• Hotarare 

nr. 482 
• Hotarare 

nr. 483 
• Hotarare 

nr. 484 
• Hotarare 

nr. 485 
• Hotarare 
nr. 486<  

constituită la nivelul Tribunalului Ialomiţa. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7401/2017 privind constatarea 
calităţii de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Cornetu. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/7604/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/7220/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/7812/2017 privind componenţa 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Curţii de Apel Oradea.  
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/8011/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Giurgiu. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8183/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Iaşi. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/8424/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8815/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Maramureş. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8702/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Giurgiu. 
 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8593/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Câmpulung. 
 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8328/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Mureş. 
 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8364/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 



 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9159/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. 
Solutie 

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

- reînvestirea în calitate de membru desemnat a domnului judecător BERCARU 
ALEXANDRU; 

 

- reînvestirea  în calitate de membru desemnat a doamnei judecător MUŞAT 
TĂNCUŢA; 

 

- reînvestirea în calitate de membru supleant a doamnei judecător MUŞAT VIORICA.  

 

2. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Cornetu, Plenul Consiliului Superior 
al Magistraturii a luat act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a 
activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Cornetu a 
domnului judecător MARIAN GOCIU, delegat în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Cornetu.  

3. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei procuror MICULESCU 
UNGUR CAMELIA; 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei procuror FACKELMANN 
MIHAELA; 

- reînvestirea în calitate de membru supleant a domnului procuror şef secţie urmărire 
penală  GHIMIŞ-ROATEŞ ADRIAN. 

 

4. 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 Sectorului 5 Bucureşti, după cum urmează:  



1. Numirea în calitate de membru desemnat a domnului procuror AUGUSTIN 
DUMITRESCU, în locul doamnei procuror AURELIA BALACI. 

 

2. Numirea în calitate de membru supleant a doamnei procuror CĂTĂLINA POPESCU, 
în locul domnului procuror RADU PENCU. 

 

 

5. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Oradea, Plenul Consiliului Superior 
al Magistraturii : 

 

1. a luat act de calitatea de membru de drept al comisiei a doamnei judecător BĂICAN 
LAURA SIMONA, vicepreşedintele instanţei, domnia sa exercitând şi atribuţiile 
specifice funcţiei de preşedinte al instanţei, urmare a vacantării acestei funcţii. 

2. a hotărât numirea în calitate de membri desemnaţi ai comisiei a:  

- doamnei judecător MĂDUŢA DOINA, în locul doamnei judecător GALEA IRINA 
CARMEN. 

- domnului judecător UDROIU MIHAIL, în locul doamnei judecător POPA AURORA. 

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

- Numirea în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare a:  

 
  
- doamnei judecător ŞTEFĂNESCU ANCA ELENA, în locul domnului 
judecător NEGHINĂ IONEL FLORIN, urmare a expirării mandatului  în 
această calitate.  

 

- doamnei judecător NICULESCU DOINA MARIA, în locul domnului 
judecător POMENEA MARIN, urmare a expirării mandatului  în această 
calitate.  

 

 



 

- Numirea în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a domnului 
judecător DUMITRU CRISTIAN, în locul doamnei judecător CONSTANTINOF MARIA 
ADELINA, ca urmare a expirării mandatului  în această calitate.  

 

 

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

- Reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a domnului 
judecător COLIPCĂ FLORIN. 

- Reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a doamnei 
judecător VÂLCU CRISTINA GEORGIANA.  

 

- Numirea în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare a doamnei 
judecător BEJAN CLAUDIA DANIELA, în locul doamnei judecător STĂNCULESCU 
MARIA GABRIELA, transferată la Tribunalul Iaşi. 

 

8. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii: 

1. A luat act de calitatea de membru de drept al comisiei a doamnei LUMINIŢA 
PALADE, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. 

 

2. A hotărât reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare a 
domnului procuror NICOLAE IORGA. 

9. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Maramureş, în sensul numirii în calitate de membru desemnat al 
comisiei a doamnei judecător DANIELA ŢIPLEA, în locul doamnei judecător NELA 
BORCUTAN. 

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



 - Reînvestirea în calitatea de membru desemnat al comisiei a doamnei judecător 
OIŢA GHIŢĂ. 

 

- Numirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei judecător CORNEA 
MONICA, în locul doamnei judecător BURTAVEL MARIANA MAGDALENA. 

 

11. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Câmpulung, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de membru desemnat al 
comisiei a doamnei judecător IULIANA POPESCU. 

12. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Târgu Mureş, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a 
doamnei judecător CĂILEAN ANDREEA CAROLINA, în locul doamnei judecător 
NICOLAU IOANA AURA. 

13. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în sensul numirii în calitate de membru desemnat 
al comisiei a doamnei MIRELA MEHEDINŢEANU, în locul domnului judecător EDUARD 
CLAUDIU COROBANĂ. 

14. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de 
membru desemnat al comisiei a domnului procuror URSULESCU NICOLAE CRISTIAN. 

Soluţiile au fost adoptate cu unanimitate 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7407/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Ialomiţa. [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7401/2017 privind constatarea 
calităţii de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Judecătoriei Cornetu. [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/7604/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara. [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/7220/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. 
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[descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/7812/2017 privind constatarea 
calităţii de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Oradea. [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/8011/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Giurgiu. [descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8183/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Iaşi. [descarcă] 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/8424/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti. [descarcă] 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8815/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Maramureş. [descarcă] 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8702/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Giurgiu. [descarcă] 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8593/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Câmpulung. [descarcă] 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8328/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Mureş. [descarcă] 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8364/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. [descarcă] 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9159/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău. [descarcă] 

16. 7532/2017 
• Hotarare 

nr. 487 
• Hotarare 

nr. 488 
• Hotarare 

nr. 489 
• Hotarare 

nr. 490 
• Hotarare 

nr. 491 
• Hotarare 

nr. 492 
• Hotarare 
nr. 493<  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6435/2017 privind efectele 
Hotărârii nr. 844/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8160/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1467/22.11.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.  
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7645/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1168/06.10.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.  
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7811/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1288/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.6236/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1341/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26504/2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârilor nr.1551/15.12.2016 şi nr. 1018/20.12.2011 ale 
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Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.9078/2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârilor nr.845/14.07.2016 al Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a hotărât: 

 

1. Hotărârea nr.844/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu 
referire specială la domnul judecător SEVERIN DANIEL GHEORGHE îşi produce efecte 
în continuare, până la momentul încadrării domnului judecător pe un post vacant, 
încadrarea acestuia la reluarea activităţii în cadrul Curţii de Apel Bucureşti urmând a 
opera pe postul temporar vacant a cărui durată este cea mai îndelungată, respectiv 
pe postul doamnei judecător PATRAŞ BIANCA LAURA.  

 

2.1. Hotărârea nr. 1467/22.11.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 
îşi produce efectele în continuare, până la momentul emiterii ordinului ministrului 
justiţiei de alocare a unui post de judecător pentru Tribunalul Braşov, din fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia sa, în vederea reluării activităţii doamnei judecător CADEA 
CARMEN OANA la această instanţă. 

2.1.  Transmiterea unei adrese către ministrul justiţiei, în vederea emiterii ordinului 
de alocare a unui post de judecător din fondul de rezervă aflat la dispoziţia sa pentru 
Tribunalul Braşov, începând cu data de 01.05.2017, în vederea reluării activităţii 
doamnei judecător CADEA CARMEN OANA la această instanţă 

 

3. Hotărârea nr. 1168/06.10.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, îşi 
produce efectele în continuare, până la momentul încadrării doamnei judecător 
CHITIC IONELA pe un post vacant în cadrul Judecătoriei Iaşi, încadrarea acesteia la 
reluarea activităţii în cadrul Judecătoriei Iaşi urmând a opera pe postul temporar 
vacant a cărui durată este cea mai îndelungată, respectiv pe postul doamnei 
judecător ADOMNIŢEI SABINA DELIA.  

4. Hotărârea nr. 1288/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, îşi 
produce efectele în continuare, până la momentul încadrării doamnei judecător 
MERCAN LIVIA MARIA pe un post vacant în cadrul Judecătoriei Piteşti, încadrarea 
acesteia la reluarea activităţii în cadrul Judecătoriei Piteşti urmând a opera pe postul 
temporar vacant a cărui durată este cea mai îndelungată, respectiv pe postul 
doamnei judecător CORBESCU ALINA GABRIELA.  

 



5. Încetarea efectelor Hotărârii nr.1341/2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii prin care s-a dispus ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile 
art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004, a unui post temporar vacant de judecător de 
la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, al cărui titular este doamna judecător 
MUNTEANU IONELA DANIELA. 

 

6.1. Încetarea parţială a efectelor Hotărârilor nr.1551/15.12.2016 şi nr. 
1018/20.12.2011 ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte 
postul doamnei judecător OCTAVIA SPINEANU MATEI. 

6.2. Constată că un post alocat din fondul de rezervă pentru Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie poate fi reinclus în fondul de rezervă în condiţiile art. 134 ind. 1 din Legea 
nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

7. Încetarea efectelor Hotărârii nr.845/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii prin care s-a dispus ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile 
art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004, a unui post temporar vacant de judecător de 
la nivelul Judecătoriei Horezu, al cărui titular este doamna judecător LĂCĂTUŞU 
ELENA. 

 
----------------- 
Documente 
1) Notă completatoare [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6435/2017 privind efectele 
Hotărârii nr. 844/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8160/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1467/22.11.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
[descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7645/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1168/06.10.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
[descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7811/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1288/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
[descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.6236/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.1341/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26504/2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârilor nr.1551/15.12.2016 şi nr. 1018/20.12.2011 ale 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.9078/2017 privind încetarea 
parţială a efectelor Hotărârilor nr.845/14.07.2016 al Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. [descarcă] 
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17. 8247/2017 
• Hotarare 
nr. 494<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7790/2017 privind cererea doamnei 
SMARANDACHE CARMEN TEODORA, judecător la Tribunalul Brașov, în prezent 
inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, prin care solicită ca la încetarea 
mandatului de inspector judiciar să continue activitatea la Tribunalul Braşov, 
Secţia civilă. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate,  a hotărât continuarea 
activităţii la Tribunalul Braşov - a doamnei SMARANDACHE CARMEN TEODORA, 
judecător la Tribunalul Brașov, începând cu data de 01.06.2017, data încetării 
mandatului de inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7790/2017 privind cererea 
doamnei SMARANDACHE CARMEN TEODORA, judecător la Tribunalul Brașov, 
în prezent inspector judiciar în cadrul Inspecției Judiciare, prin care solicită ca la 
încetarea mandatului de inspector judiciar să continue activitatea la Tribunalul 
Braşov, Secţia civilă. [descarcă] 

18. 8717/2017 
• Hotarare 
nr. 495<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4821/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna CIOCEA MIHAELA LĂMÎIŢA, judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti, în prezent suspendată din funcţie, împotriva Hotărârii nr. 
251/28.02.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitatea voturilor valabil 
exprimate şi cu o abţinere,  a hotărât respingerea contestaţiei formulate de doamna 
CIOCEA MIHAELA LĂMÎIŢA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, în prezent 
suspendată din funcţie, împotriva Hotărârii nr. 251/28.02.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

19. 8633/2017 
• Hotarare 
nr. 496<  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.23/1052/2017 
privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la 
întâlnirea Comitetului Executiv al Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), 
Bruxelles, 8 mai 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritatea voturilor valabil 
exprimate şi cu o abţinere, a hotărât: 

1. Aprobarea participării doamnei judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru al 
CSM, la întâlnirea Comitetului Executiv al RECJ, ce va avea loc la Bruxelles, la data de 
08 mai 2017.  

2. Desemnarea domnului procuror CODRUŢ OLARU, membru al CSM, în calitate de 
membru supleant, pentru reprezentarea Consiliului Superior al Magistraturii la 
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întâlnirile Comitetului Executiv al RECJ, în ipoteza în care doamna judecător ANDREA 
ANNAMARIA CHIŞ, membru CSM, nu poate participa la acestea.  

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.23/1052/2017 privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al 
Magistraturii la întâlnirea Comitetului Executiv al Reţelei Europene a Consiliilor 
Judiciare (RECJ), Bruxelles, 8 mai 2017. [descarcă] 

20. 8748/2017 Raportul privind activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri pentru anul 2016. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de Raportul privind activitatea 
Şcolii Naţionale de Grefieri pentru anul 2016. 

 
----------------- 
Documente 
1) Raportul privind activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri pentru anul 2016. 
[descarcă] 

21. 9068/2017 
• Hotarare 
nr. 497<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/6436/2017 privind repartizarea 
posturilor finanţate suplimentar pentru aparatul propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii prin Legea nr. 6/2017 - legea bugetului de stat pe anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a hotărât: 

1. Repartizarea celor 10 posturi finanţate suplimentar prin Legea nr. 6/2017 – legea 
bugetului de stat pe anul 2017, potrivit structurii organizatorice a aparatului propriu 
al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobată prin Hotărârea nr. 1108/2013 a 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările ulterioare, cu 
observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr. 2: 

 

  

  

1. un post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor în cadrul Serviciului relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi 
arhivă - Biroul relaţii cu publicul; 

2. un post de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor în cadrul Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios – Serviciul 
contencios; 
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3. un post de consilier clasa I, gradul principal în cadrul Direcţiei resurse umane 
şi organizare - Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti; 

4. un post de consilier clasa I, gradul superior în cadrul Direcţiei resurse umane 
şi organizare - Serviciul formare profesională şi statistică judiciară  

5. un post de consilier clasa I, gradul principal în cadrul Direcţiei resurse umane 
şi organizare - Serviciul formare profesională şi statistică judiciară; 

6. un post de consilier clasa I, gradul asistent în cadrul Direcţiei economice şi 
administrativ - Serviciul salarizare şi buget; 

7. un post de consilier clasa I, gradul asistent în cadrul Direcţiei afaceri europene, 
relaţii internaţionale şi programe - Serviciul programe europene şi 
internaţionale; 

8. un post de consilier pentru afaceri europene în cadrul Direcţiei afaceri 
europene, relaţii internaţionale şi programe - Serviciul afaceri europene şi 
relaţii internaţionale; 

9. un post de arhivar în cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare - Serviciul 
resurse umane pentru instanţele judecătoreşti; 

10. un post de arhivar în cadrul Serviciului relaţii cu publicul, registratură, 
secretariat şi arhivă - Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă. 

 

 

 

 

 

 

21.2. Transformarea postului vacant finanţat de consilier pentru afaceri europene nr. 
147 din cadrul Serviciului afaceri europene şi internaţionale în post de consilier 
gradul IA şi mutarea acestuia în cadrul Biroului informatică, corelativ cu mutarea 
postului nr. 215 de referent treapta IA nefinanţat din cadrul Biroului informatică în 
cadrul Serviciului afaceri europene şi relaţii internaţionale. 

 

21.3.Transformarea postului vacant finanţat de arhivar nr. 207 din cadrul 
Compartimentului registratură, secretariat şi arhivă în post de consilier gradul IA şi 
mutarea acestuia în cadrul Biroului grefa secţiilor. 

 



21.4. Mutarea funcţiei publice de consilier clasa I, gradul principal nr. 69 din cadrul 
Serviciului formare profesională şi statistică judiciară în cadrul Serviciului programe 
europene şi internaţionale, corelativ cu mutarea funcţiei publice de consilier clasa I, 
gradul asistent nr. 151 din cadrul Serviciului programe europene şi internaţionale în 
cadrul Serviciului formare profesională şi statistică judiciară. 

 

 

22. 8142/2017 
• Hotarare 
nr. 498<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 1691/IJ/309/DIP/2017 privind cererea de apărare 
a reputației profesionale formulată de domnul ANDREI BODEAN, procuror în 
cadrul Direcției Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate,  a admis cererea de 
apărare a reputaţiei profesionale formulate de domnul ANDREI BODEAN, procuror 
în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa, în raport 
de afirmaţiile făcute în articolul „Procurorul DNA Bodean a băgat în puşcărie un 
avocat, din dragoste”, publicat pe pagina de internet www.evz.ro în data de 
28.02.2017 şi preluat ulterior de alte pagini de internet şi a hotărât emiterea unui 
comunicat de presă de către Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media din 
cadrul CSM. 

23. 7283/2017 
• Hotarare 
nr. 499<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 19/IJ/368/DIP/2017 privind cererea de apărare a 
reputației profesionale formulată de domnul PAUL SILVIU DIMITRIU, procuror în 
cadrul Direcției Naţionale Anticorupţie. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulate de domnul PAUL SILVIU DIMITRIU, procuror şef 
adjunct al Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie 
din  cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  

24. 3193/2017 
• Hotarare 
nr. 500<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 268/IJ/59/DIP/2017 având ca obiect apărarea 
independenţei sistemului judiciar. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate, a apreciat că declaraţiile 
publice ce fac obiectul Raportului Inspecţiei Judiciare nr.268/IJ/59/DIP/2017 sunt de 
natură să afecteze prestigiul şi independenţa sistemului judiciar şi a hotărât emiterea 

http://www.evz.ro/


unui comunicat de presă de către Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media 
din cadrul CSM. 

25. 6335/2017 
• Hotarare 
nr. 501<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Rezoluţia Inspecției Judiciare nr. 1545/IJ/274/DIP/2017 privind solicitarea Direcției 
Naţionale Anticorupţie privind retragerea cererii de apărare a independenţei 
sistemului judiciar. (nr. 1454/IJ/274/DIP/2017) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea solicitării 
formulate de Direcţia Naţională Anticorupţie privind apărarea independenţei 
sistemului judiciar. 

26. 9040/2017 
• Hotarare 
nr. 502<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 2543/IJ/484/DIP/2017 privind cererea de apărare 
a reputației profesionale formulată de domnul DRAGOŞ OLTEANU, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulate de domnul DRAGOŞ OLTEANU, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara. 

27. 9196/2017 Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios şi al Direcţiei 
resurse umane şi organizare nr. 2/9327/2017 referitor la proiectul Legii-cadru 
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,  având în vedere că la data de 24.04.2017 

a  demarat procedura de consultare a instanțelor, parchetelor şi a asociaţiilor 

profesionale ale magistraților cu privire la proiectul Legii-cadru privind salarizarea 

unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu unanimitate, a apreciat ca fiind 

utilă transmiterea punctelor de vedere cu privire la proiectul legii, de către instanţe, 

parchete şi asociaţiile profesionale ale magistraţilor,  într-un termen de 10 zile.  

  

De asemenea, s-a dispus emiterea unei adrese către Parlamentul României cu privire 

la demararea procedurii de consultare, cu solicitarea de a asigura participarea 

reprezentanţilor Consiliului la dezbaterile referitoare la proiectul Legii-cadru privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.  



28. 9212/2017 Memoriul Asociaţiei Procurorilor din Romania nr. 10/2017 referitor la Proiectul de 
Lege - cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu majoritate,  a adoptat un punct de 

vedere cu privire la proiectul Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice. 

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 

29. 9339/2017 
• Hotarare 
nr. 503<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9252/2017 privind constatarea 
suspendării Hotărârii nr. 260/2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Cu unanimitatea voturilor valabil exprimate: 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că executarea Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 260/21.03.2017 este suspendată 
până la soluţionarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
contestației formulate de domnul ION BEŞLIU,  judecător la Tribunalul Olt. 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act că Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 148/28.02.2017 a fost contestată la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de  domnul ION BEŞLIU,  judecător la Tribunalul Olt. 

30. 9342/2017 
• Hotarare 
nr. 504<  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.15/6337/2017 
privind organizarea Misiunii de evaluare a Comisiei Europene în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare, în perioada 3-5 mai 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitatea voturilor valabil 
exprimate, a stabilit ca desemnarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii care vor participa la Misiunea de evaluare a Comisiei Europene în 
cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, în perioada 3-5 mai 2017 să se 
efectueze în temeiul opţiunilor formulate de către membrii Consiliului Superior al 
Magistraturii, până la data de 27.04.2017. 

 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000762653.pdf

