
ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 06 APRILIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 7662/2017 
• Hotarare 

nr. 390 
• Hotarare 
nr. 391<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7425/2017 privind cererea 
doamnei MAGHIARU MARGARETA, judecător la Tribunalul Bacău, de acordare 
a avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7872/2017 privind menţinerea în 
funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani a domnului ULMET STELIAN 
VICTOR, judecător la Tribunalul Gorj. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea:  

 

1) cererii privind menţinerea în funcţie a doamnei MAGHIARU MARGARETA, 
judecător la Tribunalul Bacău, după împlinirea vârstei de 65 ani;  

 

2) cererii privind menţinerea în funcţie a domnului STELIAN-VICTOR ULMET, 
judecător cu grad profesional de curte de apel în cadrul Tribunalului Gorj, după 
împlinirea vârstei de 65 ani. 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7425/2017 privind cererea 
doamnei MAGHIARU MARGARETA, judecător la Tribunalul Bacău, de acordare 
a avizului anual pentru menținerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani. 
[descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind menţinerea în funcţie după 
împlinirea vârstei de 65 de ani a domnului ULMET STELIAN VICTOR, judecător 
la Tribunalul Gorj. [descarcă] 

2. 7794/2017 
• Hotarare 
nr. 392<  

Raportul privind starea justiției pe anul 2016. 
Solutie 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000758053.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000758591.pdf


Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat  Raportul privind starea justiției 
pe anul 2016, cu observaţiile formulate în cadrul şedinţei Plenului.  

 

3. 7536/2017 
• Hotarare 
nr. 393<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul NEACŞU GHEORGHE 

Judecător la 
Tribunalul Argeș 

 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 
NEACŞU GHEORGHE, judecător la Tribunalul Argeş, începând cu data de 15.04.2017.  

4. 7771/2017 
• Hotarare 
nr. 394<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24636/2017 privind eliberarea din 
funcţie a domnului magistrat militar, general de brigadă cu o stea, HONDOR 
MIHAI, judecător la Tribunalul Militar Bucureşti. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat încetarea suspendării 
efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1507/29.11.2016 
şi  a hotărât înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea 
din funcţie a domnului magistrat militar, general de brigadă cu o stea, HONDOR 
MIHAI, judecător la Tribunalul Militar Bucureşti, ca urmare a respingerii cererii de 
avizare a menţinerii în funcţia de judecător, după împlinirea vârstei de 65 ani, 
începând cu data 26.04.2017, conform prevederilor art.83 alin.(1) teza finală din 
Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

5. 7647/2017 
• Hotarare 
nr. 395<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7577/2017 privind eliberarea din 
funcţie a domnului IONEL POTÂRCĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Drobeta 
Turnu Severin. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţie a domnului  IONEL POTÂRCĂ, 
judecător la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, în temeiul art. 83 alin.(1) teza finală 
din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
începând cu data împlinirii vârstei de 66 ani, respectiv 01.05.2017.  

6. 7783/2017 
• Hotarare 

nr. 396 

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind eliberarea din funcţia de 
judecător, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracţiuni,a 
domnului judecător militar TĂRNICERIU RADU DIMITRIE, preşedinte al 



• Hotarare 
nr. 397<  

Tribunalului Militar Iaşi, în prezent suspendat din funcţie. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/27366/2017 privind eliberarea 
din funcţie a domnului CÂRSTEA VALENTIN, procuror al parchetului de pe lângă 
Tribunalul Caraş-Severin, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârșirea 
unei infracţiuni. 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţia de judecător a domnului 
magistrat militar colonel TĂRNICERIU RADU DIMITRIE, judecător la Tribunalul Militar 
Iaşi, preşedintele acestei instanţe, în prezent suspendat din funcţie, ca urmare a 
condamnării dispuse printr-o hotărâre definitivă, potrivit art.65 alin(1) lit.f) din Legea 
nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.   

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis comunicarea către 
casa de pensii a soluţiei instanţei, în conformitate cu prevederile art.83 ind.2 alin.(4) 
din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţie a domnului CÂRSTEA VALENTIN, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, ca urmare a 
condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni.  

 

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca rămasă fără 
obiect cererea formulată de domnul CÂRSTEA VALENTIN, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, prin care se solicită eliberarea din 
funcţie, prin pensionare, începând cu data de 23.03.2017. 

 

 

 

 

 

7. 7509/2017 
• Hotarare 

nr. 398 

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/5577/2017 privind contestaţia 



• Hotarare 
nr. 399<  

formulată de domnul procuror VIŞINOIU CĂTĂLIN de la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Costeşti, împotriva Hotărârii nr. 157/08.03.217 a Secției pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1298/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna FILIP LUMINIŢA MARIA, judecător la Judecătoria Aiud, 
împotriva Hotărârii nr. 109/09.02.217 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 

1) respingerea contestaţiei formulate de domnul VIŞINOIU CĂTĂLIN, procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Costeşti, împotriva Hotărârii nr. 157/08.03.217 a 
Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii; 

 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna FILIP LUMINIŢA MARIA, judecător 
la Judecătoria Aiud, împotriva Hotărârii nr. 109/09.02.217 a Secției pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii. 

 

 

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1298/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna FILIP LUMINIŢA MARIA, judecător la Judecătoria Aiud, 
împotriva Hotărârii nr. 109/09.02.217 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. [descarcă] 

8. 7520/2017 
• Hotarare 

nr. 400 
• Hotarare 

nr. 401 
• Hotarare 

nr. 402 
• Hotarare 

nr. 403 
• Hotarare 

nr. 404 
• Hotarare 

nr. 405 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6872/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Galaţi. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7040/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Oradea. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7042/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000757782.pdf


• Hotarare 
nr. 406 

• Hotarare 
nr. 407 

• Hotarare 
nr. 408 

• Hotarare 
nr. 409<  

4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7041/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Teleorman. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7039/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6867/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7078/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 70362017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7413/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Alba. 
 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6127/2017 privind solicitarea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de modificare a statelor de funcţii şi de personal 
Solutie 

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

 

1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Galaţi, prin 
transformarea unui post de expert, clasa I, grad principal, în post de expert, clasa I, 
grad superior; 

 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Oradea, prin 
transformarea unui post de expert clasa I, grad principal , în post de expert, clasa I, 
grad superior; 

 

3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti, prin 
transformarea a 5 posturi ocupate de grefier debutant cu studii superioare juridice, 
în posturi de grefier cu studii superioare juridice gradul II; 

 



4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Teleorman, prin 
transformarea unui post de grefier cu studii superioare gradul II, în post de grefier cu 
studii medii treapta I;  

 

5) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita, prin 
transformarea unui post ocupat de grefier arhivar debutant, în post de grefier arhivar 
treapta II;  

 

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, 
prin transformarea unui post de grefier arhivar treapta II, în post de grefier arhivar 
treapta I;  

 

7) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti, prin 
transformarea a 3 posturi de grefier gradul II, în posturi de grefier gradul I;  

 

 

8) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 
prin transformarea unui post de grefier cu studii medii treapta I, în post de grefier cu 
studii medii treapta II; 

 

9) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Alba, prin 
transformarea unui post de grefier registrator debutant, în post de grefier registrator 
treapta II;  

 

10) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Şcolii Naţionale de Grefieri, prin transformarea unui post 
vacant de bibliotecar IA, în post de consilier debutant, personal contractual.  

 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6872/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de 
Apel Galaţi. [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7040/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Oradea. [descarcă] 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000757660.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000757785.pdf


3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7042/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. [descarcă] 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7041/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Teleorman. [descarcă] 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7039/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita. [descarcă] 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6867/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. [descarcă] 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7078/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. [descarcă] 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 70362017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. [descarcă] 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7413/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Alba. [descarcă] 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6127/2017 privind solicitarea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de modificare a statelor de funcţii şi de personal 
[descarcă] 

9. 7526/2017 
• Hotarare 

nr. 410 
• Hotarare 

nr. 411 
• Hotarare 

nr. 412 
• Hotarare 

nr. 413 
• Hotarare 

nr. 414 
• Hotarare 

nr. 415 
• Hotarare 
nr. 416<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7023/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Curţii de Apel Bacău. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/6861/2017 privind constatarea 
calităţii de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra 
Neamţ. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6857/2017 privind renunţarea 
domnului judecător PRISĂCARU NICOLAE EDUARD la calitatea de membru al 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Paşcani. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7727/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7727/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a magistraților-asistenţi 
constituită la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7225/2017 privind modificarea 
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componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/7079/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Alba Iulia. 
Solutie 

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

 

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător ROMAŞCANU 
SORINA, în locul doamnei judecător NEGOIŢĂ (DRĂGHIN) CAMELIA, ca urmare a 
încetării celui de-al doilea mandat în această calitate la data de 19.11.2016;  

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător PRALEA OVIDIU 
VASILICĂ, în locul doamnei judecător MOGLAN LĂCRĂMIOARA, ca urmare a încetării 
celui de-al doilea mandat în această calitate la data de 19.11.2016;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător BUSUIOC ANA 
MARIA MONICA, în locul doamnei judecător ALBESCU LOREDANA LENUŢA, ca urmare 
a încetării celui de-al doilea mandat în această calitate, având în vedere că această 
calitate nu a mai fost ocupată de la nivelul anului 2013.  

 

 

 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de membru de 
drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamţ a doamnei prim-procuror 
BERARIU ANDREEA COSTINA.  

 

 

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea domnului 
judecător PRISĂCARU NICOLAE EDUARD la calitatea de membru desemnat al 



comisiei de evaluare a activităţii judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Paşcani.  

 

 

4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după cum urmează: 

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător ANA MARIA 
DASCĂLU, în locul domnului judecător EMANUEL ALBU, urmare a încetării celui de-al 
doilea mandat în această calitate;  

  

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător DANA IARINA 
VARTIRES.  

 

 

 

5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a magistraților-asistenţi constituită la 
nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, după cum urmează:  

 

În comisia de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor asistenţi din cadrul 
Secţiei penale:  

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător LUCIA TATIANA 
ROG, în locul doamnei judecător MARIANA GHENA;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător DANIEL GRĂDINARU. 

 

 

În comisia de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor asistenţi din cadrul 
Secţiei I civile:  



 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător ROMANIŢA 
ECATERINA VRÂNCEANU.  

 

În comisia de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor asistenţi din cadrul 
Secţiei a II-a civile:  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător MONICA RUXANDRA 
DUŢĂ.  

 

În comisia de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor asistenţi din cadrul 
Secţiei de contencios administrativ şi fiscal:  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător CLAUDIA VIŞOIU. 

 

În comisia de evaluare a activităţii profesionale a magistraţilor asistenţi din cadrul 
altor departamente  decât secţiile instanţei:  

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător ILIE IULIAN 
DRAGOMIR, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în locul domnului 
judecător IONUŢ MATEI;  

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător LAVINIA CURELEA, 
preşedintele delegat al Secţiei I civile. 

 

6) Cu privire la componenţa  comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în 
calitate de membru desemnat a doamnei procuror CAZAN ELENA VICTORIA. 

 

 



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

  

 

 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător CRISTEA 
DRAGOŞ NICOLETA EMILIA; 

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător VASILE LUMINIŢA 
MARIA, în locul doamnei judecător SALCU CRISTINA, urmare a încetării mandatului 
în această calitate la data de 10.12.2016.   

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător TEODORESCU ANA 
FELICIA, în locul domnului judecător SÎRBU FLORIN, urmare a încetării mandatului în 
această calitate la data de 10.12.2016.   

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7023/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Curţii de Apel Bacău. [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/6861/2017 privind constatarea 
calităţii de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra 
Neamţ. [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6857/2017 privind renunţarea 
domnului judecător PRISĂCARU NICOLAE EDUARD la calitatea de membru al 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Paşcani. [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7727/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
costituite la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie [descarcă] 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7727/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a magistraților-asistenţi 
constituită la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. [descarcă] 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/7225/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 
[descarcă] 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/7079/2017 privind modificarea 
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componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Alba Iulia. [descarcă] 

10. 4550/2017 
• Hotarare 
nr. 417<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe şi a Direcției 
resurse umane şi organizare nr. 2678/2017 privind desemnarea unui reprezentant 
în cadrul Marii Camere de Apel a Organizației Europene a Brevetelor, ca urmare a 
solicitării Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna ANDREIA LIANA 
CONSTANDA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de 
reprezentant al României în cadrul Marii Camere de Apel a Organizaţiei Europene a 
Brevetelor (OEB). 

 

11. 7056/2017 Raportul nr. 26/23730/2017 privind participarea reprezentanţilor Consiliului 
Superior al Magistraturii la întâlnirea echipelor proiectului 2 "Mijloace alternative 
de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic", 13-14 martie 2017, Ljubljana. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul privind participarea 
reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la întâlnirea echipelor 
proiectului 2 "Mijloace alternative de soluţionare a conflictelor, domeniul juridic", 
13-14 martie 2017, Ljubljana. 

 

12. 7511/2017 Raportul Direcției afaceri europene relaţii internaţionale şi programe nr. 
30/24300/2017 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la cea de-a patra reuniune a echipei de proiect din cadrul "Proiectului 
Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare "Independenţa, responsabilitatea şi 
calitatea actului de justiţie", 16-17 martie 2017, Viena. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul privind participarea 
reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a patra reuniune a 
echipei de proiect din cadrul "Proiectului Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare 
"Independenţa, responsabilitatea şi calitatea actului de justiţie", 16-17 martie 2017, 
Viena. 

 

13. 7798/2017 
• Hotarare 
nr. 418<  

Organizarea Zilei Justiției în anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea Zilei Justiţiei în data 
de 02.07.2017, urmând a fi sesizat Ministerul Justiţiei în vederea promovării unei 
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Hotărâri de Guvern, având ca obiect aprobarea de cheltuieli pentru acţiunile ce 
urmează a fi organizate cu prilejul Zilei Justiţiei.  

 

14. 7796/2017 Stabilirea colectivelor de lucru la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, 
potrivit dispozițiilor art. 41 ind. 13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării acestui 
punct de pe ordinea de zi, în vederea discutării în  Comisia nr.2.  

 
----------------- 
Documente 
1) Stabilirea colectivelor de lucru la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, 
potrivit dispozițiilor art. 41 ind. 13 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 

15. 7797/2017 
• Hotarare 
nr. 419<  

Stabilirea coordonatorilor direcţiilor de acţiune prioritare ale Consiliului Superior al 
Magistraturii pentru mandatul 2017-2022, aprobate prin Hotărârea 
nr.162/28.02.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit coordonatorii direcţiilor de 
acţiune prioritare ale Consiliului Superior al Magistraturii pentru mandatul 2017-
2022, aprobate prin Hotărârea nr.162/28.02.2017 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, după cum urmează:  

 

 

1. Independenţă – responsabilitate. Identificarea unor pârghii eficiente de întărire a 
independenţei, corelativ cu creşterea responsabilităţii magistraţilor - doamna 
judecător MARIANA GHENA, preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii;  

 

2. Independenţa financiară a sistemului judiciar. Salarizare magistraţi. Asigurarea 
independenţei reale a sistemului judiciar din perspectiva independenţei financiare, 
prin intensificarea demersurilor pentru preluarea bugetului instanţelor de către 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Elaborarea şi promovarea unui proiect de act 
normativ distinct vizând salarizarea magistraţilor – aspect circumscris independenţei 
justiţiei - doamna GABRIELA BALTAG, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;  

 

3. Asigurarea unui volum optim de muncă instanţe/parchete. Adaptarea resurselor 
umane la nevoile concrete ale instanţelor şi parchetelor. Cadru legal mai suplu pentru 
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asigurarea eficientizării activităţii judiciare - MIHAI BOGDAN   MATEESCU, membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii;  

 

4. Infrastructură instanţe şi parchete. Infrastructură CSM. Îmbunătăţirea 
infrastructurii şi logisticii IT. Identificarea de soluţii viabile pentru problematica 
sediilor şi dezvoltarea performanţelor infrastructurii IT - MIHAI ANDREI BALAN, 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii;  

 

5. Comunicare. Elaborarea unei strategii de comunicare publică eficientă şi 
predictibilă, în acord cu principiul transparenţei instituţionale) - ANDREA 
ANNAMARIA CHIŞ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi CODRUŢ 
OLARU, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.  

16. 7861/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
18079;24430/2015 referitor la propunerile de modificare a normelor de 
competenţă în materia contenciosului administrativ şi fiscal. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerile de modificare a 
normelor de competenţă în materia contenciosului administrativ şi fiscal formulate 
de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu observaţiile Direcţiei legislaţie, documentare 
şi contencios şi a hotărât  sesizarea Ministerului Justiţiei cu aceste propuneri.  

  

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
18079;24430/2015 referitor la propunerile de modificare a normelor de 
competenţă în materia contenciosului administrativ şi fiscal. [descarcă] 

17. 7863/2017 
• Hotarare 
nr. 420<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 6864/2017 
referitor la proiectul de lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi 
al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Lege privind 
auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale 
consolidate şi de modificare a unor acte normative. 

 

 
----------------- 
Documente 
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1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
6864/2017 referitor la proiectul de lege privind auditul statuar al situaţiilor 
financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a 
unor acte normative. [descarcă] 

18. 7906/2017 
• Hotarare 
nr. 421<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7695/2017 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, a unor specialişti. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod excepţional, a 
următorilor specialişti,  pentru diverse activităţi de formare şi în anumite condiţii, 
conform solicitării Institutului Naţional al Magistraturii,  după cum urmează:  

 

 

 

Formatorul 
propus 

Activitatea Locaţia şi 
perioada 

de 
desfăşurare 

Costuri  

 

MARTIN KUJIER 

senior legal 
adviser în cadrul 
Ministerului 
Securităţii şi 
Justiţiei din 
Olanda 

Seminar: „Aplicarea 
directă a Convenţiei 
CEDO de către 
instanţele 
judecătoreşti naţionale 
– aspecte penale” 

Bucureşti, 
29-30 iunie 
2017 

Cu plata onorariului 
şi suportarea, din 
bugetul INM, a 
costurilor de 
transport naţional şi 
internaţional, cazare 
şi masă 

  

INGO WERNER 

şeful 
Departamentului 
de Cooperare 
judiciară 
internaţională, 
Ministerul 
Justiţiei, 
Germania 

Seminar:”Comunicarea 
în instanţă” 

Bucureşti, 
9-10 
octombrie 
2017 

Idem 

 

 

 

 

 

 

 

MICHAEL 
HOPMEIER 

Cu plata onorariului 
şi suportarea, după 
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Judecător, 
Kingston-on-
Thames Crown 
Court, Martea 
Britanie  

Seminar: „Money 
laudering and asset 
recovery” 

Bucureşti, 
26-27 iunie 
2017 

caz, din bugetul 
INM, a costurilor de 
transport naţional şi 
internaţional, cazare 
şi masă 

CRISTIAN 
GABRIEL 
NICUŞOR 

procuror DIICOT, 
structura 
centrală 

  

CARLOS 
MANUEL 
GONCALVES DE 
MELO MARIHNO 

judecător în 
cadrul Curţii de 
Apel din 
Lisabona, 
Portugalia 

Cea de-a XI-a 
Conferinţă a reţelei 
naţionale de judecători 
specializaţi în dreptul 
Uniunii Europene – 
EuRoQuod  

Tulcea, 25-
26 mai 2017 

Fără plata 
onorariului şi cu 
suportarea, din 
bugetul INM, după 
caz, a costurilor de 
transport 
internaţional, cazare 
şi masă 

  

MARTINA 
FLAMINI 

judecător în 
cadrul Curţii de 
Apel din Milano, 
Italia 

Seminar: „Migraţia şi 
dreptul la azil”, 
organizat în cadrul 
proiectului ACTIONES 

Bucureşti, 3 
– 4 iulie 
2017 

Fără plata 
onorariului şi cu 
suportarea din 
finanţarea externă 
de care beneficiază 
INM în cadrul 
proiectului 
ACTIONES, la care se 
adaugă co-
finanţarea aferentă 
suportată de INM în 
acelaţi proiect, a 
costurilor de 
transport 
internaţional, cazare 
şi masă 

  

HARALAD 
DORIG 

Judecător în 
cadrul Curţii 
Federale 
Administrative 
din Germania 

  

 

 



19. 7911/2017 
• Hotarare 
nr. 422<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/7699/2017 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de organizare, împreună cu Curtea de Apel 
Constanţa, în cadrul domeniilor obligatorii din Programul de formare continuă la 
nivel descentralizat, aprobat pentru anul 2017, a unui seminar în domeniul politicii 
comune de pescuit. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, împreună cu 
Curtea de Apel Constanţa, în cadrul domeniilor obligatorii din Programul de formare 
continuă la nivel descentralizat, aprobat pentru anul 2017, a unui seminar  în 
domeniul politicii comune de pescuit, până la data de 17.04.2017. 

 

20. 7927/2017 Nota Direcției afaceri europene,relaţii internaţionale şi programe nr. 
21/11358/2016 privind aprobarea propunerii de suplimentare a bugetului aferent 
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 hotărât amânarea discutării acestui 
punct de pe ordinea de zi.  

21. 7928/2017 
• Hotarare 
nr. 423<  

Nota Direcției afaceri europene,relaţii internaţionale şi programe nr. 1/7610/2016 
privind pregătirea lansării unei noi cereri de proiecte în cadrul Obiectivului Specific 
nr. 2.3 aferent programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2021. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

 

- depunerea unui proiect al Consiliului Superior al Magistraturii pentru realizarea de 
sondaje/analize privind percepţia publică privind actul de justiţie, percepţia 
justiţiabililor şi percepţia principalilor actori ai sistemului judiciar şi utilizarea 
rezultatelor pentru îmbunătăţirea unor domenii cheie, precum şi pentru actualizarea 
şi punerea în aplicare a strategiilor de comunicare pentru instituţiile din sistemul 
judiciar.  

 

- propunerea ca proiectele INM şi SNG să fie depuse şi implementate direct de către 
aceste instituţii.  

 

22. 7977/2017 
• Hotarare 
nr. 424<  

Desemnarea coordonatorului colectivului de lucru în vederea definitivării 
Manualului de Management. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna judecător 
NICOLETA ŢÎNŢ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în calitate de 
coordonator al colectivului de lucru în vederea definitivării Manualului de 
Management elaborat în cadrul grupului de lucru constituit prin Decizia Preşedintelui 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.463/20.09.2012. 

 

23. 8022/2017 
• Hotarare 
nr. 425<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 164/25666/2017 cu propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de completare a 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, a comisiei de admitere a 
concursului de admitere în magistratură din perioada 7 februarie - 22 mai 2017 şi 
a comisiilor de organizare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de 
conducere a judecătorilor şi procurorilor din perioada 24 martie - 28 iunie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

- 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; 

 

- completarea componenţei comisiei de organizare a concursului de admitere în 
magistratură, organizat în perioada 7 februarie – 22 mai 2017; 

 

- completarea componenţei comisiei de organizare la concursul sau examenul pentru 
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor; 

 

- completarea componenţei comisiei de organizare la concursul sau examenul pentru 
numirea în funcţii de conducere a procurorilor. 

24. 8058/2017 Exprimarea unui punct de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire 
la proiectul legii salarizării. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a exprimat punctul de vedere cu privire 
la proiectul legii salarizării. 

 


