
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 04 MAI 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 7907/2017 
• Hotarare 
nr. 505<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 162/25666/2017 cu propunerile 
privind componenţa comisiilor de elaborare subiecte şi a comisiilor de 
soluţionare a contestaţiilor pentru proba scrisă la concursul de promovare în 
funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 3 ianuarie - 
31 mai 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, parţial, componenţa 
comisiilor de elaborare  subiecte şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor 
pentru proba scrisă la concursul de promovare în funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie din perioada 3 ianuarie - 31 mai 2017. (unanimitate, după 
caz, majoritate) 

2. 9529/2017 
• Hotarare 

nr. 506 
• Hotarare 

nr. 507 
• Hotarare 

nr. 508 
• Hotarare 

nr. 509 
• Hotarare 

nr. 510 
• Hotarare 
nr. 511<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

Curte de Apel/ Parchetul de pe lângă curtea de apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
GIURGINCA MARINELA 

Judecător la Curtea de Apel Timişoara 

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DRĂGUŢ IOLANDA NICOLETA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Argeş  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
CRISTEA DANIELA MARIA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Maramureş 



Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DIKO DANIELA MIHAELA 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
MARCOV MILIANA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sânnicolau Mare, delegată în 
funcţia de prim procuror 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul MAŢ 
EMIL 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Slatina  

 
Solutie 

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

 

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GIURGINCA MARINELA, 
judecător la Curtea de Apel Timişoara, începând cu data de 25.05.2017; 
(unanimitate) 

 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DRĂGUŢ IOLANDA NICOLETA, 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, începând cu data de 15.05.2017; 
(unanimitate) 

 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CRISTEA DANIELA MARIA, 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş; (unanimitate) 

 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DIKO DANIELA MIHAELA, 
judecător la Tribunalul Bucureşti, începând cu data de 01.06.2017; (unanimitate) 

 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 19.06.2017, a 
doamnei MARCOV MILIANA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Sânnicolau Mare, delegată în funcţia de prim procuror al acestei unităţi de parchet; 
(unanimitate) 

 



6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MAŢ EMIL, procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina, începând cu data de 01.06.2017; 
(unanimitate). 

 

3. 9661/2017 
• Hotarare nr. 

512<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6894/2017 cu propunerile 
Institutului Naţional al Magistraturii referitoare la tematica şi bibliografia pentru 
concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii şi concursul de 
admitere in magistratură din anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât stabilirea de principiu a 
tematicii şi a bibliografiei pentru concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii şi pentru concursul de admitere în magistratură, sesiunea august-
octombrie 2017, în sensul solicitărilor formulate de INM şi cuprinse în proiectul de 
tematică şi bibliografie ataşat la nota direcţiei de specialitate.  (majoritate). 

4. 9647/2017 
• Hotarare nr. 

513 
• Hotarare nr. 

514<  

CONTESTAŢII - CONCURS SAU EXAMEN PENTRU NUMIREA ÎN FUNCŢII DE 
CONDUCERE A JUDECĂTORILOR ŞI PROCURORILOR ORGANIZAT ÎN 
PERIOADA 24 MARTIE - 28 IUNIE 2017: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4502/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul GOŞA CONSTANTIN CĂTĂLIN, judecător la Judecătoria 
Filiaşi, împotriva Hotărârii nr. 493/25.04.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4502/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna TROFIN ANCA MIHAELA, vicepreşedinte al Judecătoriei 
Filiaşi, împotriva Hotărârii nr. 492/25.04.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

1) respingerea contestaţiei formulate de domnul GOŞA CONSTANTIN CĂTĂLIN, 
judecător la Judecătoria Filiaşi, împotriva Hotărârii nr. 493/25.04.2017 a Secției 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii; (majoritate) 

 

 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna judecător TROFIN ANCA-
MIHAELA, vicepreşedinte al Judecătoriei Filiaşi, împotriva Hotărârii nr. 



492/25.04.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii; 
(majoritate). 

5. 9435/2017 
• Hotarare nr. 

515 
• Hotarare nr. 

516 
• Hotarare nr. 

517 
• Hotarare nr. 

518 
• Hotarare nr. 

519<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4671/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău, 
împotriva Hotărârii nr. 336/23.03.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1921/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul ILISIE TEOFIL IONEL, procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Satu Mare, împotriva Hotărârii nr. 138/09.02.2017 a Secției pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5325/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul ADRIAN MEREUŢĂ, judecător la Judecătoria Târgu Bujor, 
împotriva Hotărârii nr. 345/23.03.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5271/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna AILENE ANCUŢA, judecător la Judecătoria Constanţa, 
împotriva Hotărârii nr. 385/23.03.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5368/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna APETRI OANA LIVIA, judecător la Judecătoria Târgu 
Neamţ, împotriva Hotărârii nr. 295/23.03.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

 

 

1) respingerea contestaţiei formulate de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la 
Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii nr. 336/23.03.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii; (unanimitate) 

 

2) respingerea contestaţiei formulate de domnul ILISIE TEOFIL IONEL, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare, delegat în funcţia de prim procuror al 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Carei, împotriva Hotărârii nr. 138/09.02.2017 a 
Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii; (majoritate) 

 



3) respingerea contestaţiei formulate de domnul ADRIAN MEREUŢĂ, judecător la 
Judecătoria Târgu Bujor, împotriva Hotărârii nr. 345/23.03.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii; (unanimitate) 

 

4) respingerea contestaţiei formulate de doamna AILENE ANCUŢA, judecător la 
Judecătoria Constanţa, împotriva Hotărârii nr. 385/23.03.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii; (unanimitate) 

 

 

5) respingerea contestaţiei formulate de doamna APETRI OANA LIVIA, judecător la 
Judecătoria Târgu Neamţ, împotriva Hotărârii nr. 295/23.03.2017 a Secției pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate) 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4671/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău, 
împotriva Hotărârii nr. 336/23.03.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5271/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna AILENE ANCUŢA, judecător la Judecătoria Constanţa, 
împotriva Hotărârii nr. 385/23.03.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5368/2017 privind contestaţia 
formulată de doamna APETRI OANA LIVIA, judecător la Judecătoria Târgu 
Neamţ, împotriva Hotărârii nr. 295/23.03.2017 a Secției pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii. [descarcă] 

6. 9550/2017 
• Hotarare nr. 

520 
• Hotarare nr. 

521 
• Hotarare nr. 

522 
• Hotarare nr. 

523<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8623/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalului Vâlcea. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8645/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Curţii de Apel Cluj. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9625/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/9131/2017 privind renunţarea 
doamnei judecător ZAMFIRESCU ANCA CORINA la calitatea de membru al 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000762619.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000763088.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000763197.pdf


comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Ploieşti. 
Solutie 

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

 

 
 

- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei UNGUREANU CERASELA 
MIHAELA, prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea; 
(unanimitate) 

 

- reînvestirea în calitate de membru supleant a doamnei POPESCU ADRIANA 
MIHAELA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, în prezent delegată 
în funcţia de procuror şef Secţie judiciară în cadrul aceleiaşi unităţi de parchet. 
(unanimitate) 

 

 

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

 

 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător GHEORGHE 
VALENTIN CHITIDEAN; (unanimitate) 

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător VALENTIN MITEA, în 
locul domnului judecător AXENTE IRINEL ANDREI, ca urmare a încetării mandatului 
în această calitate la data de 03.04.2017. (unanimitate) 

 

 

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



 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei de evaluare a domnului 
judecător LUMINEANU MARIUS ALEXANDRU, delegat în funcţia de preşedinte al 
instanţei, începând cu data de 18.01.2017; (unanimitate) 

 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător VLAD VALENTIN, 
în locul doamnei judecător BĂLĂCEANU DALIA, ca urmare a încetării mandatului în 
această calitate la data de 04.06.2016; (unanimitate) 

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul judecător LIŢĂ MARIUS, în 
locul domnului judecător VLAD VALENTIN. (unanimitate) 

 

 

4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea doamnei 
judecător ZAMFIRESCU ANCA CORINA la calitatea de membru desemnat al comisiei 
de evaluare a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Ploieşti. (unanimitate) 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8623/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalului Vâlcea. 0 [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8645/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Curţii de Apel Cluj. [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9625/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea. [descarcă] 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/9131/2017 privind renunţarea 
doamnei judecător ZAMFIRESCU ANCA CORINA la calitatea de membru al 
comisiei de evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Ploieşti. [descarcă] 

7. 9440/2017 
• Hotarare nr. 

524 
• Hotarare nr. 

525 
• Hotarare nr. 

526 
• Hotarare nr. 

527 
• Hotarare nr. 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8817/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8774/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Bacău. 
 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000762875.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000763192.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000763194.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000764126.pdf


528 
• Hotarare nr. 

529 
• Hotarare nr. 

530 
• Hotarare nr. 

531<  

3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 87752017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Hunedoara. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8818/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Călăraşi. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9276/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Călăraşi. 
 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9296/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9291/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9265/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 
Solutie 

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

 

1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov, prin 
transformarea unui post de grefier arhivar debutant în post de grefier arhivar 
treapta II; (unanimitate) 

 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Bacău, prin 
transformarea unui post vacant de grefier cu studii medii treapta I, în post de grefier 
cu studii superioare gradul II; (unanimitate) 

 

3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Hunedoara, prin 
transformarea unui post de grefier arhivar treapta I, în post de grefier arhivar 
debutant; (unanimitate) 

 



4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Călăraşi, prin 
transformarea unui post de grefier cu studii medii treapta I, în post de grefier 
debutant cu studii medii; (unanimitate) 

 

5) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Călăraşi, prin 
transformarea unui post de grefier arhivar treapta I, în post de grefier arhivar 
treapta II; (unanimitate) 

  

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti, prin 
transformarea unui post de grefier gradul I, în post de grefier gradul II; (unanimitate) 

 

7) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 4 
Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier gradul I, în post de grefier gradul 
II; (unanimitate) 

 

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. (unanimitate) 

 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8817/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Ilfov. [descarcă] 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8774/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Bacău. [descarcă] 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 87752017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Hunedoara. [descarcă] 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 88182017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Călăraşi. [descarcă] 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9276/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Călăraşi. [descarcă] 
6) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9296/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. [descarcă] 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9265/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. [descarcă] 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000762613.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000762615.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000762797.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000762914.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000762916.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000763084.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000764129.pdf


8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9291/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. [descarcă] 

8. 9660/2017 
• Hotarare nr. 

532 
• Hotarare nr. 

533 
• Hotarare nr. 

534<  

SOLICITĂRI DE OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5178/2017 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova de ocupare, pe perioadă 
nedeterminată, a două posturi temporar vacante de procuror de la nivelul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Severin. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8947/2017 privind solicitarea 
Tribunalului Braşov de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar 
vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei Zărneşti. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9376/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Suceava de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a două posturi 
temporar vacante de judecător de la nivelul Judecătoriei Rădăuţi. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 

1) respingerea solicitării formulate de conducerea Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova privind ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a 2 posturi temporar 
vacante de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu 
Severin, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; (unanimitate) 

 

2) respingerea solicitării formulate de Tribunalul Braşov privind ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul 
Judecătoriei Zărneşti, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; (unanimitate) 

 

3) respingerea solicitării formulate de Curtea de Apel Suceava privind ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a 2 posturi temporar vacante de judecător de la nivelul 
Judecătoriei Rădăuţi în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare. (majoritate) 

9. 9663/2017 
• Hotarare nr. 

535<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/9207/2017 privind propunerea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de numire a unui procuror ca personal de instruire 
propriu, cu normă întreagă, în cadrul Departamentului de formare profesională 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000763086.pdf


continuă la disciplina procedură penală. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de personal 
de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul Departamentului de formare 
profesională continuă, la disciplina Procedură penală, a domnului procuror IFRIM 
GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pe o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.05.2017. (majoritate) 

 

10. 8541/2017 
• Hotarare nr. 

536<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9525/2017 privind încetarea 
efectelor Hotărârii nr. 1291/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea efectelor Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1291/27.11.2014, prin care s-a 
dispus ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui post 
temporar vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei Sibiu, urmând ca încadrarea 
doamnei judecător DRAŞOVEANU CORINA IONELA la reluarea activităţii în cadrul 
Judecătoriei Sibiu să opereze pe singurul post vacant existent la nivelul 
instanţei.  (unanimitate) 

11. 9473/2017 Punctul de vedere al Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr. 2047/21304/2011 referitor la elaborarea unui manual de management - output 
2.3 în cadrul proiectului "Întărirea capacităţii sistemului judiciar românesc de a 
răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale". 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al grupului 
de lucru constituit prin Decizia nr.49/2017 referitor la elaborarea unui manual de 
management - output 2.3 în cadrul proiectului "Întărirea capacităţii sistemului 
judiciar românesc de a răspunde noilor schimbări legislative şi instituţionale". 
(unanimitate) 

 

12. 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 următoarele:  

 



- acceptarea suplimentării bugetului aferent proiectului predefinit, ce va fi 
implementat de Consiliul Superior al Magistraturii în vederea realizării de investiţii 
în infrastructura IT, conform propunerii DAERIP; (majoritate) 

 

- respingerea propunerii de a completa proiectul Consiliului Superior al Magistraturii 
cu o componentă distinctă privind acordarea propriu-zisă de asistenţă juridică 
gratuită grupurilor vulnerabile, cât şi alte aspecte ce ţin de ajutorul public judiciar, 
ţinând cont de dificultăţile majore înregistrate în cadrul proiectului implementat în  
prezent de Consiliul Superior al Magistraturii, care prevede activităţi similare. 
(majoritate) 

 

 

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis transmiterea unui 
răspuns în acest sens către Ministerul Justiţiei. (unanimitate) 

13. 9438/2017 
• Hotarare nr. 

537<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 19/IJ/368/DIP/2017 privind cererea de apărare a 
reputației profesionale formulată de doamna BARBIR CLARA ROXANA, 
judecător la Tribunalul Iaşi. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de apărare a 
reputaţiei profesionale formulate de doamna BARBIR CLARA ROXANA, judecător la 
Tribunalul Iaşi, în raport de informaţiile apărute în articolul intitulat „Carne macră 
pentru procurori: autodenunţul unui milionar”, apărut în publicaţia TOPIAŞI, pe site-
ul acesteia la data de 19 martie 2017. (majoritate).  

 

14. 9793/2017 
• Hotarare nr. 

538<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27084/2015 privind punerea în 
executare a Deciziei nr. 1538/27.04.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de Decizia nr.1538/27.04.2017, 
pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ 
şi fiscal, în dosarul nr.370/1/2017 şi  a hotărât revocarea Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.83/02.02.2017, prin care s-a propus 
eliberarea din funcţie a domnului BONCIU GHEORGHE, judecător cu grad profesional 
de curte de apel la Tribunalul Vâlcea, ca urmare a respingerii cererii de acordare a 
avizului anual pentru menţinerea în funcţia de judecător, după împlinirea vârstei de 



65 ani, conform prevederilor art.83 alin.(1) teza finală din Legea nr.303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(majoritate) 

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului anual pentru 
menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani a domnului judecător cu grad 
profesional de curte de apel BONCIU GHEORGHE, de la Tribunalul Vâlcea,  conform 
art.83 alin.1 teza finală din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ca urmare a Deciziei nr.1538/27.04.2017, pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 
(majoritate) 

15. 10001/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
18079;24430/2015 referitor la propunerile de modificare a normelor de 
competenţă în materia restituirii, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, prevăzute de 
art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei cu 
propunerea de modificare a art.35 alin.(1) din Legea nr.165/2013, conform solicitării 
formulate de Curtea de Apel Bucureşti, după cum urmează:  

 

„Deciziile emise cu respectarea prevederilor art.33 şi 34 pot fi atacate de persoana 
care se consideră îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie 
se află imobilul/ în a cărui circumscripţie domiciliază reclamantul, în termen de 30 
de zile de la data comunicării.” 

(unanimitate) 

 
----------------- 
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 restituirii, în natură sau prin echivalent, a imobilelor 
preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, prevăzute de 
art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013. [descarcă] 
2) Minuta C1 din 04.04.2017 [descarcă] 

16. 10003/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 4365/2017 
privind solicitarea Asociației Victimelor Accidentelor de Circulaţie de modificare a 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000764112.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000764113.pdf


O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei cu 
propunerea de modificare a OUG nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în 
sensul ca acţiunile şi cererile având ca obiect despăgubiri civile pentru prejudiciile 
materiale şi morale  decurgând din vătămări ale integrităţii fizice şi/sau psihice sunt 
scutite de la plata taxei de timbru. (unanimitate) 

 
----------------- 
Documente 
1) Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
4365/2017 privind solicitarea Asociației Victimelor Accidentelor de Circulaţie de 
modificare a O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. [descarcă] 

17. 10085/2017 Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
32/1052/2017 privind exprimarea poziției Consiliului Superior al Magistraturii 
asupra declarației Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Comisiilor Judiciare 
(RECJ) referitoare la reformele judiciare din Polonia. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât exprimarea unei poziţii de către 
Consiliul Superior al Magistraturii cu privire la reformele judiciare din Polonia şi 
publicarea pe site-ul Consiliului a unui comunicat, având următorul conţinut:  

 

 

„ În contextul situaţiei recente din Polonia, având în vedere preconizatele 
modificări legislative de natură a afecta independenţa, compunerea şi funcţionarea 
Consiliului Naţional Judiciar din Polonia (Krajowa Rada Sadownictwa- KRS), Consiliul 
Superior al Magistraturii susţine în totalitate opinia adoptată de Comitetul Executiv al 
Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, în sensul menţinerii sistemului actual de 
numire al KRS şi de garantare, şi în acest fel, a independenţei sistemului judiciar 
polonez.  

Consiliul Superior al Magistraturii îşi reafirmă, şi cu acest prilej, preocuparea 
pentru apărarea independenţei sistemului judiciar ca valoare primordială a statului de 
drept, în acord cu standardele europene şi pentru respectarea principiului separaţiei 
puterilor în stat.” 

(majoritate) 

18. 10087/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/9615/2017 privind notificarea 
doamnei FLORICA ROMAN, judecător la Curtea de Apel Oradea, referitoare la 
amânarea înaintării către Președintele României a Hotărârii nr. 438/25.04.2017 a 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000764119.pdf


Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de notificarea doamnei FLORICA 
ROMAN, judecător la Curtea de Apel Oradea, urmând a fi înştiinţată Administraţia 
Prezidenţială cu privire la această notificare.  (majoritate) 

19. 10210/2017 
• Hotarare nr. 

539<  

Transmiterea unei adrese către Ministerul Justiţiei pentru a comunica stadiul 
implementării celor două Ordine emise pentru instanţe, privind salarizarea 
judecătorilor, respectiv Ordinul nr.4680/2016 şi nr.219/2017, precum şi solicitarea 
de informaţii privind stadiul demersurilor ce se efectuează în vederea achitării 
sumelor reprezentând dobânzi, în conformitate cu Ordinul nr.2384/2016 privind 
stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri 
judecătoreşti. 
Solutie 

După suplimentarea ordinii de zi a acestei şedinţe, Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât transmiterea unei adrese către Ministerul Justiţiei pentru a 
comunica stadiul implementării celor două Ordine emise pentru instanţe, privind 
salarizarea judecătorilor, respectiv Ordinul nr.4680/2016 şi nr.219/2017, în sensul 
de a se indica stadiul emiterii ordinelor individuale pentru fiecare magistrat şi 
stabilirea diferenţelor salariale, faţă de termenele indicate în cuprinsul acestor 
ordine, precum şi care este posibilitatea achitării acestor sume. De asemenea, 
urmează a se solicita informaţii privind stadiul demersurilor ce se efectuează în 
vederea achitării sumelor reprezentând dobânzi, în conformitate cu Ordinul 
nr.2384/2016 privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute 
prin hotărâri judecătoreşti.  

(majoritate) 

 


