
ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 25 MAI 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 10893/2017 
• Hotarare nr. 

600 
• Hotarare nr. 

601 
• Hotarare nr. 

602<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9471/2017 privind cererea 
doamnei judecător ATUDOSIEI MARIA - preşedinte al Secției a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ, de menţinere în funcţie 
după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11044/2017 privind cererea 
domnului judecător TEC MIRCEA - preşedinte al Judecătoriei Moldova Nouă, 
de menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11329/2017 privind cererea 
domnului BRATU VASILE, judecător la Tribunalul Buzău, de menţinere în 
funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
Solutie 

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

 

1) respingerea cererii privind menţinerea în funcţie a doamnei judecător 

ATUDOSIEI MARIA, preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ, după împlinirea vârstei de 

65 ani; 
 

2) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului 

judecător TEC MIRCEA, preşedinte al Judecătoriei Moldova Nouă, după 

împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 24.08.2017, până la data 

de 24.08.2018;  

 

3) respingerea cererii privind menţinerea în funcţie  a domnului BRATU 

VASILE, judecător la Tribunalul Buzău, după împlinirea vârstei de 65 

ani. 

2. 11387/2017 
• Hotarare nr. 

603 
• Hotarare nr. 

604<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10/7652/2017 privind 
candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct al Institutului 
Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea iniţială, respectiv de director 
adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea continuă. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea doamnei 

IRINA MARILENA CAMBREA, judecător în cadrul Judecătoriei Târgu 

Jiu, detaşată la Ministerul Afacerilor Externe, director al Direcţiei Agent 

Guvernamental, Co-agent la CEDO,  în funcţia de director adjunct al 

Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea iniţială, 

pentru un mandat de 3 ani,  începând cu data de 13.06.2017 (majoritate). 

 

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea  domnului 

VIOREL BADEA, prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe 

lângă Tribunalul Bucureşti, cu grad profesional corespunzător 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în funcţia de 

director adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu 

formarea continuă, pentru un mandat de 3 ani,  începând cu data de 

13.06.2017 (majoritate). 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10/7652/2017 privind 
declanşarea procedurii de ocupare a funcţiilor de director adjunct al Institutului 
Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea iniţială, respectiv de director 
adjunct al Institutului Naţional al Magistraturii, responsabil cu formarea continuă. 
(L) [descarcă] 

3. 11435/2017 
• Hotarare nr. 

605 
• Hotarare nr. 

606 
• Hotarare nr. 

607 
• Hotarare nr. 

608 
• Hotarare nr. 

609 
• Hotarare nr. 

610 
• Hotarare nr. 

611 
• Hotarare nr. 

612 
• Hotarare nr. 

613 
• Hotarare nr. 

614 
• Hotarare nr. 

615 
• Hotarare nr. 

616<  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate  

Organizată şi Terorism 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de domnul MIU 

MITICĂ-NICUŞOR 

Procuror la Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 

şi Terorism 

 

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

MOCA DEMIAN 

Procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 

şi Terorism 

 

Tribunal/ Parchetul de pe lângă tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna  

NICOLAE MARIANA 

Judecător la Tribunalul Prahova 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna  
MAGHIARU MARGARETA 

Judecător la Tribunalul Bacău  

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769445.pdf


Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna  
AURORA PARASCHIV 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

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

GEORGEL CIUREA 

Judecător la Tribunalul Ialomiţa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna  

GROZAVESCU ANUŢA 

Judecător la Tribunalul Hunedoara 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna  
MĂRĂŞOIU NICOLETA 

Judecător la Tribunalul Bucureşti 

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

ŞANTA MARINEL 

Judecător la Tribunalul Specializat Mureş 

                                    Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

  

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

DUMITRU PARASCHIVA 

Judecător la Judecătoria  Buzău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna 

DINCĂ OCTAVIA-MARCELA. 

Judecător la Judecătoria  Sectorului 1 

Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 

pensionare, formulată de doamna 
IACOB VERONICA 

Judecător la Judecătoria Roman 

 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea 

cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei MAGHIARU 

MARGARETA, judecător la Tribunalul Bacău, ca urmare a solicitării 

doamnei judecător (unanimitate).  

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu unanimitate, 

înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind:  

 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MIU MITICĂ-

NICUŞOR, procuror cu grad profesional corespunzător Parchetului de 

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în cadrul Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism -  

Serviciul teritorial Oradea, începând cu data de 15.06.2017; 

 



3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MOCA DEMIAN, 

procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism, începând cu data de 15.06.2017; 

 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICOLAE 

MARIANA, judecător la Tribunalul Prahova, începând cu data de 

15.06.2017; 

 

 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei AURORA 

PARASCHIV, judecător la Tribunalul Bucureşti, începând cu data de 

01.06.2017; 

 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului GEORGEL 

CIUREA, judecător la Tribunalul Ialomiţa, începând cu data de 

15.06.2017; 

 

 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GROZAVESCU 

ANUŢA, judecător la Tribunalul Hunedoara, începând cu data de 

01.07.2017;  

 

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ŞANTA 

MARINEL, judecător la Tribunalul Specializat Mureş, începând cu data 

de 30.06.2017; 

 

9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUMITRU 

PARASCHIVA, judecător la Judecătoria Buzău, începând cu data de 

01.07.2017; 

 

10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DINCĂ 

OCTAVIA-MARCELA, judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, 

începând cu data de 01.06.2017;  

 

11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IACOB 

VERONICA, judecător la Judecătoria Roman, începând cu data de 

01.06.2017.  

 

 

12) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea 

efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr.1069/19.09.2016, prin care s-a constatat suspendarea soluţionării 

cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna 

MĂRĂŞOIU NICOLETA, judecător la Tribunalul Bucureşti, până la 

soluţionarea definitivă a unei eventuale acţiuni disciplinare, având în 



vedere că Hotărârea nr.11J din data de 19.04.2017 a Secţiei pentru 

judecători în materie disciplinară nu este definitivă (majoritate).  

 

4. 11434/2017 
• Hotarare nr. 

617<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9515/2016 privind solicitarea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a statelor de funcţii şi de personal pentru 
anul 2017, valabile la data de 12 aprilie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a aprobat 

statele de funcţii şi de personal ale Şcolii Naţionale de Grefieri pentru anul 

2017, valabile la data de 12 aprilie 2017.  

5. 11433/2017 
• Hotarare nr. 

618 
• Hotarare nr. 

619 
• Hotarare nr. 

620<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10324/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10941/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11302/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Constanţa. 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu unanimitate, 

modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 

procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Satu Mare, după cum urmează:  

 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi pe domnul procuror şef secţie 

urmărire penală IANCU MARIUS, în locul doamnei procuror Pop 

Gabriela Adriana şi pe domnul procuror BLAHOVICI MARCEL 

ADRIAN, în locul domnului prim procuror adjunct Miclea Dumitru, ca 

urmare a încetării mandatelor în această calitate; 
 

 

 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul procuror BUZAN 

VASILE ADRIAN, în locul doamnei procuror şef secţie judiciară Rusu 

Ana, ca urmare a încetării mandatului în această calitate.  

 

 

2) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 

a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul 

Gorj, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu 

unanimitate, reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei 

procuror ILIE LAVINIA MARIANA.  

 



 

3) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 

a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Constanţa, Plenul 

Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu unanimitate, 

reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 

GEORGIANA PULBERE.  
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10324/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10941/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. (L) [descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/11302/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Constanţa. (L) [descarcă] 

6. 11345/2017 
• Hotarare nr. 

621 
• Hotarare nr. 

622 
• Hotarare nr. 

623 
• Hotarare nr. 

624 
• Hotarare nr. 

625<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10739/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Judecătoriei Răcari şi Judecătoriei Sinaia. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10758/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Tribunalelor Teleorman şi Ilfov. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10354/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Judecătoriei Salonta şi Curţii de Apel Oradea. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10737/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de 
Apel Bucureşti şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia acesteia. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10927/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor 
instanţe judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Galaţi. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu unanimitate, 

acordarea avizului conform pentru:  

 

1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sinaia şi 

Judecătoriei Răcari, după cum urmează:  

 

 

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul actual Postul 

transformat 

 

 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769444.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769443.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769442.pdf


Judecătoria 

Răcari 

1 Grefier debutant cu studii 

superioare 

Grefier 

gradul II 
  

Judecătoria 

Sinaia 

1 Grefier debutant cu studii 

superioare 

Grefier 

gradul II 
  

 

 

2) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului 

Teleorman şi Tribunalului Ilfov, după cum urmează:  

 

Instanţa Postul actual Postul transformat Nr. 

posturi  

 

 

Tribunalul 

Teleorman 

Consilier, clasa I, 

grad profesional 

principal  

Consilier, clasa I, 

grad profesional 

superior 

1 

  

Tribunalul 

Ilfov 

Consilier, clasa I, 

grad profesional 

asistent 

Consilier, clasa I, 

grad profesional 

principal  

1 

  

 

 

 

3) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Salonta şi 

Curţii de Apel Oradea, prin transferul unui post vacant de grefier gradul 

II din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Salonta, în statul de 

funcţii şi de personal al Curţii de Apel Oradea; 

 

4) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel 

Bucureşti, Tribunalului Bucureşti, Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, 

Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti şi 

Judecătoriei Buftea, prin transferul temporar al unor posturi, după cum 

urmează: 

 

- 1 post de grefier gradul I, din statul de funcţii şi de personal al 

Tribunalului Bucureşti, în statul de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 

Bucureşti, începând cu data de 01.04.2017, pe o durată de 5 ani; 

 

- 1 post de grefier arhivar treapta II din statul de funcţii şi de personal al 

Tribunalului Bucureşti, în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei 

Sectorului 2 Bucureşti, pe perioada 01.04.2017 – 21.06.2017; 

 

- 1 post de grefier arhivar treapta II din statul de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în statul de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, începând cu data de 01.04.2017, pe o 

durată de 5 ani; 

 



- 1 post de grefier gradul I din statul de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, în statul de funcţii şi de personal al 

Judecătoriei Buftea, începând cu data de 01.04.2017, pe o durată de 5 ani. 

 

 

 

5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 

judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Galaţi, prin transformarea 

unor posturi de personal auxiliar de specialitate, după cum urmează:  

 

 

Instanţa Nr. 

posturi 

Postul actual Postul transformat  

 

Tribunalul 

Brăila 

1 Grefier – arhivar 

treapta II 

Grefier – arhivar 

treapta I 
  

Judecătoria 

Galaţi 

2 Grefier gradul I Grefier gradul II   

3 Grefier gradul I Grefier debutant cu 

studii superioare 
  

1 Grefier treapta I Grefier gradul II   

Judecătoria 

Lieşti 

1 Grefier gradul I Grefier debutant cu 

studii superioare 
  

Judecătoria 

Brăila 

2 Grefier gradul I Grefier debutant cu 

studii superioare 
  

Judecătoria 

Focşani 

1 Grefier gradul I Grefier debutant cu 

studii superioare 
  

1 Grefier gradul II Grefier gradul I   

1 Grefier – arhivar 

treapta I 

Grefier –arhivar 

debutant 
  

Judecătoria 

Panciu  

1 Grefier gradul I Grefier debutant cu 

studii superioare 
  

 

 
 
----------------- 
Documente 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10739/2017 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Judecătoriei Răcari şi Judecătoriei Sinaia. (L) [descarcă] 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10758/2017 privind modificarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalelor Teleorman şi Ilfov. (L) 
[descarcă] 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10354/2017 privind modificarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Salonta şi Curţii de Apel 
Oradea. [descarcă] 

7. 11234/2017 
• Hotarare nr. 

626<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 3052/IJ/571/DIP/2017 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de domnul TRAIAN LAURENŢIU 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769439.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769440.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000769441.pdf


IANCU, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune 

amânarea discutării raportului Inspecţiei Judiciare, ca urmare a solicitării 

formulate de domnul TRAIAN LAURENŢIU IANCU, procuror în cadrul 

Parchetului de pe lângă Judecătoria Galaţi (majoritate).  

 

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a luat act de 

retragerea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulate de 

domnul TRAIAN LAURENŢIU IANCU, procuror în cadrul Parchetului 

de pe lângă Judecătoria Galaţi.  

 

8. 11342/2017 
• Hotarare nr. 

627<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 2036/IJ/906/DIJ/2017 privind cererea de apărare 
a reputației profesionale formulată de doamna STOICESCU ADRIANA, 
preşedintele Tribunalului Timiş. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a luat act de 

renunţarea la cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de 

doamna  judecător STOICESCU ADRIANA, preşedintele Tribunalului 

Timiş.  

 

 

9. 10107/2017 
• Hotarare nr. 

628<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 2934/IJ/1314/DIJ/2017 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de doamna LAVINIA NICOLETA 
COŢOFANĂ, judecător la Judecătoria Arad. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii 

de amânare a analizării raportului Inspecţiei Judiciare formulate de 

doamna LAVINIA NICOLETA COŢOFANĂ, judecător la Judecătoria 

Arad (majoritate). 

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii 

de apărare a reputației profesionale formulate de doamna LAVINIA 

NICOLETA COŢOFANĂ, judecător la Judecătoria Arad, în raport de 

afirmaţiile făcute la data de 27 martie 2017 pe site-ul Aradon 

(www.aradon.ro) şi în publicaţia „Jurnalul arădean” (majoritate).  

10. 11632/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind punerea în executare a 
Deciziei nr.1353 din data de 04.04.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
privind pe doamna NEACŞU ANGELICA, fost procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa. 
Solutie 

http://www.aradon.ro/


Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, cu unanimitate, a constatat 

ca rămasă fără obiect obligaţia instituită Consiliului Superior al 

Magistraturii prin decizia nr.1353/04.04.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal, având în vedere că, 

începând cu data de 29.04.2017, doamna NEACŞU ANGELICA este 

judecător la Judecătoria Constanţa.  

11. 11672/2017 
• Hotarare nr. 

629<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind desemnarea psihologilor 
pentru testarea psihologică, respectiv reexaminare psihologică a candidaţilor la 
concursul de admitere în magistratură, sesiunea februarie – mai 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat 

psihologul/supleantulpentru testarea psihologică, respectiv 

psihologii/supleanţii pentru reexaminarea psihologică a candidaţilor la 

concursul de admitere în magistratură, sesiunea februarie – mai 2017 

(majoritate, respectiv unanimitate).  

12. 11657/2017 
• Hotarare nr. 

633<  

1. Punctul de vedere al Direcției resurse umane şi organizare nr. 8993/2017 şi al 
Direcției legislaţie, documentare şi contencios referitor la propunerea 
inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare de organizare a concursului pentru 
numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, în perioada 22 mai – 25 septembrie 
2017. 
 
 
2. Punct de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
9361/2017 privind propunerile de modificare şi completare a Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a 
inspectorilor judiciari. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării 

punctului de vedere al Direcției resurse umane şi organizare şi al Direcției 

legislaţie, documentare şi contencios referitor la propunerea inspectorului 

şef al Inspecţiei Judiciare de organizare a concursului pentru numirea în 

funcţie a inspectorilor judiciari, în perioada 22 mai – 25 septembrie 2017 

(majoritate). 

 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune 

amânarea analizării punctului de vedere al Direcției legislaţie, 

documentare şi contencios privind propunerile de modificare şi 

completare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari 

(majoritate). 

 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este posibilă 

modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea 

concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, fără 

propunerea Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare (majoritate). 



 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea 

Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 

numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, conform propunerilor 

formulate şi a observaţiilor cuprinse în nota Direcţiei legislaţie, 

documentare şi contencios (majoritate).  

13. 11720/2017 
• Hotarare nr. 

599<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
38/1052/22.05.2017 privind completarea delegaţiei Consiliului Superior al 
Magistraturii care va participa la Adunarea Generală a Rețelei Europene a 
Consiliilor Judiciare (RECJ). 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea 

delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la Adunarea Generală a 

Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), Paris, 7-9 iunie 2017, în 

sensul includerii în componenţa acesteia a domnului judecător MIHAI 

BOGDAN MATEESCU, membru al Consiliului Superior al Magistraturii 

(majoritate).  

14. 11721/2017 
• Hotarare nr. 

630<  

CONTESTAŢIE: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1325/2017 privind contestaţia 
formulată de domnul procuror MOCANU IRINEL MARIUS împotriva Hotărârii 
Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 80/09.02.2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât, cu unanimitate, 

respingerea contestaţiei formulate de domnul MOCANU IRINEL 

MARIUS, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 

Constanţa, împotriva Hotărârii Secției pentru procurori a Consiliului 

Superior al Magistraturii nr. 80/09.02.2017. 

 

15. 11863/2017 
• Hotarare nr. 

631<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10342/2017 privind solicitarea 
Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism de 
aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de grefier 
cu studii superioare. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, cu unanimitate, 

organizarea concursului pentru ocuparea a 4 posturi vacante de grefier cu 

studii superioare din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism, după cum urmează: 

 

-1 post în cadrul Biroului teritorial Maramureş; 

- 1 post în cadrul Biroului teritorial Covasna;  

- 2 posturi în cadrul structurii centrale. 

 

16. 11864/2017 
• Hotarare nr. 

632<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10374/2017 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excpeţional a unor specialişti, 
pentru seminarul cu tema "Criminalitate informatică", organizat la Bucureşti. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, cu unanimitate, 

folosirea, în mod excepţional, pentru seminarul cu tema "Criminalitate 

informatică", organizat la Bucureşti, în perioada 22-23 mai 2017, a următorilor 

specialişti  : 

 

 

1. Domnul Viorel Badea, prim-procuror adjunct al Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Bucureşti (cu plată); 

2. Doamna Camelia Stoina, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (cu plată); 

3. Domnul Ionuţ Marcu, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (cu plată); 

4. Doamna Teodora Elena Balcanu, inspector/ofiţer de poliţie în cadrul 

IGPR/SCCI (cu plată); 

5. Domnul Cătălin Corneliu Zetu, inspector principal /ofiţer de poliţie în 

cadrul IGPR/SCCI (cu plată); 

6. Domnul Paul Roman, comisar/ ofiţer de poliţie în cadrul IGPR/SCCI 

(cu plată); 

7. Domnul Vasile Belciu, subcomisar/ofiţer de poliţie în cadrul IGPR/SCCI 

(cu plată); 

8. Domnul Peter Traven, agent FBI (fără plată); 

9. Domnul Costin Mihalea, reprezentant OLX (fără plată); 

10. Domnul Gheorghe Bardan, reprezentant OKAZII.ro (fără plată). 

 


