
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 12 IUNIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 12777/2017 
• Hotarare nr. 

635 
• Hotarare nr. 

636<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11102/2017 privind cererea 
domnului MASCAŞ AUREL, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Oradea, de menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 12202/2017 privind cererea 
domnului OLTEANU TUDOR, judecător cu grad profesional de curte de apel în 
cadrul Tribunalului Ialomiţa, de menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 
65 de ani. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
 
1) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului 
MASCAŞ AUREL, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Oradea, după împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 
27.06.2017, până la data de 27.06.2018.  (majoritate) 
 
 
2) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului 
OLTEANU TUDOR, judecător cu grad profesional de curte de apel în 
cadrul Tribunalului Ialomiţa, după împlinirea vârstei de 65 ani, începând 
cu data de 24.10.2017, până la data de 24.10.2018. (majoritate) 

2. 12055/2017 
• Hotarare nr. 

637 
• Hotarare nr. 

638 
• Hotarare nr. 

639 
• Hotarare nr. 

640 
• Hotarare nr. 

641 
• Hotarare nr. 

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 DINIŢĂ 
VIORICA LENUŢA  

Procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Oradea 

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

Judecător la Curtea de Apel 
Bacău 



642 
• Hotarare nr. 

643 
• Hotarare nr. 

644<  

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal 

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

Procuror la Parchetul Militar de 
pe lângă Tribunalul Militar 
Bucureşti 

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

Judecător la Tribunalul Iaşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul colonel 
magistrat judecător CONSTANTIN MEUŢĂ 

Preşedinte al Tribunalului Militar 
Timişoara 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul BLENDEA 
CRISTIAN VALERIU  

Procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Segarcea 

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

Judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin 

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

Judecător la Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin 

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor privind:  
 
 
1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DINIŢĂ VIORICA 
LENUŢA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Oradea, începând cu data de 29.06.2017; (unanimitate) 
 
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PINTEA 
VASILICĂ, judecător la Curtea de Apel Bacău, începând cu data de 
01.08.2017; (unanimitate) 
 
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului colonel magistrat 
COTEANU NICULAE, procuror militar în cadrul Parchetului Militar de 
pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, delegat în funcţia de procuror 
militar şef Secţie urmărire penală; (unanimitate) 
 
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.07.2017, 
a doamnei LAZĂR NICOLETA, judecător la Tribunalul Iaşi, desemnat 
în calitate de judecător de supraveghere a privării de libertate la 



Penitenciarul Iaşi şi la Centrul de reţinere şi arestare preventivă din 
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Iaşi; (unanimitate) 
 
5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului magistrat judecător 
CONSTANTIN MEUŢĂ, preşedinte al Tribunalului Militar Timişoara, 
începând cu data de 26.06.2017; (unanimitate) 
 
6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BLENDEA 
CRISTIAN VALERIU, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Segarcea; (unanimitate) 
 
7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului GURAN 
DUMITRU, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria 
Drobeta Turnu Severin, începând cu data de 01.08.2017; (unanimitate) 
  
8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GRIGORESCU 
LILIANA, judecător la Judecătoria Drobeta Turnu Severin, începând cu 
data de 07.08.2017. (unanimitate) 

3. 12889/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.9471/2017 privind eliberarea din 
funcţie a doamnei ATUDOSIEI MARIA, preşedinte al Secției a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ, ca urmare a respingerii 
cererii de avizare a menţinerii în funcţia de judecător, după împlinirea vârstei de 
65 de ani. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 
notei direcţiei de specialitate sus-menţionate, având în vedere solicitarea 
doamnei judecător ATUDOSIEI MARIA, preşedintele Secţiei a II-a civilă, 
de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ. (majoritate). 

4. 12769/2017 
• Hotarare nr. 

645 
• Hotarare nr. 

646<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 289/25666/2016 privind validarea 
rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
memoriului formulat de doamna judecător State Ungureanu Ana Maria.  
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea 
rezultatelor concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 3 ianuarie – 31 mai 2017, 
conform listei cuprinzând rezultatele finale cuprinse în  ANEXA 1 la nota 
direcţiei de specialitate. 
 
III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune 
aplicarea dispoziţiilor art. 37 alin. 6 din Regulament privind sancţionarea 
membrilor comisiilor de elaborare subiecte desemnată pentru Secţia a II-



a Civilă, prin reducerea  drepturilor băneşti cuvenite membrilor comisiei 
de elaborare a subiectelor.  
 
IV.A. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât promovarea 
în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia penală, 
a următorilor candidaţi, începând cu data de 01.07.2017: 
              

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa la care 
funcţionează 

 
 

1 Epure Constantin   Curtea de Apel Braşov 
 

2 Enescu Dan Andrei   Curtea de Apel Ploieşti 
 

 
 
IV.B. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât promovarea 
în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia de 
contencios administrativ şi fiscal, a următorilor candidaţi, începând cu 
data de 01.07.2017: 

 

Nr. crt. 
Numele şi prenumele 

candidatului Instanţa la care funcţionează 

 

 

1 Severin Daniel Gheorghe  Curtea de Apel Bucureşti 
 

2 Marchidan Andreea  Curtea de Apel Bucureşti 
 

3 Hrudei Maria Curtea de Apel Cluj 
 

4 Secreţeanu Adriana Florina  Curtea de Apel Ploieşti 
 

5 Grecu Mădălina Elena  Curtea de Apel Bucureşti 
 

6 Farmathy Gheza Attila  Curtea de Apel Bucureşti 
 

7 Ionescu Marius Ionel  Curtea de Apel Alba Iulia 
 

8 Baciu Mona Magdalena  Curtea de Apel Târgu Mureş 
 

 
 
IV.C. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  hotărât promovarea 
în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Secţia a II-a 
civilă, a următorilor candidaţi, începând cu data de 01.07.2017: 

 
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
candidatului 

Instanţa la care 
funcţionează 

 
 



1 Florescu George Bogdan  Curtea de Apel Bucureşti 
 

2 Grădinaru Ianina Blandiana  Curtea de Apel Bucureşti 
 

3 Niţu Petronela Iulia  Curtea de Apel Bucureşti 
 

 

5. 12605/2017 
• Hotarare nr. 

647<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 313/27739/2016 privind validarea 
rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 
23 aprilie 2017. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
memoriului formulat de TERPOVICI MARIA ELISABETA. (majoritate) 
 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea 
rezultatelor concursului de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri, 
organizat la data de 23 aprilie 2017, conform Anexei nr.1. la nota Direcţiei 
resurse umane şi organizare. (unanimitate) 
 
III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât declararea ca 
admişi la Şcoala Naţională de Grefieri a candidaţilor menţionaţi în anexa 
II la nota Direcţiei resurse umane şi organizare, conform dispoziţiilor 
art.29 alin.1 din Regulament. (unanimitate) 
 
 
 

6. 12065/2017 
• Hotarare nr. 

648<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.390/2475/2017 privind validarea 
rezultatelor concursului de admitere în magistratură, desfăşurat în perioada 7 
februarie - 22 mai 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune 
amânarea validării rezultatelor concursului de admitere în magistratură, 
organizat în perioada 7 februarie  – 22 mai 2017. (majoritate) 
 
 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
memoriului formulat de candidatul IVAN EMANUEL CONSTANTIN. 
(unanimitate) 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea 
rezultatelor concursului de admitere în magistratură, organizat în 
perioada 7 februarie  – 22 mai 2017, conform listei cuprinzând rezultatele 
definitive. (majoritate) 
 



III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune 
aplicarea dispoziţiilor art. 18 alin. 5 – 6 din Regulament pentru membrii 
comisiei de elaborare a subiectelor numiţi pentru disciplina drept civil şi 
drept procesual civil şi pentru membrii comisiei de elaborare a subiectelor 
numiţi pentru disciplina drept penal şi drept procesual penal. (majoritate) 
  
De asemenea, Plenul a apreciat oportună comunicarea către membrii 
Plenului a înregistrărilor probei interviului din cadrul concursului de 
admitere în magistratură organizat în perioada 7 februarie  – 22 mai 2017. 

7. 11950/2017 
• Hotarare nr. 

649<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.383/2475/2017 privind solicitarea 
Judecătoriei Tulcea de suplimentare a numărului de posturi la concursul de 
admitere în magistratură organizat în perioada februarie - mai 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării Judecătoriei Tulcea privind suplimentarea numărului 
posturilor alocate Judecătoriei Tulcea pentru concursul de admitere în 
magistratură organizat în perioada februarie – mai 2017. (unanimitate) 

8. 12912/2017 
• Hotarare nr. 

650<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5/8329/2016 privind solicitarea 
Curţii de Apel Oradea de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 6 
posturi de grefier la instanțele din circumscripţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea 
concursului pentru ocuparea a 6 posturi de grefier la instanțele din 
circumscripţia Curţii de Apel Oradea, după cum urmează: 
 
- 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Tribunalul Bihor; 
(majoritate) 
- 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Tribunalului Satu 
Mare;  (majoritate) 
- 3 posturi de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei 
Marghita;  (majoritate) 
- 1 post de grefier cu studii medii în cadrul Judecătoriei 
Marghita.(unanimitate) 

9. 12601/2017 
• Hotarare nr. 

651 
• Hotarare nr. 

652<  

CONTESTAŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5514/2017 privind contestaţia 
doamnei BLANARIU ANCUŢA, judecător la Judecătoria Bacău, împotriva 
Hotărârii nr. 381/23.03.2017 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 25439/2017 privind contestaţia 
doamnei FILIP MIOARA VIOLETA, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Timişoara, împotriva Hotărârii nr. 207/25.04.2017 a Secției pentru procurori 
a Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 



1) respingerea contestaţiei formulate de doamna judecător BLANARIU 
ANCUŢA, preşedinte al  Judecătoriei Bacău, împotriva Hotărârii Secției 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 381/ 
23.03.2017; (unanimitate) 
 
2) respingerea contestaţiei formulate de doamna FILIP MIOARA 
VIOLETA, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, 
împotriva Hotărârii nr. 207/25.04.2017 a Secției pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate) 

10. 11926/2017 
• Hotarare nr. 

653<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10374/2017 privind modificarea 
Programului de formare continuă aprobat pentru anul 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
Programului de formare continuă aprobat pentru anul 2017, conform 
propunerii Institutului Naţional al Magistraturii, în sensul:  
 
- excluderii seminariilor organizate  în colaborare cu Banca Naţională a 
României, planificate la Sinaia, în perioada 27-28 aprilie 2017, respectiv 5-
6 octombrie 2017; (unanimitate) 
 
- organizării seminarului cu tema Aspecte generale de drept financiar-
bancar, la Bucureşti, la data de 9 octombrie 2017, fără implicarea BNR. 
(unanimitate) 

11. 11924/2017 
• Hotarare nr. 

654<  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10374/2017 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de numire, ca formator colaborator, la 
disciplina "Drept administrativ. Regimul contravenţiilor", în cadrul 
departamentului de formare profesională iniţială, a domnului judecător 
CONSTANTIN CLAUDIU ULARIU. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca 
formator colaborator, la disciplina „Drept administrativ. Regimul 
contravenţiilor”, în cadrul departamentului de formare profesională 
iniţială, a domnului CONSTANTIN CLAUDIU ULARIU, judecător în 
cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. (unanimitate) 

12. 11945/2017 
• Hotarare nr. 

655<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/9499/2017 privind Strategia 
dezvoltării Şcolii Naţionale de Grefieri pentru perioada 2017-2020 şi Planul de 
acţiuni pentru implementarea acesteia. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectul Strategiei 
Şcolii Naţionale de Grefieri (2017-2020) – anexa nr.1 la notă şi a proiectului 



Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei Şcolii Naţionale de 
Grefieri (2017-2020) – anexa nr.2. la notă. (unanimitate) 

13. 12057/2017 
• Hotarare nr. 

656 
• Hotarare nr. 

657 
• Hotarare nr. 

658 
• Hotarare nr. 

659<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISII DE EVALUARE:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/11135/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Vâlcea. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/12056/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Roman. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/12622/2017 privind 
constituirea celei de a II-a comisii de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.12493/2017 privind renunţarea 
domnului judecător Dehenea Constantin la caltiatea de membru al comisiei de 
evaluare constituită la nivelul Judecătoriei Medgidia. 
Solutie 
1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Vâlcea, după cum urmează:  
 
a) în comisia existentă, care va avea titulatura „Comisia nr.1”:  
 
- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 
MARINA ANDRA RODICA; (majoritate) 
- numirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător UCE 
NICOLETA LAURA, în locul  doamnei judecător CAZANGIU 
MIHAELA, ca urmare a încetării mandatului la data de 13.03.2017; 
(unanimitate) 
 
- numirea în calitate de membru supleant a doamnei judecător CARMEN 
ADELUŢA MATEESCU, în locul domnului judecător ŞTEFĂNESCU 
NICOLAE LUCIAN, ca urmare a încetării mandatului la data de 
13.03.2017. (majoritate) 
 
b) constituirea „Comisiei nr.2”  şi numirea în componenţa acestei comisii 
a următorilor judecători: 
 
- în calitate de membru desemnat a domnului judecător PREDESCU 
VALERIAN; (majoritate) 
 
- în calitate de membru desemnat a domnului judecător DONŢETE 
DANIEL; (unanimitate) 



 
- în calitate de membru supleant a doamnei judecător RUSU MONICA; 
(unanimitate) 
 
 
 
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Roman, în sensul numirii în calitate de 
membru desemnat a domnului judecător ARSENI BOGDAN 
CONSTANTIN, în locul doamnei judecător SAMSON IRINA SIMONA, 
ca urmare a suspendării raporturilor de serviciu. (unanimitate) 
 
3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea celei 
de-a II-a comisii pentru evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor 
din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti – Comisia nr.2, cu 
următoarea componenţă:  
 
- numirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător MARIA 
LIVĂDARIU; (unanimitate) 
 
- numirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 
MĂDĂLINA MUSCALU; (unanimitate) 
 
- numirea în calitate de membru supleant a doamnei judecător IOANA 
ANGHELUŢĂ; (unanimitate) 
 
 
 
4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la 
calitatea de membru desemnat al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Medgidia a 
domnului judecător DEHENEA CONSTANTIN. (unanimitate) 

14. 12467/2017 
• Hotarare nr. 

660<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 12052/2017 privind modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Sibiu, prin transformarea unui 
post ocupat de grefier registrator dubutant, urmare a definitivării în funcţie pe 
bază de examen. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 
Tribunalului Sibiu, prin transformarea unui post ocupat de grefier 
registrator debutant, în post de grefier registrator treapta 
II.  (unanimitate) 



15. 11920/2017 
• Hotarare nr. 

661 
• Hotarare nr. 

662 
• Hotarare nr. 

663 
• Hotarare nr. 

664<  

SOLICITĂRI OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.9477/2017 privind solicitarea 
Tribunalului Bucureşti de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 
două posturi temporare vacante de la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.11048/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Alba Iulia de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post 
temporar vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei Sebeş. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10700/2017 privind solicitarea 
Tribunalului Iaşi de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a două posturi 
temporar vacante de judecător de la nivelul Judecătoriei Iaşi. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10607/2017 privind solicitarea 
Tribunalului Iaşi de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar 
vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei Paşcani. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1) respingerea solicitării Tribunalului Bucureşti de aprobare a ocupării pe 
perioadă nedeterminată a 2 posturi temporar vacante de judecător  la 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  (majoritate) 
 
2) ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de 
judecător  la Judecătoria Sebeş, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (postul 
doamnei judecător Mărcuş Ana Maria); (majoritate) 
 
3) respingerea solicitării Tribunalului Iaşi de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a 2 posturi temporar vacante de judecător  la Judecătoria 
Iaşi, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; (majoritate) 
 
4) respingerea solicitării Tribunalului Iaşi de ocupare pe perioadă 
nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător  la Judecătoria 
Paşcani, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (majoritate) 

16. 11922/2017 
• Hotarare nr. 

665 
• Hotarare nr. 

666<  

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.9600/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.884/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în 
ceea ce priveşte situaţia domnului judecător VIŞAN CRISTIAN ŞTEFAN. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.11425/2017 privind efectele 
Hotărârii nr. 1345/ a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, prin care s-a 
dispus ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de 
judecător la nivelul Judecătoriei Cornetu. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât următoarele:  



 
 
1) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.884/14.07.2016 cu referire la situaţia domnului judecător VIŞAN 
CRISTIAN ŞTEFAN îşi produce efecte în continuare, urmând ca 
încadrarea domnului judecător VIŞAN CRISTIAN ŞTEFAN la 
Tribunalul Bucureşti să opereze pe un post care era temporar vacant la 
data de 08.05.2017, data reluării activităţii de către domnul judecător şi a 
cărui durată de vacantare este cea mai îndelungată, respectiv pe postul 
doamnei judecător Dimulescu Gabriela. (unanimitate) 
 
 
2) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1345/14.11.2016 cu referire la situaţia doamnei judecător STOIAN IRINA 
îşi produce efecte în continuare, urmând ca încadrarea doamnei judecător 
STOIAN IRINA la Judecătoria Cornetu să opereze pe un post care era 
temporar vacant şi a cărui durată de vacantare este cea mai îndelungată, 
respectiv pe postul doamnei judecător CĂLIN DELIA. (majoritate) 

17. 11929/2017 
• Hotarare nr. 

677<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1219/2017 privind oportunitatea 
declanşării procedurii de numire în funcţia de judecător militar a unor procurori 
pe Semestrul I al anului 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu este oportună 
declanşarea procedurii de numire a procurorilor în funcţia de judecător 
militar, urmând a fi comunicat  
de către Direcţia resurse umane şi organizare un răspuns magistraţilor 
care au formulat cereri pentru instanţele militare, în sensul soluţiei 
adoptate de Plen. (majoritate, după caz, unanimitate) 

18. 12242/2017 
• Hotarare nr. 

667 
• Hotarare nr. 

668 
• Hotarare nr. 

669 
• Hotarare nr. 

670<  

1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11362/2017 privind prelungirea 
delegării doamnei judecător ANAMARIA DINESCU în funcţia de şef al Serviciului 
contencios din cadrul Direcției legislaţie, documentare şi contencios. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11362/2017 privind prelungirea 
delegării domnului judecător CONSTANTIN MICU în funcţia de director adjunct 
al Direcției resurse umane şi organizare.  
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11362/2017 privind prelungirea 
delegării domnului judecător DOMENIC ALIN GEORGESCU în funcţia de şef al 
Biroului de achiziţii publice şi protocol. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11362/2017 privind prelungirea 
delegării domnului judecător IONEL CRISTIAN IONIŢĂ în funcţia de şef al 
Serviciului formare profesională şi statistică judiciară din cadrul Direcției resurse 
umane şi organizare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât:  
 
1) prelungirea delegării doamnei judecător ANAMARIA LAURA 
DINESCU în funcţia de şef al Serviciului contencios, începând cu data de 



15.06.2017, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai mult de ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii. 
 
2) prelungirea delegării domnului procuror CONSTANTIN MICU în 
funcţia de director adjunct al Direcţiei resurse umane şi organizare, 
începând cu data de 11.07.2017, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai 
mult de ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii. 
 
3) prelungirea delegării domnului procuror DOMENIC ALIN 
GEORGESCU în funcţia de şef al Biroului de achiziţii publice şi protocol, 
începând cu data de 02.08.2017, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai 
mult de ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii. 
  
 4) prelungirea domnului judecător IONEL CRISTIAN IONIŢĂ în 
funcţia de şef al Serviciului formare profesională şi statistică judiciară, 
începând cu data de 11.07.2017, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai 
mult de ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii. 
 

19. 12913/2017 
• Hotarare nr. 

671<  

REGULAMENTE: 
 
Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 14834/2016 privind 
propunerile de modificare şi completare a Regulamentului privind examenul de 
capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile de 
modificare şi completare a Regulamentului privind examenul de 
capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, cu 
observaţiile formulate de Comisia nr.2 în şedinţa din data de 08.06.2017. 
(unanimitate) 

20. 9824/2017 
• Hotarare nr. 

672<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
16161/2016 privind modificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 475 bis/2007 privind organizarea mapelor profesionale. 
 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 475 bis/2007 
privind organizarea mapelor profesionale, după cum urmează: 
  
 (unanimitate) 
  
- După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 şi 32 , cu 
următorul cuprins:  
„Art. 31  - (1) Înscrisurile cu privire la care există obligaţia depunerii la 
dosarele profesionale se ataşează din oficiu la dosarul profesional 
corespunzător. 
 



(2) Direcţia resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii face demersurile necesare pentru depunerea acestor înscrisuri 
la dosarele profesionale. 
 
Art. 32  - (1) Orice judecător, procuror sau magistrat-asistent care justifică 
un interes legitim poate solicita depunerea unui înscris la propriul dosar 
profesional sau înlăturarea unui înscris din propriul dosar profesional. 
 
(2) Cererea privind depunerea unui înscris la dosarul profesional sau de 
înlăturare a unui înscris din dosarul profesional se adresează preşedintelui 
Consiliului Superior al Magistraturii, care o transmite Direcţiei resurse 
umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 
Cererea se soluţionează prin întocmirea unei note de către Direcţia resurse 
umane şi organizare, care este supusă aprobării preşedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
(3) În cazul în care se respinge cererea de depunere a unui înscris la dosarul 
profesional, aceasta se restituie solicitantului în termen de 30 de zile.” 
 

21. 12115/2017 
• Hotarare nr. 

673<  

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 9/2197/2017 
privind desemnarea unor reprezentanţi din sistemul judiciar în cadrul unor 
instituţii ale Consiliului Europei. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe:  
 
- doamna RODICA AIDA POPA, judecător al Secţiei penale a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie,  în calitate de reprezentant al României în 
cadrul Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni; (majoritate) 
 
- doamna DANIELA EUGENIA BĂDICA, procuror la Serviciul de 
cooperare judiciară internaţională din cadrul Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în calitate de reprezentant al 
României  în cadrul Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni; 
(majoritate) 
 
- domnul procuror CODRUŢ OLARU, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, în calitate de reprezentant al României la Grupul Statelor 
împotriva Corupţiei (GRECO); (majoritate; s-a înregistrat o abţinere) 
 
- domnul procuror FLAVIAN ALEXANDRU POPA, şef SAERI – 
Consiliul Superior al Magistraturii, în poziţia de corespondent naţional în 
vederea participării la activităţile Comisiei Europene pentru Eficienţa 
Justiţiei (CEPEJ). (unanimitate) 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 
transmiterea propunerilor privind participarea la activităţile GRECO şi 



CEPEJ către Ministerul Justiţiei pentru a se aprecia cu privire la 
oportunitatea acestora.  (majoritate) 

22. 12064/2017 Raportul nr.48/21527/2017 privind participarea reprezentanţilor Consiliului 
Superior al Magistraturii la cea de-a IV-a sesiune a Comisiei 
Interguvernamentale Republica Moldova - România pentru Integrare Europeană 
(19 mai, Chişinău). 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a aprobat raportul privind 
participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii la cea 
de-a IV-a sesiune a Comisiei Interguvernamentale Republica Moldova – 
România pentru Integrare Europeană (19 mai, Chişinău). (unanimitate) 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a aprobat planul de acţiune 
privind implementarea obiectivelor protocolului de colaborare dintre 
Consiliul Superior al Magistraturii din România, Consiliul Superior al 
Magistraturii din Republica Moldova şi Consiliul Superior al Procurorilor 
din Republica Moldova. (unanimitate) 
 
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis 
publicarea pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a Planului de 
acţiune şi transmiterea acestuia către direcţiile de specialitate, Institutului 
Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri şi Inspecţiei 
Judiciare în vederea implementării sale. (unanimitate) 

23. 12849/2017 
• Hotarare nr. 

674<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11362/2017 privind situaţia 
funcțiilor de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât declanşarea 
procedurii de ocupare a funcţiilor de conducere efectiv vacante de 
specialitate juridică din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior 
al Magistraturii, respectiv: 
 
 (unanimitate) 
  
- şef serviciu – Serviciul programe europene şi internaţionale; 
 
- şef serviciu – Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti; 
 
- şef birou – Biroul concursuri; 
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modelul anunţului 
privind ocuparea funcţiilor de conducere, conform anexei la nota direcţiei 
de specialitate. (unanimitate) 

24. 12986/2017 
• Hotarare nr. 

675<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
8019/2017 referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de 



identitate ale cetăţenilor români. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind 
dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor 
români, cu observaţia cuprinsă în nota Direcției legislaţie, documentare şi 
contencios. (unanimitatea voturilor valabil exprimate) 

25. 12975/2017 
• Hotarare nr. 

676<  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
12178/2016 referitor la proiectul Protocolului de colaborare privind educaţia 
juridică. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectul 
Protocolului de colaborare privind educaţia juridică. (unanimitate) 

26. 12845/2017 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. (nr. vechi 11657/2017) 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării propunerii inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare privind 
organizarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor 
judiciari. (majoritate) 

27. 13026/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
12033/2016 privind plângerea prealabilă formulată de Inspecţia Judiciară. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
plângerii prealabile formulate de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.633/25.05.2017. 
(majoritate) 

28. 13296/2017 Înaintarea către Preşedintele României a unei solicitări în sensul reexaminării 
legii salarizării unitare. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii 
de zi, a hotărât înaintarea către Preşedintele României a unei solicitări în 
sensul reexaminării legii salarizării unitare sub aspectul:   

 
1. diferenţierilor existente între indemnizaţiile judecătorilor/procurorilor 
de la nivelul judecătoriilor/parchetelor de pe lângă judecătorii şi ale 
judecătorilor/procurorilor de la celelalte instanţe/parchete superioare; 
(majoritate; s-a înregistrat şi o abţinere) 
 
2. diferenţierilor existente între indemnizaţiile judecătorilor şi ale 
procurorilor; (majoritate; s-a înregistrat şi o abţinere) 
 
3. nivelului de salarizare a personalului auxiliar de specialitate din cadrul 
instanţelor şi parchetelor. (majoritate; s-a înregistrat şi o abţinere) 



 
 


