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ROMÂNIA 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 
SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ 

ŞEDINŢA DIN DATA DE 14 IUNIE 2017   

ORDINEA DE ZI SOLUŢIONATĂ  

 

Nr. 
crt. 

 

Număr 
dosar 

 

Părţi 

 

Obiectul cauzei 

 

Stadiul dosarului 

1. 11/J/2017,  
ora 10,00  

INSPECŢIA 
JUDICIARĂ 
 
FUNDĂTUREANU 
IOAN – judecător în 
cadrul Curtea de Apel 
Piteşti 
 

 Art. 99 lit.a)  din Legea 
nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi 
procurorilor,  
republicată şi 
modificată. 

         HOT. 
        Admite acţiunea disciplinară 
formulată de Inspecţia Judiciară 
împotriva domnului Fundătureanu 
Ioan - judecător în cadrul Curţii de 
Apel Piteşti. 
        În baza art. 100 lit. b) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aplică 
domnului Fundătureanu Ioan - 
judecător în cadrul Curţii de Apel 
Piteşti, sancţiunea disciplinară 
constând în diminuarea 
indemnizaţiei de încadrare lunare 
brute cu 20% pe o perioadă de 5 
luni, pentru săvârşirea abaterii 
disciplinare prevăzută de art. 99 lit. 
a) din acelaşi act normativ. 
        Cu drept de recurs în termen 
de 15 zile de la comunicare, la 
Completul de 5 judecători al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
 

   12/J/2017,  
ora 11,00 

INSPECŢIA 
JUDICIARĂ 
 
MIHĂLCIOIU 
CARMEN ELENA – 
judecător în cadrul  
Tribunalului Dâmboviţa  
 

Art. 99 lit.a)  şi b) din 
Legea nr.303/2004 
privind statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor,  
republicată şi modificată  

      HOT. 
      Admite acţiunea disciplinară 
formulată de Inspecţia Judiciară 
împotriva doamnei Mihălcioiu 
Carmen Elena - judecător în cadrul 
Tribunalului Dâmboviţa. 
        În baza art. 100 lit. e) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aplică 
doamnei Mihălcioiu Carmen Elena 



 
 

- judecător în cadrul Tribunalului 
Dâmboviţa, sancţiunea disciplinară 
constând în excluderea din 
magistratură, pentru săvârşirea 
abaterilor disciplinare prevăzute de 
art. 99 lit. a) şi b) din acelaşi act 
normativ. 
        Cu drept de recurs în termen 
de 15 zile de la comunicare, la 
Completul de 5 judecători al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

3. 6/J/2017, 
ora 12,00 

 
 

INSPECŢIA 
JUDICIARĂ 
 
GĂGESCU RISANTEA 
– judecător în cadrul 
Curţii de Apel  Bucureşti  
 

Art. 99 lit.a)  şi i) din 
Legea nr. 303/2004 
privind statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor, republicată 
şi modificată   

      ÎNCH. 
       În temeiul dispoziţiilor art.138 
alin.(6) Cod procedură civilă 
suspendă judecata cauzei până la 
soluţionarea recursului declarat de 
Inspecţia Judiciară împotriva 
hotărârii nr.22 J din 31.10.2016 
pronunţată de Secţia pentru 
judecători în materie disciplinară în 
dosarul nr.1/J/2017, recurs 
înregistrat sub nr. 291/1/2017 pe 
rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 
        Cu drept de recurs o dată cu 
fondul. 
 

4.  30/J/2016, 
ora 14,00 

 

INSPECŢIA 
JUDICIARĂ 
 
RUS SERGIU LEON – 
judecător în cadrul Curţii 
de Apel Cluj  
 

Art. 99 lit.a)   şi c) din 
Legea nr. 303/2004 
privind statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor, republicată 
şi modificată   
 

 
Acordă termen la data de 
28.06.2017, ora 12,00 

5. 14/J/2017, 
ora 14,00 

 

INSPECŢIA 
JUDICIARĂ 
 
RUS SERGIU LEON – 
judecător în cadrul Curţii 
de Apel Cluj  
 

Art. 99 lit.a) şi c) din 
Legea nr. 303/2004 
privind statutul 
judecătorilor şi 
procurorilor, republicată 
şi modificată   
 

 
Acordă termen la data de 
28.06.2017, ora 12,00 


