ROMÂNIA

PLENUL
ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 04 IULIE 2017
Nr. Număr
crt. lucrare

Descriere lucrare

1. 14891/2017 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14751/2017 privind cererea
domnului GEORGE POPA, judecător la Curtea de Apel Galaţi, de menţinere în
această funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
Solutie

Cu privire la cererea de menţinere în funcţie a domnului POPA
GEORGE, judecător al Curţii de Apel Galaţi, având în vedere dispoziţiile
art.12 ind.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului
Superior al Magistraturii, a hotărât reluarea votului în proxima şedinţa
a Plenului.

2. 14368/2017 REÎNCADRARE:
• Hotarare nr.
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10751/2017 privind solicitarea
747<
domnului ASAVEI ADRIAN de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria
Oneşti.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea
cererii de reîncadrare în funcţia de judecător la Judecătoria Oneşti a
domnului ASAVEI ADRIAN. (majoritate)

3. 14165/2017
• Hotarare nr.
748
• Hotarare nr.
749
• Hotarare nr.
750<

CONCURSURI:
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 4/12784/2017 privind
organizarea examenului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/12784/2017 privind
componenţa comisiei de admitere a concursului de admitere la Institutul
Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 4 iulie-26 octombrie 2017.
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 8/12784/2017 privind
componenţa comisiei de elaborare a subiectelor şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii,

organizat în perioada 4 iulie-26 octombrie 2017.
Solutie

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărât organizarea
concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, la
Bucureşti, în perioada 4 iulie – 26 octombrie, conform calendarului de
desfăşurare a concursului propus de DRUO – anexa 2. (unanimitate)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul de locuri
de auditori de justiţie scoase la concurs: 200 locuri, din care 130 locuri de
auditori de justiţie pentru judecători şi 70 locuri de auditori de justiţie
pentru procurori. (unanimitate)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât scoaterea la
concurs a 2 posturi de personal asimilat judecătorilor şi procurorilor din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu posturile
anunţate la concursul de admitere la INM, sesiunea iulie – octombrie
2017. (majoritate)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:
- taxa de înscriere la concurs în cuantum de 500 lei; (unanimitate)
- tematica şi bibliografia de concurs propuse de INM – anexa 3, cu
observaţiile formulate de Comisia nr.2 de eliminare din tematica pentru
disciplina drept penal a infracţiunilor prevăzute de art.289-292 Cod
penal; (unanimitate)
- formularul tipizat al cererii de înscriere la concurs – anexa 4;
(unanimitate)
- metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului de admitere
la INM; (unanimitate)
- posibilitatea pentru absolvenţii facultăţilor de drept care susţin licenţa
în perioada de înscriere sau ulterior perioadei stabilită pentru depunerea
cererilor de înscriere la concursul de admitere la INM, de a depune
dosarele de înscriere în perioada stabilită pentru înscriere conform
calendarului de concurs, cu obligaţia depunerii adeverinţei de licenţă
până la data de 16 august 2017. (unanimitate)
- Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice,
elaborată de Direcţia resurse umane şi organizare, anexă la nota direcţiei
de specialitate, având în vedere faptul că prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr.683/27.06.2017 s-a aprobat
completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul

de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii nr.439/2006, cu
modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial
nr.683/30.06.2017. (unanimitate)
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa
comisiei de admitere a concursului de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii, organizat în perioada 4 iulie-26 octombrie 2017.
(unanimitate)

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 3 comisii de
examinare care urmează să funcţioneze efectiv în funcţie de numărul
candidaţilor, astfel:
(unanimitate)
- o comisie – pentru mai puţin de 140 candidaţi;
- două comisii – pentru un număr între 140-280 candidaţi;
- trei comisii – pentru un număr mai mare de 280 candidaţi;
3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa
comisiei de elaborare a subiectelor şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor la concursul de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii, organizat în perioada 4 iulie-26 octombrie 2017.
(unanimitatea voturilor valabil exprimate, după caz, majoritate)

4. 14393/2017
• Hotarare nr.
751
• Hotarare nr.
752
• Hotarare nr.
753<

CONCURSURI:
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7/12785/2017 privind
organizarea examenului de admitere în magistratură.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 5/12785/2017 privind
componenţa comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură,
propus a se organiza în perioada 4 iulie-26 octombrie 2017.
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/12785/2017 privind
componenţa comisiei de elaborare a subiectelor şi a comisiei de soluţionare a
contestaţiilor la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 4
iulie-26 octombrie 2017.
1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea concursului de
admitere în magistratură, la Bucureşti, în perioada 4 iulie – 12 octombrie 2017,
conform calendarului propus de DRUO – Anexa 1. (majoritate)

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul şi posturile de
judecător care urmează a fi scoase la concursul de admitere în magistratură, în

acord cu datele prezentate în notă – Anexa 2 – 70 posturi: (unanimitate, după caz,
unanimitatea voturilor valabil exprimate)

Nr.
crt.

Instanţa

Număr posturi

Curtea de Apel Alba Iulia
1

1

Judecătoria Deva
Curtea de Apel Bacău

2

Judecătoria Oneşti

1

3

Judecătoria Moineşti

2

Curtea de Apel Bucureşti
4

Judecătoria Giurgiu

6

5

Judecătoria Slobozia

1

6

Judecătoria Feteşti

1

7

Judecătoria Alexandria

1

Curtea de Apel Cluj
8

Judecătoria Baia Mare

1

9

Judecătoria Vişeu de Sus

1

Curtea de Apel Constanţa
10

Judecătoria Constanţa

3

11

Judecătoria Medgidia

2

12

Judecătoria Hârşova

1

13

Judecătoria Tulcea

6

14

Judecătoria Măcin

1
Curtea de Apel Craiova

15

Judecătoria Târgu Cărbuneşti

2

16

Judecătoria Novaci

1

17

Judecătoria Drobeta Turnu Severin

2

18

Judecătoria Vânju Mare

1

Curtea de Apel Galaţi

19

Judecătoria Galaţi

5

20

Judecătoria Târgu Bujor

1

21

Judecătoria Lieşti

2

22

Judecătoria Făurei

2

23

Judecătoria Adjud

1

24

Judecătoria Brăila

7
Curtea de Apel Iaşi

25

1

Judecătoria Bârlad
Curtea de Apel Oradea

26

Judecătoria Satu Mare

1

27

Judecătoria Carei

1
Curtea de Apel Piteşti

28

Judecătoria Drăgăşani

2

Curtea de Apel Ploieşti
29

Judecătoria Ploieşti

2

30

Judecătoria Buzău

1

31

Judecătoria Pătârlagele

1

32

Judecătoria Râmnicu Sărat

1

33

Judecătoria Pogoanele

1

34

Judecătoria Răcari

1
Curtea de Apel Suceava

35

Judecătoria Dorohoi

1

36

Judecătoria Darabani

2

Curtea de Apel Timişoara
37

Judecătoria Reşiţa

2

Curtea de Apel Târgu Mureş
38

Judecătoria Odorheiu Secuiesc

1

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul şi posturile de
procuror care urmează a fi scoase la concursul de admitere în magistratură, în
acord cu datele prezentate în notă – Anexa 3 -35 posturi: (unanimitate)

Unitate de parchet
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia
Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroşani
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău
Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Neamţ
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
Parchetul de pe lângă Judecătoria Făgăraş
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti
Parchetul de pe lângă Judecătoria Călăraşi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Feteşti
Parchetul de pe lângă Judecătoria Olteniţa
Parchetul de pe lângă Judecătoria Slobozia
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de Sus
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa
Parchetul de pe lângă Judecătoria Babadag
Parchetul de pe lângă Judecătoria Măcin
Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova
Parchetul de pe lângă Judecătoria Calafat
Parchetul de pe lângă Judecătoria Caracal
Parchetul de pe lângă Judecătoria Novaci
Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina
Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila
Parchetul de pe lângă Judecătoria Făurei
Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea
Parchetul de pe lângă Judecătoria Carei
Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare

Nr. posturi

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti
Parchetul de pe lângă Judecătoria Moreni
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgovişte
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava
Parchetul de pe lângă Judecătoria Dorohoi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuţi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş
Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş
Parchetul de pe lângă Judecătoria Miercurea Ciuc
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara
Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad
Parchetul de pe lângă Judecătoria Oraviţa

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul şi posturile de
judecător în privinţa cărora se poate dispune suplimentarea în condiţiile art.25
alin.2 din Regulament – anexa 4 – 38 posturi: (unanimitate)

Nr. de
prioritate

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Instanţa
Judecătoria Tulcea
Judecătoria Giurgiu
Judecătoria Cornetu
Judecătoria Galaţi
Judecătoria Drobeta Turnu
Severin
Judecătoria Râmnicu Sărat
Judecătoria Medgidia
Judecătoria Ploieşti
Judecătoria Videle
Judecătoria Brăila
Judecătoria Oneşti
Judecătoria Baia Mare
Judecătoria Constanţa
Judecătoria Topliţa
Judecătoria Giurgiu
Judecătoria Zărneşti
Judecătoria Roman

Posturi propuse lista
suplimentară
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Judecătoria Mangalia
Judecătoria Răcari
Judecătoria Constanţa
Judecătoria Buzău
Judecătoria Buzău
Judecătoria Slobozia
Judecătoria Băileşti
Judecătoria Brăila
Judecătoria Vişeu de Sus
Judecătoria Curtea de Argeş
Judecătoria Piatra Neamţ
Judecătoria Brezoi
Judecătoria Târgu Bujor
Judecătoria Paşcani
Judecătoria Miercurea Ciuc
Judecătoria Satu Mare
Judecătoria Mediaş
Judecătoria Târgu Jiu
Judecătoria Deva
Judecătoria Bicaz
Judecătoria Dragomireşti

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul şi posturile de
procuror în privinţa cărora se poate dispune suplimentarea în condiţiile art.25
alin.2 din Regulament – anexa 5 – 11 posturi; (unanimitate)

Unitate de parchet

Nr. posturi

Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi

1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Feteşti

1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare

1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Aiud

1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeş

1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc

1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiu Secuiesc

1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Negreşti Oaş

1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti
Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă

1
1

Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă

1

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ordinea, condiţiile şi limitele
în care se poate dispune suplimentarea, după cum urmează:

- în cazul incidenţei ambelor situaţii prevăzute de art.25 alin.2 lit. a şi b,
suplimentarea poate fi dispusă numai cu privire la posturile din listele
suplimentare, cu aplicarea, după caz, la medii egale, a criteriilor de departajare
prev. de art.25 alin.3 din Regulament; (unanimitate)

- suplimentarea poate fi dispusă numai în limita posturilor de judecător şi procuror
din listele suplimentare, care sunt efectiv vacante, adică nu au fost ocupate prin
alte modalităţi până la data la care s-ar dispune suplimentarea; (unanimitate)

- ordinea de suplimentare este ordinea din listele suplimentare; (unanimitate)

- la stabilirea numărului de posturi din listele suplimentare, distinct pentru
instanţe şi parchete, corespunzător numărului de candidaţi admişi după cele două
etape ale concursului şi care nu s-au încadrat în numărul de posturi scoase la
concurs, se va avea în vedere ponderea pe care posturile scoase la concurs pentru

instanţe, respectiv parchete o au în totalul posturilor scoase la concurs;
(unanimitate)

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:

- tematica şi bibliografia concursului, propuse de Institutul Naţional al
Magistraturii, cu observaţia în sensul eliminării din tematică, la disciplina drept
penal, a infracţiunilor de corupţie prev. de art.289-292 Cod penal – anexa 6;
(unanimitatea voturilor valabil exprimate)

- metodologia
(unanimitate)

privind organizarea şi desfăşurarea interviului – anexa 7;

- metodologia privind organizarea şi desfăşurarea testării psihologice – Anexa 8;
(unanimitate)

- modelul de cerere tipizată de înscriere la concurs – anexa 9; (unanimitate)

- taxa de înscriere, conform propunerii Comisiei nr.2 pentru concursul de admitere
la INM, în cuantum de 500 lei. (unanimitate)

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de
admitere a concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 4 iulie26 octombrie 2017. (unanimitate, după caz, majoritate)

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 2 comisii de examinare care
urmează să funcţioneze efectiv în funcţie de numărul candidaţilor, astfel:
(unanimitate)

- o comisie - pentru cel mult 110 candidaţi;
- două comisii – pentru un număr de peste 110 candidaţi;

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de
elaborare a subiectelor şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de
admitere în magistratură, organizat în perioada 4 iulie-26 octombrie 2017.
(unanimitate, unanimitatea voturilor valabil exprimate, după caz, majoritate)

5. 14109/2017
• Hotarare nr.
754
• Hotarare nr.
755<

CONCURSURI:
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 6/13119/2017 privind
organizarea concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.8/13119/2017 privind
propunerile referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,
organizat în perioada 20 iulie - 18 decembrie 2017.
Solutie

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea
concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, la Bucureşti şi a calendarului de desfăşurare a
concursului – conform anexei din nota completatoare. (unanimitate)

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit posturile vacante de
judecător scoase la concurs, pe secţii, astfel:
(unanimitate)
- 4 posturi de judecător la Secţia penală;
- 2 posturi de judecător la Secţia de contencios administrativ şi fiscal;
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:
(unanimitate)

- tematica şi bibliografia pentru secţiile la care se vor scoate posturi la
concurs, propuse de INM – anexa 2 la nota direcţiei de specialitate;
- cererea tip de înscriere – anexa 3 la nota direcţiei de specialitate.
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa
comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţia de
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din perioada 20 iulie – 18
decembrie 2017. (unanimitate, după caz, majoritate)
6. 14612/2017 CONCURSURI:
• Hotarare nr.
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 510/2475/2017 privind
756<
propunerile de numire în funcţiile de judecător şi procuror a candidaţilor de la
concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada februarie - mai
2017, care îndeplinesc condițiile legale.

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către
Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţia de judecător a
candidaţilor declaraţi admişi, care îndeplinesc condiţiile legale la concursul de
admitere în magistratură organizat în perioada 7 februarie – 22 mai 2017:
(unanimitate)

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Instanţa

1

CUCEA Ana-Maria (V)

Judecătoria Buftea

2

GIURGEAN Anca-Roxana (D)

Judecătoria Năsăud

3

PAŞCA TUŞA Dumitru (N)

Judecătoria Reghin

4

RUSU Adrian (E)

Judecătoria Alexandria

5

MIHAI Lucian (L)

Judecătoria Ploieşti

6

ANTALOAE Ovidiu (D)

Judecătoria Olteniţa

7

BONTEA Dina (V)

Judecătoria Târgu Lăpuş

8

MIHAI Cătălina-Mihaela (N)

Judecătoria Haţeg

9

CHIŞ Cosmina-Claudia (V)

Judecătoria Chişineu Criş

10

COJOCARU Elena (C)

Judecătoria Botoşani

11

ŞTEFAN Emilia (M)

Judecătoria Galaţi

12

STOICA Cristina (I)

Judecătoria Buftea

13

TACHE Mădălina (L)

Judecătoria Buftea

14

NIŢĂ Florin-Arinel (I)

Judecătoria Buftea

15

DRAGOMIR Valentin (T)

Judecătoria Buftea

16

CUEMJIEV Cătălina-Miruna-Lorena (V)

Judecătoria Ploieşti

17

GRECU Camelia Dorina (V)

Judecătoria Târgu Lăpuş

18

COMAN Ligia-Maria (V)

Judecătoria Dragomireşti

19

MATEAŞ Beatrice-Lizbeth (C)

Judecătoria Ploieşti

20

GHENCEA Răzvan (I)

Judecătoria Adjud

21

MUŞUROI Elena-Raluca (D)

Judecătoria Baia de Aramă

22

ŢENEA Irina-Maria (N)

Judecătoria Horezu

23

MANCIU Ovidiu-Dănuţ (Ş)

Judecătoria Buzău

24

MĂNESCU Claudiu-Cornel (D)

Judecătoria Moreni

25

ADOCHIŢI Ana-Maria (G)

Judecătoria Rupea

26

CIGHIR Sînziana (E)

Judecătoria Lipova

27

POPESCU Laura-Simina (I)

Judecătoria Buzău

28

DEACONU-DASCĂLU Diana-Nicoleta
(C)

Judecătoria Horezu

29

ARDELEANU Bogdan (C)

Judecătoria Sânnicolau
Mare

30

ANDREI Gabriel (N)

Judecătoria Medgidia

31

BALAŞANU Alexandru-Cristian (C)

Judecătoria Botoşani

32

PRUNĂU Alina-Iuliana (I)

Judecătoria Medgidia

33

MIHĂILĂ Raluca-Cristina (C)

Judecătoria Ploieşti

34

DUNCA Georgeta-Ramona (V)

Judecătoria Giurgiu

35

SANDU Mariana (P)

Judecătoria Horezu

36

POENARU Ramona-Ioana (I)

Judecătoria Brad

37

LĂCĂTUŞIU Maria Isabela (A)

Judecătoria Alexandria

38

RĂDOI Nicoleta (I)

Judecătoria Gurahonţ

39

CRISTEA Ramona (I)

Judecătoria Botoşani

40

GRIGORE Elena-Oana (M)

Judecătoria Petroşani

41

BĂCILĂ Alexandra (G)

Judecătoria Orăştie

42

CHIOREAN Amelia Cecilia (G)

Judecătoria Vatra Dornei

43

MĂRIEŞ Rareş-Flaviu (F)

Judecătoria Reşiţa

44

GURIŢĂ-MANOLE Rodica (L)

Judecătoria Buzău

45

SARAC ALDEA Laura (T)

Judecătoria Medgidia

46

ANIŢEI Gabriela (G)

Judecătoria Săveni

47

MILEA Elena (D)

Judecătoria Babadag

48

DAN Adrian-Dumitru (D)

Judecătoria Feteşti

49

CHIŞ Cătălin-Vasile (V)

Judecătoria Dragomireşti

50

PURDESCU Luisa-Mihaela (D)

Judecătoria Petroşani

51

PĂDURARU Ana-Maria (C)

Judecătoria Giurgiu

52

NECULA Ionuţ-Cosmin (N)

Judecătoria Giurgiu

53

CROITORU Radu Constantin (V)

Judecătoria Feteşti

54

CIOBOTARU Daniela (T)

Judecătoria Panciu

55

BONCHIŞ Aurelia-Maria (A)

Judecătoria Gurahonţ

56

ENECHIUC Lucian (S)

Judecătoria Pătârlagele

57

LIPOSCHI Nicolae (V)

Judecătoria Brad

58

DEMIAN Anca (I)

Judecătoria Haţeg

59

ZOTA Marcel (M)

Judecătoria Săveni

60

DRAGOMIRESCU Georgiana-Augusta
(V)

Judecătoria Moldova Nouă

61

VERIVEŞ Daniel (C)

Judecătoria Podu Turcului

62

MORĂRESCU Luminiţa (V)

Judecătoria Galaţi

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către
Preşedintele României a propunerilor de numire în funcţia de procuror a
candidaţilor declaraţi admişi, care îndeplinesc condiţiile legale la concursul de
admitere în magistratură organizat în perioada 7 februarie – 22 mai 2017:
(unanimitate)

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Parchetul

1

ENE Dănuţ (I)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Adjud

2

POPESCU Emanuel Sergiu
Codruţ (S)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Reşiţa

3

JILAVU Eduard-Ştefan (Ş)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Paşcani

4

LAZAR Ancuţa (G)

Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu
Mare

5

CHIOSA Andrei-Ioan (M)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Podu Turcului

6

GRIGORE Alina Gabriela (D)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Târgovişte

7

POP Ciprian Dumitru (D)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Luduş

8

CURICI Seia-Iasmina (N)

Parchetul de pe lângă Judecătoria Deta

7. 14166/2017
• Hotarare nr.
744
• Hotarare nr.
745<

9

TOPLICEANU MarianaLorella (I)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Costeşti

10

ANDREI Liviu (V)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Lehliu Gară

11

DOGEANU Cristi-Marius (G)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Negreşti Oaş

12

TRAŞCĂ Silviu-Petre (P)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Bălceşti

13

CEPOI Marian (A)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Năsăud

14

MESZAROS RobertSebastian (I)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Carei

15

VIŞAN Bogdan Daniel (N)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Lipova

16

GERMAN Cristina-Mariana
(D)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Miercurea Ciuc

17

GĂLBEAZĂ Daniel Constantin
(C)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Moineşti

18

PETCOIU Mihai-Ion (I)

Parchetul de pe lângă Judecătoria Baia
de Aramă

19

PĂUNICĂ Ionuţ (A)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Călăraşi

20

TEODORESCU IoanaAdelina (I)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Adjud

21

ŞOOŞ Lucian Petru (B)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Hunedoara

22

PĂIUŞI Liviu-Ionuţ (I)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Darabani

23

BOSÎNCIUC Paul Cosmin (S)

Parchetul de pe lângă Judecătoria
Târgovişte

CONCURSURI:
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 713/4502/2017 privind
validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de
conducere a judecătorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în
perioada 24 martie - 28 iunie 2017.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 713/4502/2017 privind
validarea rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de
conducere a procurorilor la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi
judecătorii, organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 2017.

Solutie

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea
memoriului formulat de către domnii judecători Ancuţa Blanariu
(Judecătoria Bacău), Ion Constantin Bogdan (Judecătoria Curtea de
Argeş), Cezar Ştefănescu (Curtea de Apel Bacău) şi doamna procuror
Cristina Dos Santos Rodrigues (Parchetul de pe lângă Judecătoria
Turda), prin care solicită invalidarea în tot sau în parte a concursului
pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor,
organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 2017. (unanimitate)
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea
rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de
conducere a judecătorilor la curţi de apel, tribunale şi judecătorii,
organizat în perioada 24 martie – 28 iunie 2017, conform tabelului de
clasificare anexat la nota direcţiei de specialitate. (unanimitate)
III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea
rezultatelor concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de
conducere a procurorilor la parchetele de pe lângă curţile de apel,
tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 24 martie – 28 iunie 2017,
conform tabelului de clasificare anexat la nota direcţiei de specialitate.
(unanimitate)
8. 14554/2017
• Hotarare nr.
757
• Hotarare nr.
758
• Hotarare nr.
759
• Hotarare nr.
760
• Hotarare nr.
761
• Hotarare nr.
762
• Hotarare nr.
763
• Hotarare nr.
764
• Hotarare nr.
765
• Hotarare nr.
766

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:

Curte de Apel/ Parchetul de pe lângă curtea de apel

Cererea de eliberare din funcţie, prin Procuror la Parchetul de pe
pensionare, formulată de domnul lângă Curtea de Apel
PINTEALĂ GHEORGHE
Timişoara
Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător
cu
grad
pensionare, formulată de domnul profesional de curte de
CASANDRESCU GHEORGHE
apel
la
Tribunalul
Dâmboviţa
Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Curtea de Apel
pensionare, formulată de doamna Târgu Mureş
GĂZDAC FLOARE
Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Curtea de Apel
pensionare, formulată de doamna BÎNĂ Bucureşti
DANIELA

• Hotarare nr.
767<

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal
Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător
pensionare, formulată de doamna Argeş
LAZĂR IRINA-MIHAELA

la

Tribunalul

Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător
pensionare, formulată de doamna ANA- Bucureşti
OTILIA BOMBOŞ

la

Tribunalul

Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător
pensionare, formulată de doamna Bucureşti
NICOLETA MĂRĂŞOIU

la

Tribunalul

Cererea de eliberare din funcţie, prin Prim procuror adjunct la
pensionare, formulată de domnul Parchetul de pe lângă
MIHALCEA FĂNEL
Tribunalul Brăila
Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie
Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Judecătoria
pensionare, formulată de doamna Medgidia
VAMVU ANGELICA-VALI
Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Judecătoria
pensionare, formulată de doamna Babadag,
delegată
în
ŞTEFĂNESCU-LUNCA ELENA-IVONA
funcţia de preşedinte
Cererea de eliberare din funcţie, prin Judecător la Judecătoria
pensionare, formulată de domnul Olteniţa
CAZACU VIOREL
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către
Preşedintele României a propunerilor privind:
1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PINTEALĂ
GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Timişoara, începând cu data de 15.07.2017; (unanimitate)
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.08.2017,
a domnului CASANDRESCU GHEORGHE, judecător cu grad
profesional de curte de apel la Tribunalul Dâmboviţa, delegat la Curtea
de Apel Ploieşti; (unanimitate)

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GĂZDAC
FLOARE, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureş, începând cu data
de 10.09.2017; (unanimitate)
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BÎNĂ DANIELAADRIANA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de
04.09.2017; (unanimitate)
5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANA OTILIA
BOMBOŞ, judecător la Tribunalul Bucureşti, începând cu data de
01.09.2017; (majoritate)
6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICOLETA
MĂRĂŞOIU, judecător la Tribunalul Bucureşti; (unanimitate)
7) eliberarea din funcţie prin pensionare a domnului MIHALCEA
FĂNEL, prim procuror adjunct în cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Brăila, începând cu data de 26.07.2017; (unanimitate)
8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VAMVU
ANGELICA-VALI, judecător la Judecătoria Medgidia; (unanimitate)
9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 15.07.2017,
a doamnei ŞTEFĂNESCU-LUNCA ELENA-IVONA, judecător la
Judecătoria Babadag, delegată în funcţia de preşedinte al acestei instanţe,
până la data de 09.07.2017; (unanimitate)
10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CAZACU
VIOREL, judecător la Judecătoria Olteniţa. (unanimitate)
11) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea
soluţionării cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, doamnei
LAZĂR IRINA-MIHAELA, judecător la Tribunalul Argeş. (majoritate)
9. 14894/2017 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE:
• Hotarare nr.
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.14894/2017 privind eliberarea din
746<
funcţia de procuror a domnului FELECAN MARIUS VASILE, procuror în cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către
Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţia de
procuror, prin demisie, a domnului FELECAN MARIUS-VASILE,
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş. (unanimitate)

10. 14676/2017 CONTESTAŢII:
• Hotarare nr.
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10222/2017 privind contestaţia
768

• Hotarare nr. doamnei TAUS SIMONA, judecător la Judecătoria Zărneşti împotriva Hotărârii
nr. 547/23.05.2017 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al
769
• Hotarare nr. Magistraturii.
770
• Hotarare nr. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23930/2017 privind contestaţia
domnului procuror CHIRU MARIUS, împotriva Hotărârii nr. 706/29.11.2016 a
771<
Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10369/2017 privind contestaţia
formulată de doamna procuror GEORGESCU IOANA-MIHAELA de la Parchetul
de pe lângă Judecătoria Răcari, împotriva Hotărârii nr. 295/30.05.2017 a Secţiei
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10214/2017 privind contestaţia
formulată de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la Judecătoria Buzău,
împotriva Hotărârii nr. 576/23.05.2017 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1) respingerea contestaţiei formulate de doamna TAUS SIMONA,
judecător la Judecătoria Zărneşti împotriva Hotărârii nr. 547/23.05.2017
a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii;
(majoritate)
2) respingerea contestaţiei formulate de domnul procuror CHIRU
MARIUS, împotriva Hotărârii nr. 706/29.11.2016 a Secţiei pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii; (majoritate)
3) respingerea contestaţiei formulate de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ,
judecător la Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii Secţiei pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.576/23.05.2017.
(majoritate)

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca fiind rămasă
fără obiect contestaţia formulată de doamna procuror GEORGESCU
IOANA-MIHAELA de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari,
împotriva Hotărârii nr. 295/30.05.2017 a Secţiei pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii. (majoritate)

11. 14679/2017 INSTITUTUL NAŢIONA AL MAGISTRATURII:
• Hotarare nr.
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/14674/2017 privind
772
• Hotarare nr. propunerea Institutului Naţional al Magistraturii privind completarea Programului
de formare iniţială aprobat pentru anul 2017, pentru auditorii de justiţie din anul I,
773<
în sensul suplimentării cu câte 3 cursuri la disciplinele "Drept penal", respectiv
"Etică şi deontologie".

2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/14674/2017 privind
propunerea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a Programului de
pregătire profesională a magistraților numiţi în baza art. 33 din Legea nr.
303/2004.
Solutie

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea
Programului de formare iniţială aprobat pentru anul 2017, pentru
auditorii de justiţie din anul I, în sensul suplimentării cu câte 3 cursuri la
disciplina „Drept penal” şi disciplina „Etică şi deontologie”. (majoritate)
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul
privind pregătirea profesională a magistraţilor numiţi în baza art.33 alin.1
din Legea nr.303/2004, în urma concursului de admitere în magistratură
desfăşurat în perioada 7 februarie – 22 mai 2017. (unanimitate)
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis
completarea, în mod corespunzător, a Programului de formare continuă a
magistraţilor, aprobat pentru anul 2017.
(unanimitate)

12. 14826/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14797/2017 privind reincluderea
de drept în fondul de rezervă începând cu data de 19.05.2017, respectiv
01.07.2017 a celor două posturi de judecător alocate din fondul de rezervă
Tribunalului Brașov, potrivit Ordinului ministrului justiției nr. 1519/C/30.05.2017,
rectificat prin ordinul nr. 1613/C/13.06.2017.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea
ministrului justiţiei în vederea luării măsurilor ce se impun în vederea
emiterii ordinului de reincludere de drept în fondul de rezervă începând
cu data de 19.05.2017, respectiv 01.07.2017, a celor două posturi de
judecător alocate din fondul de rezervă Tribunalului Braşov.
(unanimitate)

13. 14623/2017 AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:
• Hotarare nr.
1) Notă completatoare a Direcției resurse umane şi organizare nr.4/81/2017
774
• Hotarare nr. privind solicitarea unor magistraţi în baza art. 51 alin.1 din legea nr. 303/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
775
• Hotarare nr.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14136/2017 privind solicitarea
776<
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Arad.
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14683/2017 privind necesitatea
transferului temporar al unor posturi de judecător în vederea asigurării unor
funcţii de conducere la instanțele judecătoreşti.
Solutie

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se mai
impune acordarea avizului conform pentru transferul temporar al unui
post vacant de judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei

Bicaz în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Bacău, începând cu
data de 15.07.2017, în vederea continuării activităţii în condiţiile art.51
alin.1 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BĂISAN
IULIANA, având în vedere existenţa unui post vacant la Tribunalul
Bacău, începând cu data de 15.07.2017. (majoritate)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului
conform pentru: (unanimitate)
- transferul temporar al unui post de judecător de la Judecătoria Făgăraş
la Tribunalul Braşov, în vederea continuării activităţii la această instanţă
a doamnei judecător cu grad de tribunal IOVA ELENA, în temeiul art. 51
alin. 1 din Legea nr. 303/2004;
- transferul temporar a 2 posturi de judecător de la Judecătoria Băileşti la
Tribunalul Dolj, în vederea continuării activităţii la această instanţă a
doamnelor judecător cu grad de tribunal Pricină Constanţa şi Oţel Simona
Maria, în temeiul art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004;
- transferul temporar a unui post de judecător de la Judecătoria Caracal
la Judecătoria Balş, în vederea continuării activităţii la această instanţă a
doamnei judecător Soare Nicoleta, în temeiul art. 51 alin. 1 din Legea nr.
303/2004.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca fiind oportună
ocuparea postului temporar vacant, de la nivelul Judecătoriei Balș, în
condițiile art. 134 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. (majoritate)
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea
avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al
Judecătoriei Arad, prin transformarea unui post ocupat de grefier
debutant, în post de grefier treapta II. (unanimitate)
3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea
avizului conform pentru transferul unor posturi în vederea asigurării
posturilor necesare pentru persoanele care urmează să fie numite în funcţii
de conducere la alte instanţe decât cele la care funcţionează în prezent,
respectiv, prin:
(unanimitatea voturilor valabil exprimate)

- transferul temporar de post de la Judecătoria Satu Mare la Judecătoria
Dej, pentru asigurarea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Dej, începând
cu data numirii în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Dej a doamnei
judecător Capotă Crina Cristina;
- transferul temporar de post de la Judecătoria Ineu la Judecătoria Jibou,
pentru asigurarea funcţiei de preşedinte al Judecătoriei Jibou, începând
cu data numirii în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Jibou a doamnei
judecător Drăgan Claudia Arabela.
- transferul temporar de post de la Judecătoria Calafat la Tribunalul Dolj
pentru asigurarea funcţiei de vicepreşedinte la Tribunalul Dolj a domnului
Iliescu Cristian Nicolae, judecător la Judecătoria Balş, începând cu data
numirii acestuia în funcţia de conducere menţionată.

14. 14773/2017 COMPONENŢĂ COMISII DE EVALUARE:
• Hotarare nr.
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind numirea comisiei de
777
• Hotarare nr. evaluare a procurorilor care fac parte din comisiile constituite la nivelul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcției Naţionale
778
• Hotarare nr. Anticorupţie şi Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată
şi Terorism şi a prim-adjunctului şi adjunctului procurorului şef al Direcției
779
• Hotarare nr. Naţionale Anticorupţie şi a adjunctului procurorului şef al Direcției de Investigare
a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
780
• Hotarare nr.
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/14629/2017 privind
781<
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor
constituită la nivelul Judecătoriei Ploieşti.
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/14599/2017 privind
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor
constituită la nivelul Judecătoriei Cornetu.
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/14630/2017 privind
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa Năsăud.
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/14606/2017 privind
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor
constituită la nivelul Tribunalul Timiş.
Solutie

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în
calitate de membri ai comisiei de evaluare a procurorilor care fac parte
din comisiile constituite la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, Direcției Naţionale Anticorupţie şi Direcției de
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi a
prim-adjunctului şi adjunctului procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a adjunctului procurorului şef al
Direcției Naţionale Anticorupţie şi a adjunctului procurorului şef al

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism a domnului procuror CRISTIAN MIHAI BAN, vicepreşedintele
Consiliului Superior al Magistraturii şi a domnului procuror CODRUŢ
OLARU, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitatea
voturilor valabil exprimate şi o abţinere)

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor
constituită la nivelul Judecătoriei Ploieşti, în sensul numirii în calitate de
membru desemnat a domnului judecător NEDELCU NICOLAE, în locul
doamnei judecător ZAMFIRESCU ANCA CORINA, ca urmare a
renunţării la această calitate. (unanimitate)
3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor
constituită la nivelul Judecătoriei Cornetu, după cum urmează:
(unanimitate)
- ia act de renunţarea doamnei judecător BUDEI OANA CLAUDIA la
calitatea de membru supleant;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător BUDEI
OANA CLAUDIA, în locul domnului judecător CĂLIN ADRIAN
CRISTIAN, transferat la Tribunalul Bucureşti;
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător
FILIPESCU ANCA LAVINIA.
4) Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale
a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Bistriţa Năsăud, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei procuror POP
IONELIA;
- reînvestirea în calitate de membru supleant pe domnul procuror
NICOLESCU EMILIAN DRAGOŞ.
5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor
constituită la nivelul Tribunalul Timiş, în sensul numirii doamnei

judecător ALEXANDRINA IOJA în calitate de membru desemnat, în
locul doamnei judecător DANA JEBELEAN, ca urmare e eliberării din
funcţie, prin pensionare. (unanimitate)

15. 14895/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare
nr.22456,22630,25815/2016;999/2017 privind solicitările unor judecători în baza
art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât conexarea acestui
punct cu punctul 13.1.

16. 14180/2017 1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 11136/2017 privind efectele
• Hotarare nr. Hotărârii nr. 884/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
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• Hotarare nr. 2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 7/6968/2017 privind efectele
Hotărârii nr. 463/25.04.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
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• Hotarare nr.
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14754/2017 privind efectele
784<
Hotărârii nr. 1288/27.11.2014 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât următoarele:
1) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.884/14.07.2016 urmează a-şi produce efecte în continuare, până la
momentul încadrării doamnei judecător PUŢINTEI MIHAELA OANA pe
un post vacant, încadrarea acesteia la reluarea activităţii în cadrul
Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti operând pe singurul post temporar
vacant neocupat din cadrul instanţei, respectiv pe postul doamnei
judecător CHIRIŢĂ SANDU NICOLETA MONICA; (unanimitate)
2) încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr.463/25.04.2017, 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 Roman, al cărui
titular este doamna judecător SAMSON SIMONA IRINA; (unanimitate)

3) încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr.1288/27.11.2014, 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 Roman, al cărui
titular este doamna judecător MERCAN LIVIA MARIA. (unanimitate)
17. 14659/2017 PLÂNGERI PREALABILE:
1) Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.
13462/2017 cu privire la plângerea prealabilă formulată de petentul BELCIN
VICTOR.
2) Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.
12581/2017 cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul CIOFU IOAN,
prin care solicită revocarea adresei nr. 17975/2016 emise de Consiliul Superior
al Magistraturii către Casa Judeţeană de pensii Iaşi.
3) Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios privind
plângerea prealabilă formulată de domnul TODORAN LUCIAN, prin care solicită
revocarea adresei nr.1/13420/16.06.2017 emisă de Biroul relaţii cu publicul din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:

1) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de
petentul BELCIN VICTOR; (unanimitate)
2) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de domnul
CIOFU IOAN, împotriva adresei nr.17975/22.11.2016 emisă de Consiliul
Superior al Magistraturii către Casa Judeţeană de Pensii Iaşi. (majoritate)
3) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de domnul
TODORAN LUCIAN, împotriva adresei nr.1/13420/2017 emisă de Biroul
relaţii cu publicul din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.
(unanimitate)
18. 14553/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
14141/2017 cu privire la proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea
Strategiei naţionale de luptă antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale
Uniunii Europene în România, 2017-2023.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune
avizarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a proiectului de
Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Strategiei naţionale de luptă
antifraudă, pentru protecţia intereselor financiare ale Uniunii Europene
în România, 2017-2023, urmând a fi comunicat un răspuns către
Departamentul de Luptă Antifraudă. (majoritate)

19. 14658/2017 Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.7479/2017 privind
amânarea intrării în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei
persoanelor fizice.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea
Ministerului Justiţiei în vederea amânării din nou a intrării în vigoare a
Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanei fizice, pentru
adoptarea măsurilor ce se impun pentru pregătirea tuturor instituţiilor şi
autorităţilor publice implicate în procedura de insolvenţă, atât sub aspect
funcţional, cât şi organizatoric. (unanimitate)

20. 13655/2017 Nota referitoare la analiza şi aprobarea regulamentelor solicitate de OSGG nr.
400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților
publice.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării
notei referitoare la analiza şi aprobarea regulamentelor solicitate de
OSGG nr. 400/2015 privind aprobarea Codului controlului intern
managerial al entităților publice. (unanimitate)

21. 14892/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14780/2017 privind transformarea
unui post de personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Superior al Magistraturii.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea
statului de funcţii şi de personal al Consiliului Superior al Magistraturii,
prin transformarea postului vacant şi finanţat de consilier al preşedintelui
Consiliului Superior al Magistraturii nr.5 din structura organizatorică a
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii în post de
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi
mutarea acestuia în cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare – Biroul
concursuri. (unanimitate)

22. 14994/2017 1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5/27710/2015 privind
propunerea de eliberare din funcţie a doamnei MARINESCU EUGENIA
CARMEN, în prezent judecător suspendat la Tribunalul Olt, ca urmare a
condamnării definitive pentru săvârșirea unor infracţiuni.

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 15028/2017 privind propunerea
de eliberare din funcţie a domnului CURPĂN VASILE SORIN, în prezent
judecător suspendat la Judecătoria Bacău, ca urmare a condamnării definitive
pentru săvârșirea unor infracţiuni.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către
Preşedintele României a propunerilor privind:
1) eliberarea din funcţie a doamnei MARINESCU EUGENIA CARMEN,
judecător şi preşedinte suspendat din funcţie al Tribunalului Olt, ca
urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni;
(unanimitate)
2) eliberarea din funcţie a domnului CURPĂN VASILE SORIN, judecător
suspendat din funcţie la Judecătoria Bacău, ca urmare a condamnării
definitive pentru săvârșirea unor infracţiuni. (unanimitate)

23. 15033/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/14283/2017 privind solicitarea
Curţii de Apel Cluj de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a trei

posturi de grefier la instanțele din circumscripţie.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui
concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de grefier, conform
solicitării Curţii de Apel Cluj:
- 1 post de grefier cu studii superioare din cadrul Judecătoriei Năsăud;
(majoritate)
- 2 posturi de grefier cu studii superioare din cadrul Judecătoriei Baia
Mare. (majoritate)
24. 15036/2017 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr.
14800/2017 privind solicitarea formulată de Asociaţia Procurorilor din România
de adoptare a unei hotărâri de recomandare în sensul aplicării în mod unitar a
unei valori de referinţă sectoriale în cuantum de 405 lei la nivelul familiei
ocupaţionale de funcţii bugetare "Justiţie", începând cu data de 09.04.2015.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii recomandă ordonatorilor de
credite aplicarea în mod unitar a unei valori de referinţă sectoriale în
cuantum de 405 lei la nivelul familiei ocupaţionale „Justiţie” începând cu
data de 09.04.2015 şi în cuantum de 405 lei +10%, începând cu data de
01.12.2015, în raport cu specificul fiecărei instituţii. (unanimitate)
25. 15039/2017 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/14635/2017 privind
oportunitatea organizării unei sesiuni de numire a procurorilor în funcţia de
judecător şi a judecătorilor în funcţia de procuror.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea unei
sesiuni de numire a procurorilor în funcţia de judecător şi a judecătorilor
în funcţia de procuror în luna septembrie 2017, la judecătorii şi parchetele
de pe lângă judecătorii. (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, ca urmare a sentinței din data de
03.07.2017 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti în dosarul nr. 3878/2/2017 Secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal (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, la sediul
Institutului Naţional al Magistraturii, până la comunicarea raportului de
audit. (majoritate)

27. 15123/2017 Memoriul formulat de către domnii TULUŞ DORU FLORIN, MORARU IORGA
MIHAELA şi MARIN NICOLAE, procurori în cadrul Direcţiei Naţionale
Anticorupţie.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii după suplimentarea ordinii
de zi a acestei şedinţe cu memoriul formulat de către domnii procurori

TULUŞ DORU FLORIN, MORARU IORGA MIHAELA şi MARIN
NICOLAE din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, luând act de
calificarea memoriului ca fiind o cerere de apărare a independenţei şi a
reputaţiei profesionale a hotărât sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea
efectuării verificărilor care se impun, cu celeritate, în condiţiile
legii. (unanimitatea voturilor valabil exprimate şi 2 abţineri)

28. 15125/2017 Emiterea unei hotărâri de principiu în sensul că pe perioada detaşării nu se
suspendă curgerea mandatului funcţiei de conducere în care a fost numit
magistraturul anterior detaşării.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii
de zi a acestei şedinţe, a hotărât amânarea analizării acestui punct de pe
ordinea de zi, în vederea întocmirii unui punct de vedere de către direcţia
de resort din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, urmând ca
punctul de vedere să fie analizat în cadrul comisiei de specialitate.

29. 15128/2017 Memoriul formulat de domnul LUCHIAN CONSTANTIN CONSTANTINESCU,
judecător la Secţia a II-a penală din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, referitor la
procedura interviului din cadrul concursului de promovare în funcţia de judecător
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în anul 2017.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii după suplimentarea ordinii
de zi a acestei şedinţe cu memoriul formulat de domnul LUCHIAN
CONSTANTIN CONSTANTINESCU, judecător la Secţia a II-a penală
din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, referitor la procedura interviului din
cadrul concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, organizat în anul 2017, a hotărât amânarea anlizării
memoriului, pe aspectele ce ţin de competenţa Consiliului Superior al
Magistraturii, în vederea întocmirii unui punct de vedere de către direcţia
de resort din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, punctul de
vedere urmând să fie analizat în cadrul comisiei de specialitate.

30. 15130/2017 Poziţia Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la punctele de vedere
exprimate de către reprezentanţii Consiliului Superior al Magistraturii la şedinţa
ce a avut loc la data de 03.07.2017 la sediul Ministerului Justiţiei.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii
de zi a acestei şedinţe, analizând solicitarea formulată, a decis discutarea
aspectelor menţionate şi transmiterea unui punct de vedere la Ministerul
Justiţiei.(unanimitate)

31. 15133/2017 Sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a efectua verificări potrivit competenţelor
stabilite de lege cu privire la afirmaţiile făcute de doamna judecător ADRIANA
STOICESCU, preşedintele Tribunalului Timiş, în „Scrisoarea pentru apărarea
independenţei justiţiei”, din data de 03.07.2017.
Solutie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii
de zi a acestei şedinţe, a apreciat că nu se impune sesizarea Inspecţiei
Judiciare pentru a efectua verificări cu privire la afirmaţiile făcute de
doamna judecător ADRIANA STOICESCU. (majoritate)

