
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2017  

Nr
. 
crt
. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 16458/201
7 
 

REÎNCADRARE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind solicitarea doamnei 
JURAVSCHI ELENA-CAMELIA de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Curtea de Apel Brașov. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 9996/2017 privind solicitarea 
domnului ARDELEAN ANGHEL GHEORGHE de reîncadrare în funcţia de 
judecător la Judecătoria Carei. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii:  
  
(unanimitatea voturilor valabil exprimate) 
 
1) a luat act de renunţarea la cererea de reîncadrare în funcţia de 
judecător la Curtea de Apel Braşov  formulată de doamna  
JURAVSCHI ELENA-CAMELIA.  
 
2) a luat act de retragerea cererii privind reîncadrarea în funcţia de 
judecător la Judecătoria Carei  formulată de domnul ARDELEAN 
GHEORGHE.  
 

2. 14891/201
7 
 

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. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 15462/2017 privind cererea 
domnului BELEAN EMIL, judecător la Tribunalul Cluj, de menţinere în această 
funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
Solutie 
1)  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii privind menţinerea în funcţie a domnului POPA GEORGE, 
judecător al Curţii de Apel Galaţi, după împlinirea vârstei de 66 de ani. 
(majoritate) 
 



 
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului BELEAN 
EMIL, judecător la Tribunalul Cluj, după împlinirea vârstei de 65 ani, 
începând cu data de 29.11.2017, până la data de 29.11.2018. (majoritate) 

3. 11740/201
7 
 

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21/3940/2017 privind 
desemnarea unui reprezentant al asociaţiilor profesionale, legal constituie, ale 
judecătorilor şi procurorilor, în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al 
Magistraturii. 
 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea 
candidaturii depuse de domnul FLORIN ENCESCU, judecător în 
cadrul Tribunalului Gorj şi vicepreşedinte al acestei instanţe, pentru 
desemnarea în calitate de reprezentant al asociaţiilor profesionale, legal 
constituite, ale judecătorilor şi procurorilor, în Consiliul ştiinţific al 
Institutului Naţional al Magistraturii. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate) 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea 
candidaturilor depuse de doamna ELENA HACH, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov  şi de domnul NEAMŢ 
IOAN ILIEŞ, judecător în cadrul Judecătoriei Baia Mare,  pentru 
desemnarea în calitate de reprezentant al  asociaţiilor profesionale, legal 
constituite, ale judecătorilor şi procurorilor, în Consiliul ştiinţific al 
Institutului Naţional al Magistraturii. (majoritate) 

4. 15645/201
7 
 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.11362/2017 privind 
candidaturile depuse pentru ocuparea funcțiilor de conducere din cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea 
candidaturii depuse de doamna ANCA MARIA STOICA, judecător la 
Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, pentru numirea în funcţia de şef 
serviciu – Serviciul programe europene şi internaţionale din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii. (majoritate) 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea 
candidaturii depuse de doamna ANCA GHEORGHIU, judecător la 
Judecătoria Braşov, pentru numirea în funcţia de şef serviciu – Serviciul 
resurse umane pentru instanţele judecătoreşti din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii. (majoritate) 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea 
candidaturilor depuse de doamnele RODICA GRETA CHIURTU, 
procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Craiova şi MIHAELA 
VINTILĂ, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pentru numirea în 



funcţia de şef birou – Biroul concursuri din cadrul Consiliului Superior 
al Magistraturii. (majoritate) 

5. 16921/201
7 

SOLICITĂRI OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:  
 
 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 16462/2017 privind 
solicitarea Curţii de Apel Cluj de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui 
post temporar vacant la această instanţă. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării notei direcţiei de specialitate privind ocuparea pe perioadă 
nedeterminată a unui post temporar vacant de judecător la Curtea de 
Apel Cluj, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea analizării în cadrul 
comisiei de specialitate. (majoritate) 
 

6. 18854/201
7 

CONCURSURI: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.39/16355/2017 privind 
organizarea şi desfășurarea concursului de promovare în funcţii de execuţie a 
judecătorilor şi procurorilor. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 44/16355/2017 privind 
propunerile referitoare la componenţa comisiei de organizare a concursului de 
promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, sesiunea 
septembrie-decembrie 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării notei direcţiei de specialitate privind organizarea şi 
desfășurarea concursului de promovare în funcţii de execuţie a 
judecătorilor şi procurorilor, în vederea analizării în cadrul comisiei de 
specialitate (unanimitatea voturilor valabil exprimate) 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării notei direcţiei de specialitate privind propunerile referitoare 
la componenţa comisiei de organizare a concursului de promovare în 
funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor,  în vederea analizării 
în cadrul comisiei de specialitate. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate) 

7. 16982/201
7 

CONTESTAŢII CONCURS DE ADMITERE ÎN MAGISTRATURĂ: 
 
 
Contestaţiile formulate de candidaţii respinşi la concursul de admitere în 
magistratură organizat în perioada 04 iulie – 12 octombrie 2017, împotriva 
hotărârilor comisiei de organizare a concursului.  

Nr. 
crt. Numele şi prenumele Nr.hot.comisiei de 

organizare 

1 BALOSEANU ROXANA 
FLORENTINA Hot. 5/18.08.2017 



2 BÂZU CĂLIN LUCIAN Hot. 6/18.08.2017 

3 CAZAN DUMITRU CLAUDIU  Hot. 7/18.08.2017 

4 STAN MARIUS ALIN Hot. 8/18.08.2017 

5 STOIAN NICOLAE RADU Hot. 9/18.08.2017 

6 VÂRGĂ IOAN Hot. 11/18.08.2017 

 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea 
următoarelor contestaţii formulate împotriva  hotărârilor  Comisiei de 
admitere a concursului de admitere în magistratură, organizat în 
perioada 04 iulie – 12 octombrie 2017:  
(majoritate) 
  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Nr. hotărârii 
Comisiei de 
admitere a 
concursului  

1.  
 

STOIAN NICOLAE RADU 
 

Hotărârea 
nr.9/18.08.2017 
 

2.  BALOSEANU ROXANA FLORENTINA  
 

Hotărârea 
nr.5/18.08.2017 
 

 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
următoarelor contestaţii formulate împotriva  hotărârilor  Comisiei de 
admitere a concursului de admitere în magistratură, organizat în 
perioada 04 iulie – 12 octombrie 2017: 
  
(unanimitate) 
  
Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Nr. hotărârii 
Comisiei de 
admitere a 
concursului  

1.  
 

CAZAN DUMITRU CLAUDIU 
 

Hotărârea 
nr.7/18.08.2017 



 
2.  IOAN VÂRGĂ 

 
 

Hotărârea 
nr.11/18.08.2017 
 

3.  BÎZU CĂLIN LUCIAN  
 
 
  

Hotărârea 
nr.6/18.08.2017 
 

4.  STAN MARIUS ALIN 
 

Hotărârea 
nr.8/18.08.2017 
 

 

8. 15909/201
7 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din 
funcţie,prin pensionare, 
formulate de domnul  ALBU 
EMANUEL  

Judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din 
funcţie,prin pensionare, 
formulată de doamna BALTĂ 
NICOLETA FLORENTINA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

DIICOT/DNA 

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

Procuror în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism  

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

Procuror în cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie  

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

Procuror în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism - Serviciul Teritorial 
Ploieşti 

Curte de Apel/ Parchetul de pe lângă curtea de apel 

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

Judecător la Curtea de Apel 
Piteşti 



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

Judecător la Curtea de Apel 
Timişoara 

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

Procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Craiova 

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

Procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Curtea de Apel Târgu 
Mureş  

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

Procuror militar în cadrul 
Parchetului Militar de pe lângă 
Curtea Militară de Apel Bucureşti 

Tribunal/Parchetul de pe lângă tribunal/ 

Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna LĂPĂDAT DANIELA-
RODICA 

Judecător la Tribunalul Sibiu 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna MUGESCU VIORICA-
ADRIANA 

Judecător la Tribunalul 
Hunedoara 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Gorj 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna STUPARU MARIANA-
GABRIELA 

Judecător la Tribunalul Caraş 
Severin 

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

Judecător la Tribunalul Caraş 
Severin 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna BĂLĂUNŢESCU-VÎLCU 
RODICA 

Judecător la Tribunalul Caraş 
Severin 



Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna ALDEA CORINA-
TITIANA 

Judecător la Tribunalul Caraş 
Severin 

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

Judecător la Tribunalul Olt 

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

Judecător la Tribunalul Ialomiţa 

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

Judecător la Tribunalul 
Teleorman 

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

Judecător la Tribunalul Olt 

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

Procuror militar în cadrul 
Parchetului Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Cluj 

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

Procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Hunedoara 

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

Procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Satu Mare 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna TĂNASE FELICIA 
EUGENIA  

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dâmboviţa 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dâmboviţa 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
domnul BRISC IOAN VASILE  

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Maramureş  

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

Judecător cu grad professional de 
curte de apel la Tribunalul Militar 
Cluj 



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

Judecător la Tribunalul 
Maramureş  

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna LAZĂR IRINA MIHAELA  

Judecător la Tribunalul Argeş 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
domnul ASPRA ADRIAN MARCEL 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Olt  

Judecătorie/Parchetul de pe lângă judecătorie 

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

Judecător la Judecătoria Câmpina 

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

Judecător la Judecătoria Târgu 
Jiu 

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

Judecător la Judecătoria Câmpina 

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

Judecător la Judecătoria 
Câmpulung Moldovenesc 

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

Judecător la Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti 

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

Judecător la Judecătoria Târgu 
Jiu 

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

Judecător la Judecătoria Târgu 
Jiu 

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

Judecător la Judecătoria 
Sectorului 1 Bucureşti 

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

Judecător la Judecătoria Urziceni 



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

Judecător la Judecătoria Videle 

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

Judecător la Judecătoria Râmnicu 
Sărat 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna FRIGEA RODICA 
LARISA  

Judecător la Judecătoria Buzău 

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

Judecător la Judecătoria Buzău 

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

Procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Râmnicu 
Sărat 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna TĂMAŞ MARINELA-
ADRIANA 

Procuror în cadrul Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Deva 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Urziceni 

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

Prim procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Pucioasa 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Panciu  

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Panciu  

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sighetu Marmaţiei 

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

Judecător cu grad de tribunal la 
Judecătoria Marghita 



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

Judecător la Judecătoria Balş 

 

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

Judecător la Judecătoria 
Sectorului 1 Bucureşti 

 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerilor privind:  
  
(unanimitate) 
 
1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ALBU 
EMANUEL, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu 
data de 29.09.2017;  
 
 
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BALTĂ 
NICOLETA FLORENTINA, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 01.10.2017;  
 
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului STOICA 
GHEORGHE, procuror cu grad profesional corespunzător Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - 
Serviciul Teritorial Piteşti;  
 
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VLADU 
MINODORA, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 
nivel central; 
 
5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului GRAUR 
GHEORGHE, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul 
Teritorial Ploieşti, începând cu data de 18.09.2017;  
 
6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BATRÎNU IOANA, 
judecător la Curtea de Apel Piteşti;  
 
7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LIDIA BARAC, 
judecător la Curtea de Apel Timişoara;  
 
8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului COVEI 
GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova; 
 
 



9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ABRAM OTILIA, 
procuror general al  Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu 
Mureş, începând cu data de 01.10.2017; 
 
10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  colonel magistrat 
dr. DANIELESCU DORINA, procuror militar în cadrul Parchetului 
Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel Bucureşti, cu grad 
profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie; 
 
 
 
 
11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LĂPĂDAT 
DANIELA-RODICA, judecător la Tribunalul Sibiu, începând cu data de 
25.09.2017; 
 
 
12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MUGESCU 
VIORICA-ADRIANA, judecător la Tribunalul Hunedoara; 
 
 
13) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PĂRĂUŞEANU 
MARIA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj;  
 
 
14) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PĂRĂUŞEANU 
DUMITRU,  procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Gorj; 
 
15) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător 
STUPARU MARIANA-GABRIELA, vicepreşedinte al Tribunalului 
Caraş-Severin;  
 
 
16) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei AGHESCU 
DORICA, judecător la Tribunalul Caraş-Severin;  
 
 
17) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BĂLĂUNŢESCU 
–VÎLCU RODICA, judecător la Tribunalul Caraş-Severin; 
 
 
18) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ALDEA 
CORINA-TITIANA, judecător la Tribunalul Caraş-Severin, începând 
cu data de 25.09.2017; 
 
 
19) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ISTRATE 
GEORGETA, judecător la Tribunalul Olt; 



 
 
20) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător 
BERCARU ALEXANDRU, preşedinte, cu delegaţie, al Secţiei civile a 
Tribunalului Ialomiţa; 
 
 
21) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NIŢULESCU 
MARIA, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 
Teleorman; 
 
 
22) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului SLUJITORU 
TUDOREL, judecător la Tribunalul Olt; 
 
 
23) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MOZA 
GHEORGHE, procuror militar în cadrul Parchetului Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Cluj; 
 
24) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MOCA IOAN, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara; 
 
 
25) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RUSU ANA, 
procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu 
Mare; 
 
 
26) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TĂNASE  
FELICIA EUGENIA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Dâmboviţa;  
 
 
27) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului procuror 
STĂNESCU DOREL, delegat procuror şef secţie urmărire penală la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa; 
 
 
28) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului BRISC IOAN 
VASILE, procuror şef secţie judiciară la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Maramureş; 
 
29) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului magistrat militar 
colonel LUKACS EMIL, judecător cu grad profesional de curte de apel 
la Tribunalul Militar Cluj; 
 
30) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CODREA 
MARIA, judecător la Tribunalul Maramureş, începând cu data de 
01.10.2017;  



 
31) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ASPRA ADRIAN 
MARCEL, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt;  
 
 
32) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CERNICA 
MARIA, judecător la Judecătoria Câmpina; 
 
 
33) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IVĂNIŞI 
DORINA, judecător la Judecătoria Târgu – Jiu; 
 
34) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NEGOIASĂ 
VIRGINIA, judecător la Judecătoria Câmpina; 
 
35) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MIHOC MARIA, 
judecător la Judecătoria Câmpulung Moldovenesc; 
 
 
36) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MĂDĂLINA 
MUSCALU, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria 
Sectorului 3 Bucureşti; 
 
37) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător 
DUŢESCU PANTELIMON, preşedinte, cu delegaţie, al Secţiei civile a 
Judecătoriei Târgu Jiu; 
 
38) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CATRINOIU 
PARASCHIVA, judecător la Judecătoria Târgu Jiu; 
 
 
39) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei OJOG ELENA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Urziceni; 
 
40) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TACHE IOANA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Videle; 
 
 
41) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei FRIGEA 
RODICA LARISA, judecător la Judecătoria Buzău; de asemenea, s-a 
apreciat că  solicitarea domniei sale  privind acordarea indemnizaţiilor 
compensatorii la pensionare, în cazul în care se va înlătura interdicţia 
instituită de art.9 din OG nr.80/2010, excede atribuţiilor Consiliului 
Superior al Magistraturii, urmând a fi înaintată conducerii Curţii de 
Apel Ploieşti;  (unanimitate/majoritate) 
 
 
 
42) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANDRONE 
CARMEN, judecător la Judecătoria Buzău; de asemenea, s-a apreciat că  



solicitarea domniei sale  privind acordarea indemnizaţiilor 
compensatorii la pensionare, în cazul în care se va înlătura interdicţia 
instituită de art.9 din OG nr.80/2010, excede atribuţiilor Consiliului 
Superior al Magistraturii, urmând a fi înaintată conducerii Curţii de 
Apel Ploieşti;  (unanimitate/majoritate) 
 
 
43) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LĂPUŞTE RADA, 
procuror cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă 
tribunal în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Sărat; 
 
44) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  procuror TĂMAŞ 
MARINELA-ADRIANA, delegată în funcţia de prim procuror adjunct 
al  Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva;  
 
45) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DAVID 
CONSTANTIN, procuror cu grad profesional de parchet de pe lângă 
tribunal la Parchetul de pe lângă Judecătoria Urziceni;  
 
 
46) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VLAICU 
LUCREŢIA, prim procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Pucioasa;  
 
 
47) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului SAVA SORIN, 
prim procuror delegat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Adjud, 
începând cu data de 01.10.2017; 
 
48) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BERINDE 
LAURENŢA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei, începând cu data de 05.10.2017;  
 
 49) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului IOAN GAL, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Marghita.  
 
50) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 
01.10.2017,  a domnului judecător ROTEA NICOLAIE, preşedinte, cu 
delegaţie, al Judecătoriei Balş.  
 
51) eliberarea din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna 
PETRUŢA ULMEANU, judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, 
începând cu data de 22.10.2017.  
 
 
52) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea 
dispoziţiilor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.761/04.07.2017, prin care s-a constatat suspendarea soluţionării 
cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna 
LAZĂR IRINA-MIHAELA, judecător la Tribunalul Argeş. (majoritate) 



 
 
53) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a luat act de retragerea 
cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei BOGDAN 
MARIEANA, judecător la Judecătoria Râmnicu Sărat. (unanimitatea 
voturilor valabil exprimate) 
 
 
54) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea 
cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de domnul 
IFRIM MARINEL, prim procuror delegat la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Panciu. (unanimitatea voturilor valabil exprimate) 
 
 
55) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât 
respingerea  cererii de eliberare, din funcţie, prin pensionare, a doamnei 
SANDU IOANA, judecător la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. 
(majoritate) 

9. 16923/201
7 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 37/14088/2017 de informare 
privind solicitarea Judecătoriilor Brezoi, Medgidia, Petroşani, Vişeu de Sus şi 
Sighetu Marmaţiei referitoare la includerea posturilor vacante ale acestor 
instanţe în lista posturilor pentru concursul de admitere în magistratură din anul 
2017. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.14088/2017 privind solicitările 
de suplimentare a posturilor alocate concursului de admitere în magistratură 
organizat în perioada 4 iulie -12 octombrie 2017. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.14088/2017 privind solicitarea 
Tribunalului Buzău de suplimentare a posturilor scoase la concursul de 
admitere în magistratură cu două posturi la Judecătoria Râmnicu Rărat. 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitărilor privind includerea în lista posturilor ce vor fi scoase la 
concursul de admitere în magistratură din anul 2017 a posturilor vacante 
de judecător de la  Judecătoria Brezoi, Judecătoria Medgidia, 
Judecătoria Petroşani, Judecătoria Vişeu de Sus, Judecătoria Sighetu 
Marmaţiei şi Judecătoria Râmnicu Sărat. (majoritate) 
 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitărilor de suplimentare a numărului posturilor pentru concursul de 
admitere în magistratură la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi, 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Bujor, Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Vaslui, Parchetul de pe lângă Judecătoria Paşcani şi 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.  (unanimitate) 

10. 17978/201
7 

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
PROFESIONALE:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/16439/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea.  



 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/16182/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia 
Mare. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15404/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Caraş-Severin şi al Judecătoriilor 
Caransebeș, Oraviţa şi Moldova-Nouă. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15512/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Vaslui. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.18124/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Bucureşti. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16026/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu. 
 
7) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14936/2017 privind 
modificarea comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. 
 
8) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 3/16639/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj. 
 
9) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 14948/2017 privind 
modificarea comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti. 
 
10) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16011/2017 privind 
modificarea componenţei comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor , constituite la nivelul Tribunalului Mehedinţi şi al Judecătoriilor 
Baia de Aramă, Orşova, Strehaia şi Vânju Mare. 
 
Solutie 
I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, după 
cum urmează: 
 
(unanimitate) 
  
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
procuror POPESCU ADRIANA MIHAELA, delegată în funcţia de 
procuror şef secţie judiciară, în locul doamnei prim-procuror 
Ungureanu Cerasela Mihaela; 
 



- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna procuror 
RAMONA MĂNDICĂ, în locul doamnei procuror Popescu Adriana 
Mihaela. 
 
 
II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare, 
după cum urmează: 
 
 
(unanimitate) 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisei pe doamna prim 
procuror adjunct GĂLĂŢANU MARIA MIRELA, în locul domnului 
procuror BUDA DOREL IOAN, urmare a numirii acestuia în funcţia de 
prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia Mare; 
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
procuror COUŢI ROXANA ANDREEA, în locul domnului procuror 
VARGA ZOLTAN ISTVAN, urmare a încetării mandatului; 
 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna procuror 
GHIŢ MARIANA CORALIA, în locul domnului procuror TOMOIAGĂ 
IOAN, urmare a încetării mandatului. 
 
 
III. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Caraş-
Severin, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea 
în calitate de membri desemnaţi ai comisiei a doamnei  judecător 
COTOLAN MARIA şi a domnului judecător BÎRSESCU ROBERT-
ALEXANDRU;  
(unanimitate) 
 
 
Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor din cadrul Judecătoriilor Caransebeș, Oraviţa şi 
Moldova-Nouă, constituită la nivelul Tribunalului Caraş-Severin, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
(unanimitate) 
 
 
-  numirea în calitate de membri desemnaţi ai comisiei a doamnelor 
judecător ROTARIU LOREDANA MARIA şi  AGHESCU DORICA; 
 
- numirea în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei judecător 
ROIESCU CLAUDIA. 
 
 



IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită 
la nivelul Judecătoriei Vaslui, după cum urmează: 
 
(unanimitate) 
- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei pe doamna 
judecător MANTA GRAPĂ DIANA EUGENIA, în locul doamnei 
judecător Măgureanu Emanuela Doina, ca urmare a pensionării şi pe 
domnul judecător CĂILEAN IOAN DĂNUŢ, în locul doamnei judecător 
Budescu Cornelia, ca urmare a expirării mandatului în această calitate; 
 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
judecător MOLDOVAN GEORGIANA, în locul doamnei judecător 
Manta Grapă Diana Eugenia, ca urmare a expirării mandatului în 
această calitate.  
 
 
V. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Bucureşti, după cum 
urmează: 
 
 
(majoritate) 
 
- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei pe doamna 
judecător ALINA NICOLETA GHICA, vicepreşedinte al Curţii de Apel 
Bucureşti, în locul doamnei judecător Mădălina Elena Grecu, promovată 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi pe doamna judecător CORINA 
PODARU, preşedinte al Secţiei a VIII-a contencios administrativ şi fiscal 
a Curţii de Apel Bucureşti, în locul doamnei judecător Andreea 
Marchidan, promovată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 
 
VI. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, după 
cum urmează: 
(unanimitate) 
 
 
- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei a doamnei prim-
procuror SIMION NICOLETA MINODORA; 
 
- reînvesteşte în calitatea de membru desemnat al comisiei pe doamna 
procuror DANIELA CROITORU, începând cu data de 10.09.2017. 
 
 
 



VII. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor  
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, după cum 
urmează:  
 
 
(unanimitate) 
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna  
prim-procuror adjunct STANA POMPILIA;  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul 
procuror şef secţie urmărire penală FLONTA SORIN EMIL, în locul 
domnului procuror Chiş Bogdan Sergiu, ca urmare a numirii în cadrul 
DNA- Serviciul Teritorial Timişoara;  
 
- ia act de încetarea calităţii de membru supleant al comisiei a domnului 
procuror şef secţie urmărire penală  FLONTA SORIN EMIL, urmare a 
propunerii de numire în calitate de membru desemnat;  
 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul procuror 
criminalist CRĂCIUN FLORIAN NICOLAE, în locul domnului 
procuror Flonta Sorin Emil;  
 
- respingerea solicitării de atestare ca evaluator a domnului procuror 
CRĂCIUN FLORIAN NICOLAE;  
 
VIII. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Cluj, după cum urmează:  
 
 
(unanimitate) 
 
- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei a doamnei ANA 
MARIA EDU, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Cluj;  
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul 
procuror FLORIN MAGYAR, procuror general adjunct al Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în locul domnului procuror şef secţie 
judiciară VIOREL  GĂZDAC;  
 
- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul 
procuror şef secţie urmărire penală RADU MIHAI PAŞCA;  
 
- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna  
procuror TRĂISTARU VIOLETA, procuror general adjunct al 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj;  
 



 
IX. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor, constituită 
la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, după cum 
urmează:  
 
 
(unanimitate) 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
procuror CORINA IULIANA DINICĂ, în locul doamnei procuror 
Dumitrescu Marilena, ca urmare a încetării mandatului în această 
calitate;  
 
 
- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul 
procuror ADRIAN MIHAI, în locul doamnei procuror Florescu Simona, 
ca urmare a încetării mandatului în această calitate;  
 
- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul procuror 
VLADIMIR NANU, în locul doamnei procuror Brânduşi Carmina 
Elena, ca urmare a încetării mandatului în această calitate.  
 
 
X. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Mehedinţi, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de 
membru supleant a domnului judecător ROMAN VICTOR.  
(unanimitate) 
 
  
Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale 
a judecătorilor  din cadrul Judecătoriilor Baia de Aramă, Orşova, 
Strehaia şi Vânju Mare, constituită la nivelul Tribunalului Mehedinţi, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
 
(unanimitate) 
- numirea în calitate de membri desemnaţi a doamnelor judecător 
POPESCU MIHAELA şi MUDAVA NARCISA MIHAELA; 
 
- numirea în calitate de membru supleant a domnului judecător 
BRANDIBUR CLAUDIU TAVI.  

11. 15456/201
7 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.14818/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15214/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 



 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15208/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.14817/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Tribunalului Arad şi Curţii de Apel Timişoara. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16201/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Tribunalului Arad şi Judecătoriei Lipova. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.13881/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15432/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal aleTribunalului Dâmboviţa şi Judecătoriei Răcari. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.13894/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Olteniţa. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15213/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16207/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. 
 
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16349/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii şi de personal aleTribunalului Iaşi şi Judecătoriei 
Iaşi. 
 
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.11820/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătotreşti din 
circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş. 
 
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16660/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Ploieşti. 
 
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17101/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Hunedoara. 
 
15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16660/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Moreni. 
 
16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15211/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 



modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscripţia Curţii de Apel Galaţi. 
 
17) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17102/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Brașov şi 
Judecătoriei Braşov. 
 
18) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16200/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti. 
 
19) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17356/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Podu Turcului. 
 
20) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16661/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bihor. 
 
21) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17783/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita. 
 
22) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17612/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş. 
 
23) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16659/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Petroşani. 
 
24) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16203/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. 
 
25) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15210/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Teleorman. 
 
26) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15212/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
 
27) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15410/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Alba. 
 
28) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17624/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgovişte. 
 
29) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17601/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Petroşani. 
 



30) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17599/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Reghin. 
 
31) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.14816/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Bucureşti, 
Judecătoriei Zimnicea şi Judecătoriei Olteniţa. 
 
32) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.17596/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Mediaş. 
 
33)Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.18099/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiției de acordare a avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Timişoara. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru:  
(unanimitate) 
1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 
2 Bucureşti, după cum urmează: 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post transformat 

Judecătoria 
Sectorului 2 

Bucureşti 

1 Grefier cu studii 
medii treapta I 

Grefier cu studii 
superioare gradul I 

 
2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 
5 Bucureşti, după cum urmează: 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post 
actual 

Post transformat 

Judecătoria Sectorului 5 
Bucureşti 

1 Aprod Grefier arhivar 
treapta I 

 
 
3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu, 
după cum urmează: 
 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post transformat 

Tribunalul 
Giurgiu 

1 Muncitor telefonist 
(personal 

contractual) 

Grefier cu studii 
superioare juridice 

gradul I 
 
 
4) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Arad şi 
Curţii de Apel Timişoara, după cum urmează: 



 
- prin transferul unui post  vacant de şofer de la Tribunalul Arad la 
Curtea de Apel Timişoara;  
 
- prin transformarea postului transferat  (şofer – personal contractual) 
în statul de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Timişoara în post de 
grefier gradul I;  
 
5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Arad şi 
Judecătoriei Lipova, prin transformarea unor posturi ocupate de grefier 
debutant, după cum urmează: 
 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post 
transformat 

Tribunalul 
Arad 

1 Grefier debutant cu studii 
superioare 

Grefier 
gradul II 

Judecătoria 
Lipova 

1 Grefier debutant cu studii 
superioare 

Grefier 
gradul II 

 
 
6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu, 
prin transformarea unui post de grefier, ca urmare a definitivării în 
funcţie a titularului, după cum urmează: 
 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post 
transformat 

Tribunalul 
Giurgiu 

1 Grefier treapta 
I 

Grefier treapta 
II 

 
 
7) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului 
Dâmboviţa şi Judecătoriei Răcari, prin transferul unui post vacant de 
grefier debutant cu studii superioare de la Judecătoria Răcari la 
Tribunalul Dâmboviţa; 
 
 
8) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Olteniţa, 
după cum urmează:  
 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post transformat 

Judecătoria 
Olteniţa 

1 Grefier arhivar 
debutant 

Grefier arhivar 
treapta II 

 
 
9) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 
2 Bucureşti, astfel: 



 
Instanţa 

 
Număr 
posturi 

Post actual Post 
transformat 

Judecătoria Sectorului 2 
Bucureşti 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

 
 
10) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Bucureşti, după cum urmează: 
 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post 
transformat 

Curtea de Apel 
Bucureşti 

1 Grefier 
gradul I 

Grefier gradul 
II 

 
 
11) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Iaşi şi 
Judecătoriei Iaşi, după cum urmează: 
 
 

Instanţa 
 

Număr posturi Post actual Post transformat 

Tribunalul Iaşi 1 Grefier treapta I Grefier gradul I 
Judecătoria Iaşi 1 Grefier gradul I Grefier gradul II 

 
 
12) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Târgu Mureş, după cum 
urmează: 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post transformat 

Tribunalul 
Mureş 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Târgu Mureş 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

Judecătoria 
Târgu Mureş 

1 Grefier 
gradul I 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

Tribunalul 
Harghita 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

 
Judecătoria 
Gheorgheni 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

 
Judecătoria 
Gheorgheni 

1 Grefier 
gradul I 

Grefier debutant cu 
studii superioare 

 
 



13) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Ploieşti, 
prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu studii 
superioare, după cum urmează:  
 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post 
transformat 

Judecătoria 
Ploieşti 

1 Grefier debutant cu studii 
superioare 

Grefier 
gradul II 

 
 
14) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Hunedoara, după cum urmează:  
 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post transformat 

Tribunalul 
Hunedoara 

1 Grefier arhivar 
debutant 

Grefier arhivar 
treapta II 

 
 
15) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Moreni, 
prin transformarea unui post ocupat, după cum urmează:  
 
 

Instanţa 
 

Număr 
posturi 

Post actual Post transformat 

Judecătoria 
Moreni 

1 Grefier arhivar 
treapta I 

Grefier arhivar 
treapta II 

 
 
16) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei 
Însurăţei şi Judecătoriei Brăila, prin:  
 
- transferul unui post ocupat de grefier arhivar treapta I din statul de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Însurăţei, în statul de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Brăila;  
 
- transformarea acestui post în post de grefier arhivar debutant în statul 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Brăila; 
 
17) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Braşov 
şi Judecătoriei Braşov, după cum urmează:  
 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Tribunalul 
Braşov 

1 Grefier arhivar 
debutant 

Grefier arhivar 
treapta II   



Judecătoria 
Braşov 

1 Grefier arhivar 
debutant 

Grefier arhivar 
treapta II   

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I   

 
 
18) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, prin transformarea a 3 posturi ocupate de grefier 
cu studii superioare debutant, în posturi de grefier gradul II;   
 
19) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Podu 
Turcului, prin transformarea unui post ocupat, după cum urmează:  
 
 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

 
 

Judecătoria 
Podu Turcului 

1 Grefier arhivar 
debutant 

Grefier arhivar 
treapta II   

 
 
20) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bihor, 
prin transformarea unui post ocupat de grefier cu studii superioare 
debutant, în post de grefier gradul II; 
 
 
21) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Harghita, prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu 
studii superioare, în post de grefier gradul II;  
 
 
22) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu 
Mureş, prin transformarea a 2 posturi de grefier cu studii superioare 
debutant, în posturi de grefier gradul II; 
 
 
23) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Petroşani, după cum urmează:  
 
- prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii superioare, 
în post de grefier gradul II;  
 
- prin transformarea unui post de grefier debutant cu studii medii, în 
post de grefier treapta II; 
 
24) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier arhivar treapta II, în 
post de grefier arhivar debutant; 
 
 



25) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Teleorman, prin transformarea unui post ocupat de grefier treapta I, în 
post de grefier treapta II; 
 
26) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Bucureşti, prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu 
studii superioare, în post de grefier gradul II; 
 
 
27) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Alba, 
prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu studii 
superioare, în post de grefier gradul II; 
 
 
28) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Târgovişte, prin transformarea unui post de grefier treapta I, în post de 
grefier gradul II; 
 
29) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Petroşani, prin transformarea unui post de grefier gradul I, în post de 
grefier debutant cu studii superioare;  
 
 
30) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Reghin, 
prin transformarea unui post ocupat de grefier debutant cu studii medii, 
în grefier treapta II; 
 
 
31) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel 
Bucureşti, Judecătoriei Zimnicea şi Judecătoriei Olteniţa, după cum 
urmează:  
 
(unanimitatea voturilor valabil exprimate) 
  
- prin transferul unui post vacant de grefier treapta II din statul de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Zimnicea, în statul de funcţii şi de 
personal al Curţii de Apel Bucureşti;  
 
- prin transformarea acestui post în post de consilier, clasa I, grad 
principal în statul de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti;  
 
- prin transferul unui post vacant de grefier arhivar treapta I din statul 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Olteniţa în statul de funcţii şi de 
personal al Curţii de Apel Bucureşti;  
- prin transformarea acestui post în post de agent procedural în statul de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti; 
 



32) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Mediaş, 
prin transformarea unui post ocupat de grefier arhivar debutant, în post 
de grefier arhivar treapta II.  
 
 
 
33) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Timişoara, prin transformarea unui post vacant de îngrijitor, în post de 
grefier gradul II. 

12. 17256/201
7 

Nota Serviciului sinteze şi pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al 
Magistraturii privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Hotărârea nr. 
717/27.06.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât rectificarea 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.717/27.06.2017, în sensul modificării instanţei la care s-a dispus 
transformarea unui post de grefier gradul II, în grefier gradul I, 
respectiv din Judecătoria Vâlcea, la Tribunalul Vâlcea.  (unanimitate) 
 

13. 17446/201
7 

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.16521/2017 privind solicitarea 
domnului NIŢĂ ARINEL, judecător la Judecătoria Buftea. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea 
solicitării formulate de domnul NIŢĂ FLORIN ARINEL, judecător la 
Judecătoria Buftea, privind păstrarea gradului profesional dobândit 
anterior, respectiv gradul de judecător de tribunal, în temeiul art. 65 
alin.(6) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. (unanimitate) 

14. 15259/201
7 

CONTESTAŢII:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10262/2017 privind 
contestaţia formulată de domnul ADRIAN MEREUŢĂ, judecător la 
Judecătoria Târgu Bujor, împotriva Hotărârii nr. 587/23.05.2017 a 
Secţiei pentru judecători. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10262/2017 privind 
contestaţia formulată de domnul ADRIAN MEREUŢĂ, judecător la 
Judecătoria Târgu Bujor, împotriva Hotărârii nr. 675/23.05.2017 a 
Secţiei pentru judecători. 
  
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10224/2017privind 
contestaţia formulată de doamna BLANARIU ANCUŢA, judecător la 
Judecătoria Bacău, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
615/23.05.2017. 
  
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13696/2017privind 
contestaţia formulată de doamna BLANARIU ANCUŢA, judecător la 
Judecătoria Bacău, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
757/27.06.2017. 
  



5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10063/2017privind 
contestaţia formulată de doamna LILIANA-MARIA GĂVAN, judecător 
la Judecătoria Tulcea, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
584/23.05.2017. 
  
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10063/2017privind 
contestaţia formulată de doamna LILIANA-MARIA GĂVAN, judecător 
la Judecătoria Tulcea, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
672/25.05.2017. 
  
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13072/2017 privind 
contestaţia formulată de doamna TOMA ANDREEA, judecător cu grad 
de curte de apel la Tribunalul Mureş- Secţia civilă, împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători nr. 798/27.06.2017. 
  
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10377/2017 privind 
contestaţia formulată de domnul AIFTINCĂ COSTEL, judecător la 
Tribunalul Suceava, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
629/23.05.2017. 
  
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13246/2017 privind 
contestaţia formulată de domnul BUTNARU CIPRIAN, judecător cu 
grad de tribunal la Judecătoria Brăila, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru judecători nr. 789/27.06.2017. 
  
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15467/2017 privind 
contestaţia formulată de domnul procuror ŢULUŞ DORU FLORIN 
împotriva Hotărârii nr. 524/2017 a Secţiei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
  
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.15366/2017 privind 
contestaţia formulată de doamna procuror  MORARU IORGA 
MIHAIELA împotriva hotărârilor nr. 525 şi 535/2017 a Secţiei pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
  
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10550/2017 privind 
contestaţia formulată de doamna procuror OPREA LIGIA CARMEN 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.264/30.05.2017.  
  
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.13106/2017 privind 
contestaţia formulată de doamna procuror OPREA LIGIA CARMEN 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.399/27.06.2017. 
  
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 16965/2017 
privind contestaţia formulată de doamna BADIU GABRIELA, judecător 



la Judecătoria Reghin, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători 
nr. 799/27.06.2017. 
  
15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12947/2017 
privind contestaţia formulată de doamna CHIRIŢĂ OTILIA, judecător 
la Tribunalul Olt, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
778/27.06.2017. 
  
16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10280/2017 privind 
contestaţia formulată de domnul DINU IONEL TIBERIU, procuror la 
Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru procurori nr.341/30.05.2017. 
  
17) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.10280/2017 privind 
contestaţia formulată de domnul MIHĂILĂ AURELIAN, procuror la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti (în prezent suspendat 
din funcţie), împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori 
nr.198/10.04.2017. 

18) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8976,12413/2017 
privind contestaţia formulată de doamna CĂPĂŢĂNĂ ALEXANDRA-
CRISTIANA, judecător la Judecătoria Brăila, împotriva Hotărârilor 
Secţiei pentru judecători nr. 605/23.05.2017 şi 788/27.06.2017. 
 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
 
1) respingerea contestaţiei formulate de domnul ADRIAN MEREUŢĂ, 
judecător la Judecătoria Târgu Bujor, împotriva Hotărârilor Secției 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
587/23.05.2017 şi nr. 675/25.05.2017; (unanimitate) 
 
 
2) respingerea contestaţiei formulate de doamna BLANARIU ANCUŢA, 
judecător la Judecătoria Bacău, împotriva Hotărârilor Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 615/23.05.2017 şi 
nr. 757/27.06.2017; (majoritate) 
 
 
3) respingerea contestaţiei formulate de doamna LILIANA – MARIA 
GĂVAN, judecător la Judecătoria Tulcea, împotriva Hotărârilor Secţiei 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
584/23.05.2017 şi nr. 672/25.05.2017; (unanimitate) 
 
 
4) respingerea contestaţiei formulate de doamna TOMA ANDREEA, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Mureş – 
Secţia Civilă, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 798/27.06.2017; (unanimitate) 



 
5) respingerea contestaţiei formulate de domnul AIFTINCĂ COSTEL, 
judecător la Tribunalul Suceava, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 629/23.05.2017; 
(unanimitate) 
 
 
6) respingerea contestaţiei formulate de domnul BUTNARU CIPRIAN, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Brăila, 
preşedintele instanţei, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 789/27.06.2017; (unanimitate) 
 
 
 
7) respingerea, ca inadmisibilă, a contestaţiei formulate de domnul 
procuror ŢULUŞ DORU FLORIN împotriva Hotărârii Secției pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 524/04.07.2017; 
(majoritate) 
 
 
 
8) - respingerea, ca inadmisibilă, a contestaţiei formulate de doamna 
procuror MORARU IORGA MIHAIELA împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.525/04.07.2017; (majoritate) 
  
- admiterea contestaţiei formulate de doamna procuror MORARU 
IORGA MIHAIELA împotriva  Hotărârii Secţiei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.535/05.07.2017, cu consecințele 
legale   (majoritate); 
 
 
 
9) respingerea contestaţiei formulate de doamna OPREA LIGIA 
CARMEN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, 
împotriva Hotărârilor Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.264/30.05.2017 şi  nr.399/27.06.2017; (unanimitate) 
 
 
10) respingerea contestaţiei formulate de doamna BADIU GABRIELA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Reghin, 
împotriva Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 799/27.06.2017; (unanimitate) 
 
 
11) respingerea contestaţiei formulate de doamna CHIRIŢĂ OTILIA, 
judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Olt, 
împotriva Hotărârii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 778/27.06.2017; (unanimitate) 
 



12) respingerea contestaţiei formulate de domnul DINU IONEL 
TIBERIU, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.341/30.05.2017. (unanimitate) 
 
 
13) respingerea contestaţiei formulate de domnul MIHĂILĂ 
AURELIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti 
( în prezent suspendat din funcţie), împotriva Hotărârii Secției pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 198/10.04.2017. 
(unanimitate) 
 
 
14) respingerea contestaţiei formulate de doamna CĂPĂŢĂNĂ 
ALEXANDRA-CRISTIANA, judecător cu grad profesional de tribunal 
la Judecătoria Brăila, împotriva Hotărârilor Secţiei pentru judecători 
nr. 605/23.05.2017 şi 788/27.06.2017. (unanimitate) 

15. 16740/201
7 

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
15728/2017 privind cererea formulată de doamna judecător ANCUŢA 
BLANARIU şi de doamna procuror CRISTINA DOS SANTOS RODRIQUES. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu operează 
efectul suspensiv de executare al contestaţiei formulate de doamna 
judecător ANCUŢA BLANARIU şi de doamna procuror CRISTINA 
DOS SANTOS RODRIGUES împotriva Hotărârilor Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii  nr.744/2017 şi nr.745/2017, a Hotărârii Secţiei 
pentru judecători nr.839/2017 şi a Hotărârii Secţiei pentru procurori 
nr.463/2017, dispoziţiile art.29 alin.(8) din Legea nr.317/2004 nefiind 
incidente în speţă. (majoritate) 

16. 17654/201
7 

Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 15582/2017 cu privire la 
propunerea de instituire a unui mecanism de dialog permanent între 
reprezentanţii puterii Legislative, Executive şi Judecătoreşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării notei direcţiei de specialitate cu privire la propunerea de 
instituire a unui mecanism de dialog permanent între reprezentanţii 
puterii Legislative, Executive şi Judecătoreşti, în vederea analizării în 
cadrul comisiei de specialitate. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate) 

17. 18586/201
7 

Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu 
publicul pe semestrul I al anului 2017. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul privind 
activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul pe 
semestrul I al anului 2017. (unanimitate) 

18. 16579/201
7 

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 2/16364/2017 privind 
folosirea, în mod excepţional, cu plată, a unor specialişti, de către Institutul 
Naţional al Magistraturii, pentru activităţi de formare incluse în Programul de 
formare pentru anul 2017. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
excepţional, cu plată, a următorilor specialişti, de către Institutul 
Naţional al Magistraturii, pentru activităţi de formare incluse în 
Programul de formare pentru anul 2017 şi, după caz, suportarea din 
bugetul INM a costurilor de participare a acestora la activităţile de 
formare (cazare, masă, transport intern): 
(majoritate, după caz, unanimitate) 
 
 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia Seminarul sau 
conferinţa 

Perioada 
de 

desfăşurar
e a 

seminarulu
i/ 

conferinţei 

Locul de 
desfăşurar

e 

Plat
a 

 

 

SIMONA 
VLĂDICA  

Lector univ. 
dr. titular 
Facultatea de 
Psihologie, 
Universitatea 
Ecologică din 
Bucureşti  

Alienarea 
parentală – 
formă de abuz 
psihologic 
sever asupra 
copilului 
 
(2 conferinţe) 

13 
septembrie  
şi 11 
octombrie 
2017 

Bucureşti  Cu 
plat
ă  

  

ROXANA- 
VICTORI
E STERIE  

Procuror la 
Parchetul de 
pe lângă 
Judecătoria 
Sector 4 
Bucureşti  

Formare  
iniţială în 
materia 
managementul
ui de caz (anul 
I) şi exerciţii 
practice (anul 
II- procurori) 
prevăzute la 
disciplinele 
Drept penal şi 
Drept 
procesual 
penal 

Anul 
curricular 
2017 
 
 
 
 

Bucureşti  Cu 
plat
ă 

 

ELENA 
VERONIC
A 
ANDREEA 
IURA 

Judecător la 
Curtea de 
Apel 
Bucureşti  

2 sesiuni de 
formare 
iniţială la 
disciplinele 
Drept penal şi 
Drept 
procesual 
penal, pentru 
anul II – grupa 
de judecători  

Anul 
curricular 
2017 

Bucureşti  Cu 
plat
ă  

  

NARCIS 
PETRUŢ 
MOISESC
U  

Specialist IT 
Tribunalul 
Argeş, 
dezvoltatorul  
aplicaţiei 
STATIS 

„Management
ul cauzei. 
Tehnici de 
redactare a 
hotărârilor 
judecătoreşti” 
 
(2 seminarii) 

11-12 
septembrie 
2017 şi 2-3 
octombrie 
2017 

Bucureşti  Cu 
plat
ă  

  

VIOREL 
CERBU 

Procuror şef 
al Serviciului 
de combatere 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



a traficului 
transfrontali
er de droguri 
din cadrul 
DIICOT 

 
„Combaterea 
traficului de 
droguri” 
 
(seminar) 

11-12 
septembrie 
2017 

Bucureşti  Cu 
plat
ă  

OANA 
DANIELA 
PAŢU 

Procuror şef 
adjunct al 
Serviciului de 
combatere a 
traficului 
transfrontali
er de droguri 
din cadrul 
DIICOT 

  

SORIN 
OPREA 

Chestor de 
poliţie, 
director, 
Agenţia 
Naţională 
Antidrog 

  

FLORINA 
ACIU 

Specialist 
toxicologie 
medico-
legală, 
Institutul 
Naţional de 
Medicină 
Legală 
„Mina 
Minovici” 

  

DAN 
ROŞCA 

Medic 
primar dr. 
psihiatru, 
medic şef 
Secţia XVI 
Psihiatrie 
Toxicomanie, 
Spitalul 
Clinic de 
Psihiatrie  
„Prof. Dr. Al. 
Obregia” 

  

 

19. 17290/201
7 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16954/2017 privind solicitarea 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea postului vacant de tehnician criminalist din cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui 
concurs pentru ocuparea postului vacant de tehnician criminalist din 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui. (unanimitate) 
 

20. 17320/201
7 

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 4973/IJ/2238/DIJ/2017 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de domnul judecător CRÂNGUŞ 
IONUŢ-DRAGOŞ din cadrul Judecătoriei Piteşti. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât admiterea cererii 
de apărare a reputației profesionale formulată de domnul judecător 
CRÂNGUŞ IONUŢ-DRAGOŞ din cadrul Judecătoriei Piteşti. 

21. 17321/201
7 

INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecției Judiciare nr. 
5024/IJ/2263/DIJ/2017 privind rezultatul verificărilor efectuate urmare cererii de 
apărare a reputației profesionale formulată de doamna judecător ANA MARIA 
RUŢĂ din cadrul Judecătoriei Piteşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii 
de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna ANA MARIA 
RUŢĂ, judecător în cadrul Judecătoriei Piteşti.  (majoritate) 

22. 17060/201
7 

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr.5155/IJ/2322/DIJ/2017 privind rezultatul 
verificărilor efectuate urmare a cererii de apărare a reputației profesionale 
formulată de doamna LIVIA-MARIA MERCAN, judecător la Judecătoria Piteşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât admiterea cererii  
de apărare a reputației profesionale formulată de doamna LIVIA-
MARIA MERCAN, judecător la Judecătoria Piteşti. (majoritate) 

23. 15756/201
7 

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 5072/IJ/974/DIP/2017 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de doamna procuror ŞTIRBU 
MIRELA-MĂDĂLINA din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât admiterea cererii 
de apărare a reputației profesionale formulată de doamna procuror 
ŞTIRBU MIRELA-MĂDĂLINA din cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Slatina. (majoritate) 

24. 15964/201
7 

INSPECŢIA JUDICIARĂ:  
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 4938/IJ/945/DIP/2017 privind cererea de 
apărare a reputației profesionale formulată de doamna procuror ALINA 
FLORENTINA STOICA din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea 
cererii de apărare a reputației profesionale formulată de doamna 
procuror ALINA FLORENTINA STOICA din cadrul Direcției de 
Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 
(majoritate) 

25. 11993/201
7 

Raportul Inspecției Judiciare nr.2820/IJ/532/DIP/2017 având ca obiect 
"măsurile întreprinse la Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcției Naţionale 
Anticorupţie". 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul 
Inspecției Judiciare nr.2820/IJ/532/DIP/2017, având ca obiect "măsurile 
întreprinse la Serviciul Teritorial Ploieşti al Direcției Naţionale 
Anticorupţie în vederea preîntâmpinării evoluţiei cazului referitor la 
procuror Mircea Negulescu". (majoritate) 
 



26. 15461/201
7 
 

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
54/1052/2017 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la reuniunea Comitetului executiv al Rețelei Europene a Consiliilor 
Judiciare -RECJ (8 mai 2017), participarea delegaţiei CSM la cea de a XII-a 
Adunare generală a RECJ, Paris, 7-9 iunie 2017 şi propuneri pentru activitățile 
viitoare. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile 
incluse în raportul întocmit la nivelul DAERIP, rapoartele finale ale 
proiectelor RECJ 2016-2017 şi Declaraţia de la Paris urmând a fi 
publicate pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. 
(unanimitate, după caz, majoritate) 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat  participarea 
Consiliului la proiectele ce urmează a fi implementate de RECJ în 
perioada 2016-2017 şi a desemnat reprezentanţii Consiliului Superior al 
Magistraturii care urmează să participe la următoarele proiecte, după 
cum urmează:  
 
(majoritate) 
a) Independenţă, responsabilitate şi calitate în sistemul judiciar – 
continuare: doamna judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii, domnul procuror NICOLAE 
ANDREI SOLOMON, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;  
 
b) Încredere publică şi imaginea justiţiei: domnul procuror CODRUŢ 
OLARU, membru al Consiliului Superior al Magistraturii;  
 
c) Stabilirea unui forum RECJ privind justiţia digitală: domnul 
judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii;  
 
 
3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat  participarea 
doamnei judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentant în Comitetul 
Executiv al RECJ, la reuniunea Comitetului Executiv care va avea loc la 
Barcelona în data de 18 septembrie 2017. (majoritate) 
 
 
4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat coordonarea 
grupului de lucru 2 – Încredere publică şi imaginea justiţiei de către 
CSM România,  prin doamna judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, 
membru al Consiliului Superior al Magistraturii, împreună de consiliile 
judiciare din Slovenia şi Croaţia. (majoritate) 
 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea 
reprezentanţilor Consiliului Superior al Magistraturii de la pct. 2 şi 4 la 



Reuniunea de deschidere a proiectelor a) Independenţă, responsabilitate 
şi calitate în sistemul judiciar – continuare, b) Încredere publică şi 
imaginea justiţiei, care va avea loc în perioada 5 – 6 octombrie 2017 la 
Vilnius. (majoritate) 
 
 

27. 18555/201
7 

Nota Direcției afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
17796/2017 referitor la posibilitatea judecătorilor de a participa la dezbateri în 
Chişinău pe tema problemelor etice identificate în practica sistemului judiciar. 
Solutie 
Cu privire la nota direcţiei de specialitate referitoare la posibilitatea 
judecătorilor de a participa la dezbateri la Chişinău  pe tema 
problemelor etice identificate în practica sistemului judiciar, 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 şedinţă a Plenului.  
 

28. 17987/201
7 

Nota privind închirirea unui spaţiu. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât iniţierea 
demersurilor necesare în vederea închirierii unui spaţiu necesar 
desfăşurării activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, cu 
observaţiile formulate în Plen şi a aprobat componenţa comisiei pentru 
închirierea spaţiului.  (majoritate, după caz, unanimitatea voturilor 
valabil exprimate) 

29. 17655/201
7 

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. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea 
inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare privind organizarea  concursului 
pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari, în perioada 15 
septembrie 2017-15 ianuarie 2018, la sediul Institutului Naţional al 
Magistraturii, pentru ocuparea a 14 posturi, din care 5 posturi la Direcţia 
de Inspecţie Judiciară pentru Judecători şi 9 posturi la Direcţia de 
Inspecţie Judiciară pentru Procurori. (majoritate) 
 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 
 
(majoritate) 
-  calendarul de concurs şi anunţul privind concursul, conform 
propunerii Inspecţiei Judiciare, transmise prin adresa 
nr.1498/A/IJ/13.09.2017.  
 
-  tematica şi bibliografia de concurs.  

30. 14673/201
7 

Nota Direcției resurse umane şi organizare privind eliberarea doamnei 
judecător CORINA VOICU din funcţia de director al Direcției legislaţie, 
documentare şi contencios. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat eliberarea 
doamnei judecător CORINA VOICU din funcţia de director al Direcţiei 



legislaţie, documentare şi contencios din cadrul CSM, începând cu data 
de 01.09.2017, ca urmare a numirii în calitate de formator cu normă 
întreagă în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii. (majoritate) 
 

31. 16741/201
7 

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr 17/11221/2017 referitor la 
Raportul privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, pe anul 2016, 
în domeniul protecției persoanelor cu ocazia prelucrării datelor cu caracter 
personal. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul notei 
direcţiei de specialitate şi al Raportului de activitate a Consiliului 
Superior al Magistraturii privind protecţia persoanelor cu ocazia 
prelucrării datelor cu caracter personal, pe anul 2016, documentele 
urmând a fi transmise către Autoritatea Naţională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (unanimitate) 
 

32. 16739/201
7 

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
16228/2017 referitor la proiectul de Lege privind precursorii explozivi, precum 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul 
de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative, în forma transmisă prin adresa 
nr.16186 din 03 august 2017, fără observaţii. (unanimitate) 
 

33. 18257/201
7 

Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 8054/2017 cu privire la 
solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
Solutie 
   
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.153/2016, 
prin care  s-a stabilit că „pentru delegarea judecătorilor şi procurorilor 
într-o funcţie de conducere trebuie îndeplinite aceleaşi condiţii ca şi 
pentru numirea în funcţia de conducere respectivă”. (unanimitate) 
 

34. 19144/201
7 

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 16904/2017 privind prelungirea 
delegării în funcţia de şef al Biroului grefa secțiilor şi în funcţia de şef al 
Serviciului sinteze şi pregătirea lucrărilor ședințelor Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
 
1) prelungirea delegării doamnei judecător DIANA MARIA MARIAN 
în funcţia de şef al Biroului grefa secţiilor, începând cu data de 
18.09.2017, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai mult de ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii; (unanimitate) 
 
 
2) prelungirea delegării domnului ROBERT IMECS, personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor,  în funcţia de 
şef al Serviciului de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului 
Superior al Magistraturii, începând cu data de 18.09.2017, pentru o 



perioadă de 3 luni, dar nu mai mult de ocuparea funcţiei prin concurs 
sau examen, în condiţiile legii.  (unanimitate) 

35. 19223/201
7 

Completarea componenţei comsiilor de lucru constituite la nivelul Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de:  
(unanimitatea voturilor valabil exprimate) 
 
1) opţiunea domnului VICTOR ALISTAR, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii, de a participa în calitate de membru la 
şedinţele Comisiei nr.1, Comisiei nr.2 şi Comisiei nr.3 din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii;  
 
2) opţiunea domnului ROMEU CHELARIU, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii, de a participa în calitate de membru la 
şedinţele Comisiei nr.1, Comisiei nr.2 şi Comisiei nr.3 din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii.  

 


