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ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 28 SEPTEMBRIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 19633/2017 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:  
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 15232/2017 privind cererea de 
menţinere în funcţie formulată de către domnul VASILESCU GHEORGHE, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă  Tribunalul Teleorman. 
  
 
Solutie 

Cu privire la cererea privind menţinerea în funcţie a domnului 
VASILESCU GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Teleorman, după împlinirea vârstei de 65 ani, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii, constatând incidenţa art.12 
ind.2  din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului 
Superior al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului CSM 
nr.326/2005, a hotărât reluarea votului în proxima şedinţă a Plenului.  

2. 19992/2017 
• Hotarare nr. 

974  

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 18335/2017 cu privire la 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România de amânare a 
discutării proiectelor de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 
304/2004 privind organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind 
Consiliul Superior al Magistraturii. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ proiectele de 
Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, a Legii nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciară şi a Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii. (10 voturi „pentru” avizare negativă, 8 voturi "pentru" 
avizare favorabilă cu observaţii) 
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3. 19983/2017 
• Hotarare nr. 

975  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
7/7610/2017 privind proiectele propuse pentru finanţare de Consiliul Superior al 
Magistraturii, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri şi 
Inspecţia Judiciară în cadrul cererii de proiecte IP9 deschisă în cadrul 
obiectivului Specific nr. 2.3 aferent Programului Operaţional Capacitate 
Administrativă 2014-2020. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile de 
proiect pentru a fi depuse la Ministerul Dezvoltării Regionale 
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), până la 
termenul limită – 2 octombrie 2017, după cum urmează:  

(majoritate) 

1. Proiect în domeniul comunicării iniţiat de Consiliul Superior al 
Magistraturii – Transparenţă, accesibilitate şi educaţie juridică prin 
îmbunătăţirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar. 
Parteneri: Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de 
Grefieri, Inspecţia Judiciară, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public; 16-
DA, 1 - NU, 1-NUL  

  

2. Proiect propus de Institutul Naţional al Magistraturii – Îmbunătăţirea 
calităţii procesului de formare la nivelul Institutului Naţional al 
Magistraturii în vederea creşterii capacităţii sistemului judiciar din 
România de a face faţă noilor provocări legislative şi instituţionale; 15-
DA, 2-NU, 1-NUL 

  

3.1. Proiect propus de Şcoala Naţională de Grefieri – Creşterea gradului 
de pregătire  profesională a personalului auxiliar pentru a face faţă noilor 
provocări legislative; 15-DA, 2-NU, 1-NUL 

3.2. Crearea şi utilizarea unei noi platforme de eLearning a Şcolii 
Naţionale de Grefieri. 16-DA, 1-NU, 1-NUL 

4. 19829/2017 
• Hotarare nr. 

976 
• Hotarare nr. 

977 
• Hotarare nr. 

978 
• Hotarare nr. 

979 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  
Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

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

Judecător la Curtea de Apel Oradea 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 
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• Hotarare nr. 
980 

• Hotarare nr. 
981 

• Hotarare nr. 
982 

• Hotarare nr. 
983 

• Hotarare nr. 
984  

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna 
NICOLESCU ROBERTA LIA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Dolj 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de domnul 
MIRCEA VIOREL POPA 

Judecător la Tribunalul Călăraşi 

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

Procuror militar la Parchetul Militar de 
pe lângă Tribunalul Militar Cluj 

Judecătorie/Parchet de pe lângă  judecătorie 
Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna 
CANACHE LILIEA 

Judecător la Judecătoria Craiova 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de domnul 
ŞERBAN RĂSVAN GABRIEL 

Judecător la Judecătoria Craiova 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Oneşti 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna 
VELICOVICI ALIS-MARIA 

Judecător la Judecătoria Craiova 

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

Judecător la Judecătoria Vaslui 

 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele Românie a propunerilor privind:  

(unanimitate) 

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei POPA AURORA, 
judecător la Curtea de Apel Oradea; 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICOLESCU 
ROBERTA LIA, procuror  cu grad profesional corespunzător 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj; 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MIRCEA-VIOREL 
POPA, judecător la Tribunalul Călăraşi; 
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4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului colonel magistrat 
PĂTRĂUŢĂ SIMION, procuror militar în cadrul Parchetului Militar de 
pe lângă Tribunalul Militar Cluj;  

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CANACHE 
LILIEA, judecător la Judecătoria Craiova; 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ŞERBAN RĂSVAN 
GABRIEL, judecător la Judecătoria Craiova; 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DIMA VASILE, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti; 

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VELICOVICI 
ALIS-MARIA, judecător la Judecătoria Craiova;  

9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GHINTUIALĂ 
MIHAELA, judecător la Judecătoria Vaslui. 

5. 19813/2017 
• Hotarare nr. 

985 
• Hotarare nr. 

986  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
PROFESIONALE:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17776/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Iaşi. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19740/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. 
 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Iaşi, în sensul numirii în calitate de 
membru desemnat a doamnei judecător PASCARU VALENTINA 
ŞTEFANA, în locul domnului judecător POPA ŞTEFAN ANDREI, 
transferat la Tribunalul Iaşi. (unanimitate) 

2) 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 Sectorului 1 
Bucureşti, după cum urmează:  

(unanimitate) 

- ia act de calitatea  de membru de drept al comisiei a domnului prim-
procuror ALIN COZMA;  
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- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei pe doamna procuror 
PĂUN MARIA DANIELA, în locul doamnei procuror Ţopa Corina Elena 
şi pe domnul procuror CREŢ CRISTIAN, în locul domnului procuror 
Sergiu Gabură; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna prim 
procuror adjunct DIACONESCU MELINDA, în locul domnului procuror 
Popa Mircea Florian. 

6. 19993/2017 
• Hotarare nr. 

987  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19910/2017 privind solicitarea 
Inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare de modificare a Hotărârii nr. 931/2017 a 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în ceea ce priveşte tematica şi 
bibliografia de concurs pentru Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea anexei 
referitoare la tematica şi bibliografia de concurs pentru Direcţia de 
inspecţie judiciară pentru procurori din cadrul  Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.931/14.09.2017, conform 
solicitării inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, după cum urmează:  

16- DA, 2-NU 

I. TEMATICĂ DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ  PENTRU PROCURORI:  

1.Punctul II.A.4. se modifică şi va avea următorul cuprins:  

„a) structura şi conducerea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism 

- art.1-7, art.77-79 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de 
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;  

b) adunarea generală a procurorilor din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi Colegiul de conducere;  

- art.11-17 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;  

c) primirea, înregistrarea şi circulaţia lucrărilor în cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;  

- art.98-119 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;  

2. La punctul II.B.a) a patra liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„- art.29 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism”;  
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II. BIBLIOGRAFIE DIRECŢIA DE INSPECŢIE JUDICIARĂ PENTRU 
PROCURORI:  

Punctl II.12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„12. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei 
Nr.4682/C din 21 decembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.1060 din 
29.XII.2016 (articolele 1-7, 11-17, 29, 77-79 şi 98-119); „ 

7. 19994/2017 
• Hotarare nr. 

988  

Notă privind fundamentarea proiectului de buget pe anul 2018 al Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectul de buget 
al Consiliului Superior al Magistraturii pe anul 2018. (unanimitate) 

8. 19999/2017 
• Hotarare nr. 

989  

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 18469/2017 referitor la 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale 
cetăţenilor români. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil, fără 
observaţii, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actelor 
de identitate ale cetăţenilor români. (unanimitate) 

9. 20001/2017 1. Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 17995/2017 privind 
solicitarea Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România vizând declaraţia 
comună a Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie 
şi a Ministerului Public de aderare la valorile fundamentale, principiile şi 
mecanismul de monitorizare al Strategiei naţionale anticorupţie 2016-20120. 
 
2. Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 19062/2017 privind 
sesizarea formulată de domnul CORNELIU-LIVIU POPESCU. 
 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât  respingerea 
solicitării formulate de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România . 
(8 voturi „pentru”; 6 voturi „împotrivă” si 4 abţineri, - incidenţa art. 12 ind.3  
alin. (5) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de domnul CORNELIU-
LIVIU POPESCU, prin care a solicitat retragerea Declaraţiei comune a 
Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 
a Ministerului Public de aderare la valorile fundamentale, principiile şi 
mecanismul de monitorizare al Strategiei naţionale anticorupţie 2016-
2020, precum şi revocarea deciziei Consiliului de a semna respectiva 
Declaraţie, solicitarea petentului reprezentând o petiţie, pentru 
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soluţionarea acesteia fiind aplicabile dispoziţiile OG nr.27/2002 privind 
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. (14 voturi „pentru” şi 4 abţineri) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
transmiterea lucrării la Biroul relaţii cu publicul din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii în vederea comunicării unui răspuns 
solicitantului cu privire la petiţia formulată. (14 voturi „pentru” şi 4 
abţineri) 

10. 20153/2017 
• Hotarare nr. 

990  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 75/16355/2017 privind 
specializarea posturilor pentru promovarea efectivă a judecătorilor şi procurorilor 
la concursul de promovare în funcţii de execuţie din data de 26 noiembrie 2017 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât  rectificarea  listei 
posturilor de judecător pentru concursul de promovare efectivă organizat 
la data de 26.11.2017, listă stabilită prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.941/21.09.2017 şi publicată la data de 
26.09.2017, în sensul eliminării specializărilor drept international privat şi 
dreptul familiei pentru ocuparea posturilor de judecător şi la promovarea 
efectivă; 

De asemenea, Plenul, după suplimentarea ordinii de zi a şedinţei (urmare 
adresei nr. 5101/27.09.2017, transmise de Tribunalul Gorj), a stabilit 
rectificarea listei posturilor vacante pentru promovarea efectivă în funcţii 
de execuţie la Tribunalul Gorj prin modificarea repartizării celor 9 posturi 
scoase la concurs, după cum urmează: 

Secţia penală – 3 posturi (în loc de 4 posturi); 

Secţia de contencios administrativ şi fiscal – 2 posturi (în loc de 1 post); 

Secţia I civilă – 1 post; 

Secţia a II-a civilă – 1 post; 

Secţia de conflicte de muncă şi asigurări sociale – 2 posturi. 

  

Totodată Plenul a stabilit ca materie de concurs şi la promovarea efectivă 
a procurorilor, doar  dreptul penal. 

11. 20181/2017 
• Hotarare nr. 

973  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
17/15461/1052/2017 privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Superior al 
Magistraturii care va participa la activită?ile echipei Proiectului 2 "Încredere 
publică şi imaginea justiţiei", derulat în cadrul Re?elei Europene a Consiliilor 
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Judiciare. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât următoarele:  

(unanimitate) 

- înlocuirea domnului procuror CODRUŢ OLARU, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, cu doamna procuror TATIANA 
TOADER, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ca 
reprezentant al Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul echipei 
Proiectului 2 „Încredere publică şi imaginea justiţiei,  derulat în cadrul 
Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ), 2017/2018; 

- aprobarea participării doamnei procuror TATIANA TOADER, membru 
al Consiliului Superior al Magistraturii, la reuniunea de deschidere a 
proiectelor RECJ 2017/2018, organizată la Vilnius, în perioada 5-6 
octombrie 2017. 

12. 20182/2017 
• Hotarare nr. 

991  

Nota Directiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
02/19511/2017 privind aprobarea participării Şcolii Naţionale de Grefieri într-un 
proiect cofinanţat de Comisia Europeană. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat participarea Şcolii 
Naţionale de Grefieri în cadrul propunerii de proiect intitulată „O mai 
bună aplicare a procedurilor transfrontaliere europene: cursuri juridice 
şi lingvistice pentru personalul instanţelor din Europa”, alături de 
Reţeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN) şi Academia de Drept 
European (ERA), dar şi de alte instituţii de formare judiciară din cadrul 
Uniunii Europene ca răspuns la apelul de propuneri al Comisiei Europene 
privind instruirea judiciară – JUST-JTRA-EJTR-AG-2017. (17 -DA, 1-
NU) 

13. 20223/2017 
• Hotarare nr. 

992  

Organizarea unor evenimente cu ocazia Zilei Europene a Justiției Civile. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii 
de zi , a aprobat desfășurarea unor evenimente ocazionate de Ziua 
Europeană a Justiției Civile. 

  
 


