
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 12 OCTOMBRIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 21029/2017 
• Hotarare nr. 

993  

1.Solicitarea unor judecători cu privire la aspecte referitoare la organizarea 
concursului de promovare pe loc din 26 noiembrie 2017. 2.Solicitarea 
Tribunalului Vrancea referitoare la completarea specializării necesare pentru 
ocuparea prin promovare efectivă a posturilor vacante de la Secţia I civilă din 
cadrul instanţei.  
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
transmiterea unei circulare la instanţele judecătoreşti şi 
parchetele de pe lângă acestea, în sensul că, în ceea ce priveşte 
concursul de promovare pe loc, acesta se va derula conform celor 
stabilite prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.941/21.09.2017, urmând ca aspectele ce vizează 
finanţarea să fie reglementate ulterior. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea 
Tribunalului Vrancea de completare a specializării stabilită pentru 
ocuparea posturilor de la Secţia I civilă la concursul de promovare 
efectivă cu materia drept civil. (unanimitate) 

2. 20904/2017 
• Hotarare nr. 

994  

Nota Direcţiei resurse umane si organizare nr. 20429/2017 privind contestaţia 
doamnelor judecător Oana Afloarei şi Maria Răducu împotriva Hotărârii nr. 
941/21.09.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, 
ca inadmisibilă, a  contestaţiei formulate de doamnele OANA 
AFLOAREI şi MARIA RĂDUCU, judecători la Judecătoria Piatra 
Neamţ, împotriva Hotărârii nr. 941/21.09.2017 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate) 

3. 19633/2017 
• Hotarare nr. 

995  

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 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii privind menţinerea în funcţie a domnului VASILESCU 
GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Teleorman, după împlinirea vârstei de 65 ani. (majoritate: 6 DA; 10 
NU) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României  a propunerii privind eliberarea din 
funcţia de procuror a domnului VASILESCU GHEORGHE, din 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, în temeiul 
art.83 alin.(1) teza finală din Legea nr.303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 
14.10.2017. (majoritate: 11 DA, 5 NU) 

4. 20346/2017 
• Hotarare nr. 

996  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:  
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19947/2017 privind cererea 
doamnei NELA OLIMPIA ACHIM, judecător la Judecătoria Călăraşi, de 
acordare a avizului anual de menţinere în funcţia de judecător după împlinirea 
vârstei de  65 de ani. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii privind menţinerea în funcţie a doamnei NELA OLIMPIA 
ACHIM, judecător la Judecătoria Călăraşi, după împlinirea vârstei 
de 65 de ani. (majoritate: 6 DA, 10 NU) 

5. 20802/2017 
• Hotarare nr. 

997  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr nr. 19438/2017 privind 
propunerile pentru constituirea comisiilor pentru examenul de absolvire a Şcolii 
Naţionale de Grefieri, promoţia 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea 
comisiei de examinare, respectiv a comisiei de soluţionare a 
contestaţiilor pentru examenul de absolvire a Şcolii Naţionale de 
Grefieri, promoţia 2017 şi a aprobat componenţa acestor comisii. 
(unanimitate/ unanimitatea voturilor valabil exprimate - 1 
abţinere/majoritate) 

6. 20267/2017 
• Hotarare nr. 

998 
• Hotarare nr. 

999 
• Hotarare nr. 

1000 
• Hotarare nr. 

1001 
• Hotarare nr. 

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, formulată de doamna 
DASCĂLU ANA 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 



1002 
• Hotarare nr. 

1003 
• Hotarare nr. 

1004 
• Hotarare nr. 

1005 
• Hotarare nr. 

1006 
• Hotarare nr. 

1007 
• Hotarare nr. 

1008 
• Hotarare nr. 

1009 
• Hotarare nr. 

1010 
• Hotarare nr. 

1011 
• Hotarare nr. 

1012  

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

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Craiova 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de domnul PAVEL 
FILIP 

Judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de domnul 
magistrat militar judecător MANEA 
GHEORGHE 

preşedintele Curţii Militare de Apel 
Bucureşti 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 
 Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna STAN 
GABRIELA 

 Judecător la Tribunalul Buzău 

Judecătorie/Parchet de pe lângă  judecătorie 
Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de domnul 
CHIRILĂ OCTAVIAN-CLAUDIAN 

Judecător la Judecătoria Cluj-Napoca 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna 
BÂRSAN CARMEN-ELENA 

Judecător la Judecătoria Sibiu 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna TURCU 
MONICA - MIOARA 

Judecător la Judecătoria Sibiu 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de domnul 
HOMESCU VICTOR-FLORIN 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Arad 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Buftea 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna 
MERCHEŞ DOINA 

Judecător la Judecătoria Câmpulung 
Moldovenesc 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna 
STÂNGĂ VIOLETA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Zimnicea 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna 
MIHĂILESCU CERASELA- VIOLETA 

Judecător la Judecătoria Petroşani 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Ineu. 

Cererea de eliberare din funcţie,prin 
pensionare, formulată de doamna 
ANASTASESCU ANCA 

Judecător la Judecătoria 
Timişoara 



 
Solutie 

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

  

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DASCĂLU 
ANA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu 
data de 01.11.2017; (unanimitate) 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CERGĂ 
CONSTANTIN, procuror şef Secţie judiciară în cadrul Parchetului 
de pe lângă Curtea de Apel Craiova; (unanimitate) 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PAVEL 
FILIP, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 
01.11.2017; (unanimitate) 

4) eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului 
general – maior cu două stele (rez.) magistrat militar judecător 
MANEA GHEORGHE, preşedintele Curţii Militare de Apel 
Bucureşti; (majoritate: 12 DA, 4 NU) 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STAN 
GABRIELA, judecător la Tribunalul Buzău;(unanimitate) 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CHIRILĂ 
OCTAVIAN- CLAUDIAN, judecător la Judecătoria Cluj-
Napoca;(unanimitate) 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător 
BÂRSAN CARMEN-ELENA, preşedinte al Secţiei penale a 
Judecătoriei Sibiu;(unanimitate) 

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător 
TURCU MONICA-MIOARA, judecător la Judecătoria Sibiu, 
începând cu data de 01.11.2017;(majoritate:15 DA, 1 NU) 

9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului HOMESCU 
VICTOR-FLORIN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Arad;(unanimitate)  



10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DIMA NIŢĂ, 
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea, în prezent 
delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov;(unanimitate) 

11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MERCHEŞ 
DOINA, judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Judecătoria Câmpulung Moldovenesc, începând cu data de 
01.11.2017;(unanimitate) 

12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STÂNGĂ 
VIOLETA, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Zimnicea, 
începând cu data de 01.11.2017;(unanimitate) 

13) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 
MIHĂILESCU CERASELA-VIOLETA, judecător la Judecătoria 
Petroşani, începând cu data de 01.11.2017;(unanimitate) 

14) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 
DEMŞOREAN GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Ineu;(unanimitate)  

15) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei 
ANASTASESCU ANCA, judecător la Judecătoria 
Timişoara. (unanimitate) 

7. 20268/2017 
• Hotarare nr. 

1013 
• Hotarare nr. 

1014 
• Hotarare nr. 

1015 
• Hotarare nr. 

1016 
• Hotarare nr. 

1017 
• Hotarare nr. 

1018 
• Hotarare nr. 

1019 
• Hotarare nr. 

1020 
• Hotarare nr. 

1021 
• Hotarare nr. 

1022 
• Hotarare nr. 

1023 
• Hotarare nr. 

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
PROFESIONALE:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18991/2017 privind constituirea 
în cadrul Curţii de Apel Iaşi a celei de-a doua comisii de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19531/2017 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Timişoara. 
  
3)  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19959/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Mureş. 
 
4)  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19960/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sibiu. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20196/2017 privind modificarea 
componenţei celei de a II-a comisii de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor,  la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19954/2017 privind modificarea 
componenţei  comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor,  constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu. 



1024 
• Hotarare nr. 

1025 
• Hotarare nr. 

1026 
• Hotarare nr. 

1027 
• Hotarare nr. 

1028 
• Hotarare nr. 

1029 
• Hotarare nr. 

1030  

 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19848/2017 privind modificarea 
componenţei  comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor,  constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/20288/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Suceava. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/20298/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă  Curtea de Apel Ploieşti. 
  
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/19894/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă  Curtea de Apel Piteşti. 
  
11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20121/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă  Tribunalul Argeş. 
  
12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/20759/2017 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 
  
13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4/20132/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Satu Mare. 
  
14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/20878/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi. 
  
15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/20863/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 
Bucureşti. 
  
16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20875/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin. 
  
17) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/20871/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Specializat Mureş. 
  
18) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/20845/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel Târgu Mureş. 
 
Solutie 



1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea 
în cadrul Curţii de Apel Iaşi a celei de-a doua comisii de evaluare a 
activităţii profesionale a judecătorilor. (evaluarea judecătorilor din 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi Secţia conflicte de 
muncă şi asigurări sociale din cadrul Curţii de Apel Iaşi, precum şi 
a membrilor comisiilor de evaluare de la instanţele ierarhic 
inferioare, potrivit domeniului de specializare). (unanimitate) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
următoarele:   

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
judecător PINTE VIOLETA-ELENA, preşedintele Secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
judecător PRUTEANU DANIELA, preşedintele Secţiei conflicte de 
muncă şi asigurări sociale. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Timişoara, după 
cum urmează:  

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
judecător CAMELIA GODEAN, în locul doamnei judecător ROXANA 
ŞORÂNDARU, transferată la Tribunalul Timiş;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
judecător CORINA VINKA, în locul doamnei judecător CAMELIA 
GODEAN.  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Mureş, după 
cum urmează:  

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe domnul 
judecător PAVEL IONUŢ, în locul domnului judecător 



DUMITRESCU DUMITRU PAUL, ca urmare a încetării mandatului în 
această calitate;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
judecător ROŞIU SIMONA, în locul domnului judecător SIKO 
LASZLO CSABA, ca urmare a încetării mandatului în această 
calitate.  

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sibiu, în sensul 
numirii în calitate de membru desemnat a doamnei judecător 
PĂLTINEANU MARIA, în locul doamnei judecător DINCĂ DIANA, 
transferată la Tribunalul Sibiu. (unanimitate) 

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei Comisiei de evaluare nr.2 a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a 
doamnei judecător IULIA ELENA LAZĂR, în locul doamnei 
judecător MĂDĂLINA MUSCALU, eliberată din funcţie, prin 
pensionare. (unanimitate) 

6. 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 Sibiu, după cum urmează:  

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare 
pe domnul procuror DANCU BOGDAN NICOLAE, în locul domnului 
procuror IRIMIE IOAN, ca urmare a încetării mandatului  în această 
calitate;  

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de 
evaluare pe domnul procuror NANU FLORIN;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare 
pe domnul procuror BLÎNDA TUDOR ANDREI, în locul domnului 
procuror STĂNILĂ CORNEL, ca urmare a încetării celui de-al doilea 
mandat în această calitate.  

  



7. 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 Galaţi, după cum urmează:  

(unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de 
evaluare pe doamna procuror şef secţie GURZU MIHAELA, în locul 
doamnei procuror HAGIU NICOLETA, ca urmare a încetării celui 
de-al doilea mandat  în această calitate;  

  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare 
pe domnul procuror SIMIONESCU ALFREDO ROBERTINO, în locul 
doamnei prim procuror adjunct IFTODE CORINA, ca urmare a 
încetării celui de-al doilea mandat în această calitate.  

8) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Suceava, după cum 
urmează:  

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare 
pe doamna judecător ANCA CIOLAC, în locul doamnei judecători 
TIMIŢĂ OANA ELENA, ca urmare a renunţării la calitatea deţinută;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare 
pe doamna judecător IULIANA GARABET, în locul domnului 
judecător ADRIAN GABRIEL SIMIONESCU, în prezent preşedintele 
Judecătoriei Miercurea Ciuc.   

9. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Ploieşti, Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât următoarele:  

(unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de 
evaluare pe doamna procuror COSTEA VIORICA;  



- reînvesteşte în calitate de membru supleant al comisiei de 
evaluare pe doamna procuror IORDACHE MONA.  

10. 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 Piteşti, după cum urmează:  

(unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de 
evaluare pe domnul procuror şef secţie judiciară DINU FLORIN 
DUMBRAVĂ şi pe domnul procuror şef secţie urmărire penală ALIN 
STOICA;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare 
pe domnul procuror SORINEL MARIAN, în locul domnului procuror 
ALEXANDRU COCULESCU, ca urmare a încetării celui de-al doilea 
mandat în această calitate.  

11. 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 Argeş, după cum urmează:  

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei de evaluare 
pe doamna prim-procuror adjunct SIMONA ŢUCĂ, în locul 
domnului procuror ANTON ADRIAN, ca urmare a încetării celui de-
al doilea mandat în această calitate, respectiv pe doamna procuror 
şef secţie urmărire penală ELENA DANIELA VLAD, în locul 
doamnei procuror DRĂGUŢ IOLANDA NICOLETA, ca urmare a 
încetării celui de-al doilea mandat în această calitate; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare 
pe doamna procuror şef secţie judiciară MĂDĂLINA NICOLETA 
PĂTRU, în locul doamnei procuror CHIRVASIU ELEONORA, ca 
urmare a încetării celui de-al doilea mandat în această calitate. 

12. Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Sectorului 2 Bucureşti, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii 
a hotărât următoarele:  



(unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de 
evaluare pe domnul judecător COJOCARU CRISTIAN MIHAI;  

- reînvesteşte în calitate de membri supleanţi ai comisiei de 
evaluare pe doamna judecător MACARIE ADRIANA şi pe domnul 
judecător CIORGODĂ TOMA FLORIAN;  

13. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Satu 
Mare, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei 
judecător SĂLĂGEAN MONICA, în locul doamnei judecător POP 
CAMELIA ANA, delegată în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Satu Mare. (unanimitate) 

14. 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 Galaţi, după cum urmează: 

(unanimitate) 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei de 
evaluare pe domnul procuror general adjunct CODIŢĂ COSTEL 
MARICEL; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare 
pe doamna procuror SILVIA RACOVIŢĂ;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare 
pe domnul procuror general adjunct LUPARU VIRGIL.  

15. 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 2 Bucureşti, în sensul numirii în 
calitate de membru desemnat a domnului procuror IRINEL MARIUS 
MOCANU, în locul domnului procuror COMAN REMUS NICOLAE, 
care ocupă funcţia de prim-procuror al acestei unităţi de 
parchet. (unanimitate) 

16. 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 Drobeta Turnu Severin, în sensul numirii în 
calitate de membru desemnat a doamnei procuror CHIAZNA 
MAGDALENA DANIELA, în locul doamnei procuror MIŞA 
MAGDALENA MARIA, numită în funcţia de procuror cadrul DIICOT 
– Biroul Teritorial Mehedinţi. (unanimitate) 

17. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului 
Specializat Mureş, după cum urmează:  

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei de evaluare 
pe doamna judecător BERINDEAN ADRIANA LOREDANA, în locul 
doamnei judecător MANTA TUDORIŢA, eliberată din funcţie, prin 
pensionare;   

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei de evaluare 
pe domnul judecător MAIER IOAN-EUGEN, în locul domnului 
judecător ŞANTA MARINEL, eliberat din funcţie, prin pensionare.  

18. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Curţii de Apel 
Târgu Mureş, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a 
domnului judecător FLORIN DIMA, în locul doamnei judecător dr. 
ANDREEA CIUCĂ, preşedintele Curţii de Apel Târgu 
Mureş. (unanimitate) 

8. 20374/2017 
• Hotarare nr. 

1031 
• Hotarare nr. 

1032 
• Hotarare nr. 

1033 
• Hotarare nr. 

1034 
• Hotarare nr. 

1035  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţieiei resurse umane şi organizare nr. 20329/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiei de acordare a avizului conform pentru aprobarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia şi Judecătoriei Blaj. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20589/2017 privind revenirea 
în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Pătârlagele a postului de 
judecător transferat temporar în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Câmpina.  
  
3) Nota completatoare a Direcţiei resurse umane şi organizare nr.6/14002/2017 
privind solicitarea comună a Ministerului Justiţiei şi Ministerului Apărării 
Naţionale de acordare a avizului conform în vederea aprobării statelor de funcţii 
pentru instanţele militare.  
  
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20663/2017 privind modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Giurgiu. 
  
  



5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20852/2017 privind modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sibiu.  
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru:  

(unanimitate) 

1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel 
Alba Iulia şi Judecătoriei Blaj, prin revenirea unui post vacant de 
judecător din statul de funcţii al Judecătoriei Blaj, în statul de 
funcţii al Curţii de Apel Alba Iulia, începând cu data de 01.11.2017; 

2) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei 
Câmpina şi Judecătoriei Pătârlagele, prin revenirea postului 
vacant de execuţie de judecător din statul de funcţii şi personal al 
Judecătoriei Câmpina în statul de funcţii şi personal al 
Judecătoriei Pătârlagele; 

3) aprobarea statelor de funcţii pentru instan?ele militare, cu 
observaţiile formulate în cadrul Comisiei nr.2 în sensul că nu sunt 
justificate înfiinţarea „Compartimentului investiţii, patrimoniu şi 
achiziţii publice” la nivelul Curţii Militare de Apel Bucureşti, 
crearea funcţiei de conducere de şef al acestui compartiment 
(inginer constructor) şi a funcţiei de şef structură securitate la 
această instanţă, ca funcţie distinctă de acelea în competenţa 
cărora este dată de actele normative coordonarea structurii de 
securitate. 

4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Giurgiu, prin transformarea unui post ocupat de grefier arhivar 
debutant cu studii medii, în post de grefier arhivar treapta II; 

5) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sibiu, prin transformarea unui post ocupat de grefier arhivar 
debutant cu studii medii, în post de grefier arhivar treapta II.  

9. 20788/2017 
• Hotarare nr. 

1036 
• Hotarare nr. 

1037 
• Hotarare nr. 

1038 
• Hotarare nr. 

1039 

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19145/2017 privind folosirea de 
către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, cu plată, a unor 
specialişti, pentru activităţi de formare. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/19145/2017 privind 
propunerea Institutului Naţional al Magistraturii de numire a unui formator cu 
normă întreagă, la disciplina Drept administrativ, în cadrul Departamentului de 
formare profesională iniţială. 



• Hotarare nr. 
1040  

  
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5/19145/2017 privind 
propunerea Institutului Naţional al Magistraturii de numire a unui formator 
colaborator în domeniul formării membrilor comisiilor de evaluare a activităţii 
profesionale a judecătorilor şi procurorilor, în cadrul unor instanţe şi parchete. 
  
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.6/19145/2017 privind 
propunerea Institutului Naţional al Magistraturii de numire a unui formator 
colaborator, la disciplina "Drept comercial", în cadrul Departamentului de formare 
profesională iniţială. 
  
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19145/2017 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de constatare a încetării calităţii de formator 
colaborator. 
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, 
în mod excepţional, a următorilor specialişti pentru seminariile 
menţionate, cu plata onorariului şi suportarea costurilor aferente 
participării la seminar (transport intern, cazare şi masă), conform 
solicitării Institutului Naţional al Magistraturii:  

(unanimitate) 

 Pentru susţinerea seminarului „Combaterea traficului de droguri” 

- doamna LAURA CEH, procuror în cadrul DIICOT- Serviciul de 
cooperare, reprezentare şi asistenţă judiciară internaţională;  

- domnul IONUŢ STOICA, şef al Biroului de combatere a 
infracţiunilor informatice şi a celor cu mijloace de plată electronică 
din cadrul Serviciului de combatere a criminalităţii informatice al 
Inspectoratului General al Poliţiei Române; 

- domnul comisar şef VICTOR VIOREL NOJA- specialist în cadrul 
Laboratorului central de analiză şi profil al drogurilor din cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei Române;  

Pentru susţinerea celor două seminarii, cu tema „Criminalistică” 

- domnul comisar şef ROMICĂ POTORAC – director al Institutului 
de Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
Române; 

- domnul ALEXANDRU GEORGESCU – prim procuror al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti;  



- domnul CSABA KISS, psiholog specialist la Laboratorul de 
detecţie psihologică a compartimentului simulat din cadrul 
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti;  

Pentru susţinerea seminarului „Managementul cauzei. Tehnici de 
redactare a hotărârilor judecătoreşti” 

- domnul CRISTIAN ENACHE, specialist IT în cadrul Tribunalului 
Argeş. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea 
doamnei ANAMARIA LAURA DINESCU, judecător la Tribunalul 
Vâlcea, detaşată la CSM – DLDC, ca formator cu normă întreagă la 
disciplina Drept administrativ, în cadrul Departamentului de 
formare profesională iniţială al Institutului Naţional al Magistraturii. 
(majoritate:13 DA, 3 NU) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea 
doamnei judecător CRISTINA TRUŢESCU, preşedintele Curţii de 
Apel Iaşi,  ca formator colaborator în domeniul formării membrilor 
comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor şi 
procurorilor. (unanimitate) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea 
domnului judecător ALEX BOGDAN ARGHIR, preşedinte al 
Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, ca formator colaborator, la 
disciplina „Drept comercial” în cadrul Departamentului de formare 
profesională iniţială al Institutului Naţional al Magistraturii. 
(majoritate: 14 DA, 2 NU) 

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat încetarea 
calităţii de formator colaborator în domeniul Comunicării şi al 
Managementului judiciar a domnului CĂTĂLIN ADRIAN IONESCU. 
(unanimitate) 

10. 20789/2017 
• Hotarare nr. 

1041  

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII:  
Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 2/19145/2017 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de completare a Programului de formare 
profesională continuă a judecătorilor şi procurorilor pe anul 2017 cu o conferinţă 
având ca temă "Tendinţe la nivel european privind formarea magistraţilor". 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea 
Programului de formare profesională continuă a judecătorilor şi 
procurorilor pentru anul 2017, cu o conferinţă internaţională, 
având ca temă de dezbatere "Tendinţe la nivel european privind 
formarea magistraţilor", cu suportarea din bugetul Institutului 



Naţional al Magistraturii a cheltuielilor de cazare şi masă pentru 
participanţii români şi străini. (unanimitate) 

11. 20799/2017 
• Hotarare nr. 

1042  

Nota completatoare a Direcţiei resurse umane şi organizare nr.16462/2017 
privind solicitarea Curţii de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă 
nedeterminată, a unui post temporar vacant de la această instanţă.  
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea pe 
perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant de la Curtea 
de Apel Cluj, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (postul cu 
cea mai îndelungată vacanţă, respectiv postul doamnei judecător 
Mango Livia Marcela). (majoritate: 15 DA, 1 NU) 

12. 20800/2017 
• Hotarare nr. 

1043 
• Hotarare nr. 

1044  

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19248/2017 privind efectele 
Hotărârii nr.884/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.  
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20158/2017 privind efectele 
Hotărârilor nr.586//26.05.2016, nr.1281/27.11.2014 şi nr.1043/15.11.2012 ale 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.  
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.884/14.07.2016, prin care s-a aprobat ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 2 posturi 
temporar vacante de judecători de la nivelul Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti, urmează a-şi produce efectele în 
continuare, până la momentul încadrării doamnei judecător 
ZAHARIA MIRELA pe un post vacant, încadrarea domniei sale la 
reluarea activităţii în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti 
operând pe postul temporar vacant neocupat al doamnei judecător 
Ivasciuc Ana Maria. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
următoarele:  

(unanimitate) 

- Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.586/26.05.2016 îşi va înceta efectele începând cu data de 
15.10.2017, data încadrării doamnei judecător PAŞCA MIHAELA pe 
un post vacant din cadrul Tribunalului Prahova;  

- Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1281/27.11.2014 urmează a-şi produce efectele în continuare, 
până la momentul încadrării doamnei judecător NOVAC LILIANA 



pe un post vacant, încadrarea domniei sale la reluarea activităţii în 
cadrul Curţii de Apel Bacău, începând cu data de 15.10.2017, 
operând pe singurul post temporar vacant disponibil din cadrul 
instanţei, respectiv pe postul doamnei judecător Aştefănesei 
Petrina Manuela; 

- Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1043/15.11.2012 urmează a-şi produce efectele în continuare, 
până la momentul încadrării doamnei judecător CORCOVEANU 
IULIANA RODICA pe un post vacant, urmând a fi sesizat ministrul 
justiţiei în vederea alocării unui post de judecător la Judecătoria 
Sectorului 5 Bucureşti, având în vedere lipsa posturilor vacante şi 
temporar vacante de judecător la această instanţă la data de 
02.10.2017, data reluării activităţii doamnei judecător în cadrul 
Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 

13. 20548/2017 
• Hotarare nr. 

1045 
• Hotarare nr. 

1046  

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18509/2017 privind eliberarea 
din funcţie a doamnei BOGDANA LIGIA SECAN judecător la Tribunalul 
Bucureşti, ca urmare a excluderii din magistratură. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1523/2017 privind eliberarea 
din funcţie a domnului HRISTESCU CRISTIAN, procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Ialomiţa, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea 
unei infracţiuni. 
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie a 
doamnei BOGDANA LIGIA SECAN, judecător la Tribunalul 
Bucureşti, ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare constând în 
„excluderea din magistratură”, dispusă prin Hotărârea 
nr.26J/23.11.2016 a Secţiei pentru judecători în materie 
disciplinară, definitivă potrivit Minutei deciziei civile 
nr.230/25.09.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul 
de 5 judecători, în dosarul nr.289/1/2017. (unanimitatea voturilor 
valabil exprimate;  1 abţinere) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţia 
de procuror a domnului HRISTESCU CRISTIAN, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, ca urmare a condamnării 
definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni. (unanimitatea 
voturilor valabil exprimate;  1 abţinere) 

14. 20545/2017 
• Hotarare nr. 

1047  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 16565/2017 privind îndreptarea 
erorii materiale din Hotărârea nr. 841/14.09.2017 a Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât îndreptarea 
erorii materiale strecurate în cuprinsul Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.841/14.09.2017, prin care s-
a propus înaintarea către Preşedintele României a propunerii de 
eliberare din funcţie, prin pensionare, a domului DUŢESCU 
PANTELIMON, judecător la Judecătoria Târgu Jiu, în sensul 
menţionării corecte a datei de naştere, respectiv 28.07.1961, în loc 
de 22.07.1961. (unanimitate) 

15. 20786/2017 
• Hotarare nr. 

1048  

Nota Directiei economica si administrativ nr. 18058/2017 privind avizarea 
proiectului de buget pentru anul 2018 al Ministerului Public. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform  pentru proiectul de buget centralizat pentru anul 
2018 al Ministerului Public, cu precizarea că, ulterior transmiterii 
de către Ministerul Finanţelor Publice  a Scrisorii cadru şi a 
metodologiei de elaborare de către ordonatorii principali de credite 
a proiectului de buget, propunerile transmise de către ordonatorii 
secundari de credite din subordinea acestuia vor fi analizate şi 
revizuite, după caz, în funcţie de precizările conţinute în acest 
document cu privire la fundamentarea şi estimarea cheltuielilor. 
(unanimitate) 

16. 20549/2017 
• Hotarare nr. 

1049  

Propunerile Biroului de informare publică şi relaţii cu mass media referitoare la 
organizarea unor manifestări cu ocazia sărbătoririi la nivel naţional a "Zilei 
Europene a Justitiei" 
Solutie 

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ca 
evenimentele ocazionate de Ziua Europeană a Justiţiei să fie 
organizate în data de 25 octombrie 2017 (o zi de miercuri), prin 
invitarea în instanţe/parchete şi la sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii  a cetăţenilor, reprezentanţilor mass-media şi a unor 
grupuri organizate de elevi şi studenţi, acolo unde este cazul, de la 
instituţiile de învăţământ din localitate. (unanimitate) 

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
următoarele măsuri pentru buna organizare a evenimentului la 
instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea:  

(unanimitate) 

- transmiterea unei recomandări către fiecare instanţă şi parchet 
de a crea grupuri de judecători, procurori şi grefieri în fiecare 
instituţie, care să organizeze şi să asigure buna desfăşurare a 
manifestărilor din data de 25 octombrie 2017;  



- invitarea unor grupuri organizate de elevi şi studenţi, acolo unde 
este cazul, de la instituţiile de învăţământ din localitate, precum şi 
asigurarea liberului acces al publicului în zonele de interes ce 
prezintă relevanţă pentru activitatea instituţiei, fără a perturba 
activitatea instanţelor şi parchetelor; 

- organizarea unor prezentări, pentru cei interesaţi, cu privire la 
circuitul dosarelor, etapele procesuale până la soluţionarea unor 
cauze, modalitatea de lucru a personalului instanţei/parchetului, 
ori alte aspecte relevante privind actul de justiţie;  

- publicarea unor comunicate de presă prin care să se sublinieze 
semnificaţia Zilei Europene a Justiţiei şi prin care să se aducă la 
cunoştinţa publicului evenimentele organizate de fiecare 
instanţă/parchet cu ocazia acestei zile;  

- recomandă implicarea voluntară a judecătorilor şi procurorilor în 
activităţi de educaţie juridică în şcoli sau la sediul 
instanţelor/parchetelor cu privire la temele dezbătute în manualele 
„Unde-i lege nu-i tocmeală” şi „Educaţia juridică pentru liceeni”, 
disponibile pe site-ul Consiliului, la secţiunea „Educaţie juridică” 
(în cadrul cărora se poate discuta cu elevii, de ex. despre accesul 
liber la justiţie, justiţia juvenilă, traficul de droguri, drepturile 
copilului, reguli de conduită în instanţă, cariera juridică etc.) şi 
totodată actualizarea şi postarea pe site-ul Consiliului Superior al 
Magistraturii a listei cu judecătorii şi procurorii voluntari implicaţi 
în proiectul de educaţie juridică;  

- organizarea unor concursuri de eseuri cu diverse teme legate de 
justiţie pentru elevii din liceu şi studenţi;  

- organizarea unor procese simulate şi dezbateri pentru elevi şi 
studenţi;  

- prezentarea unor date statistice relevante din activitatea 
instanţelor/parchetelor (prezentarea unor statistici pe ultimul an cu 
privire la primele 5- 10 tipuri de cauze civile/penale soluţionate de 
instanţe la nivel de judeţ);  

- transmiterea către instanţe/parchete (tipărirea şi distribuirea 
urmând a se realiza pe plan local, în funcţie de posibilităţile 
materiale ale acestora) a variantei electronice actualizate a unor 
materiale de prezentare (ex. Organigrama Consiliului Superior al 
Magistraturii, Organizarea sistemului judiciar în România, 
Admiterea în magistratură, Prezentarea Zilei Europene a Justiţiei);  



- organizarea oricăror altor activităţi, în condiţiile legii, ce vor avea 
ca scop prezentarea activităţii instanţelor/parchetelor şi a 
magistraţilor.  

III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat măsurile 
necesare organizării unei manifestări de genul „Porţile deschise”, 
la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia  „Zilei 
Europene a Justiţiei”, la data de 25 octombrie 2017, după cum 
urmează:  

- înfiinţarea unui comitet de organizare la nivelul Consiliului 
Superior al Magistraturii şi aprobarea componenţei comitetului de 
organizare, care ar urma să se ocupe preponderent de grupurile de 
studenţi care vor confirma vizita la Consiliul Superior al 
Magistraturii, după cum urmează:   doamnele judecător EVELINA-
MIRELA OPRINA şi GABRIELA BALTAG, membri ai Consiliului 
Superior al Magistraturii, domnul judecător ŞTEFAN LUCACIUC- 
şef Birou de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media şi doamna 
ALINA PĂSCUŢOI- consilier în cadrul Biroului de Informare Publică 
şi Relaţii cu Mass-Media; (majoritate, după caz, unanimitate) 

- invitarea unor grupuri de câte de 15 studenţi de la facultăţile de 
drept din Bucureşti, de exemplu: Universitatea Bucureşti, 
Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Nicolae Titulescu, 
Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Română-Americană 
şi Universitatea Ecologică; (unanimitate) 

- organizarea unor prezentări pentru vizitatori, pe teme specifice 
activităţii Consiliului;(unanimitate)  

- desemnarea domnului procuror CONSTANTIN MICU, director 
adjunct al Direcţie resurse umane şi organizare şi a domnului 
judecător MARIUS ŞEGA-  Compartimentul de documente 
clasificate, care să poată avea disponibilitatea de a primi şi orienta 
cetăţenii care vor dori să viziteze şi să cunoască, din proprie 
iniţiativă, sediul şi activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, 
în considerarea „Porţilor deschise” din data de 25 octombrie 2017, 
în măsura în care aceste vizite s-ar suprapune cu grupurile de 
studenţi; (unanimitate) 

- publicarea unui comunicat de presă al Consiliului Superior al 
Magistraturii, având ca obiect mediatizarea activităţilor ocazionate 
de Ziua Europeană a Justiţiei. (unanimitate) 



IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
următoarele propuneri legate de calendarul de desfăşurare a 
activităţilor adiacente zilei de 25 octombrie 2017:  

(unanimitate) 

- până la data de 13 octombrie 2017- transmiterea invitaţiilor către 
cele 6 universităţi din Bucureşti, respectiv Universitatea Bucureşti, 
Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Nicolae Titulescu, 
Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Română -Americană 
şi Universitatea Ecologică – anexat notei completatoare  modelul 
de invitaţie);  

- până la data de 18 octombrie 2017 – transmiterea unei 
recomandări către fiecare instanţă şi parchet de a crea grupuri de 
judecători, procurori şi grefieri în fiecare instituţie, care să 
organizeze şi să asigure buna desfăşurare a manifestărilor din data 
de 25 octombrie 2017;  

- până la data de 19 octombrie 2017 – primirea confirmărilor de 
participare din partea universităţilor invitate;  

- la data de 20 octombrie 2017 – întocmirea calendarului de vizitare 
din ziua de 25 octombrie 2017, în funcţie de universităţile care 
confirmă participarea unui/unor grupuri de până la 15 studenţi;  

- până la data de 20 octombrie 2017 – actualizarea şi tipărirea până 
la 100-120 exemplare din fiecare broşură de informare privind 
activitatea Consiliului Superior al Magistraturii ( în funcţie de 
numărul de persoane care confirmă participarea, plus un număr de 
rezervă), ce urmează a fi distribuite vizitatorilor în cursul zilei de 25 
octombrie 2017;  

- la data de 24 octombrie 2017 – publicarea unui comunicat de 
presă prin care să fie adusă la cunoştinţa publică semnificaţia zilei 
de 25 octombrie, precum şi invitaţia de a vizita sediul Consiliului 
Superior al Magistraturii.  

17. 20005/2017 Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 15582/2017 privind 
propunerea de instituire a unui mecanism de dialog permanent între 
reprezentanţii puterii Legislative, Executive şi Judecătoreşti  

  

 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este 
oportună, de principiu, încheierea Memorandumului propus între 
reprezentanţii celor trei puteri: Legislativă, Executivă şi 
Judecătorească, urmând ca în cazul în care această formă de 
cooperare instituţională este apreciată ca fiind utilă, la elaborarea 
propriu-zisă a clauzelor actului în care se va concretiza 
colaborarea să fie observate limitele atribuţiilor ce le sunt conferite 
de Constituţie şi celelalte acte normative celor trei puteri. 
(majoritate: 11 DA, 5 NU) 

18. 21028/2017 
• Hotarare nr. 

1050  

Punct de vedere referitor la unele aspecte privind detaşarea judecătorilor şi 
procurorilor. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât emiterea unei 
hotărâri de principiu cu privire la legalitatea detaşărilor aflate în 
curs, care depăşesc durata de 6 ani, după cum urmează: 

În legătură cu durata detaşării unui magistrat:  

- detaşările în curs dispuse anterior prezentei hotărâri, sunt legale 
şi se menţin; (majoritate:10 DA; 6 NU) 

- detaşările ulterioare datei prezentei hotărâri pot fi dispuse şi 
prelungite o singură dată, fără ca durata maximă cumulată să 
depăşească termenul legal de 6 ani; (unanimitate) 

În legătură cu desfiinţarea actului administrativ prin care s-a 
dispus detaşarea, respectiv Hotărârea Secţiei pentru 
judecători/Secţiei pentru procurori:  

- actul administrativ ce a intrat în circuitul civil prin care s-a dispus 
detaşarea unui magistrat poate fi anulat doar de instanţa de 
judecată în condiţiile art.1 alin.(6) din Legea nr.554/2004; 
(unanimitate) 

În legătură cu situaţia magistraţilor detaşaţi ce ocupă o funcţie de 
conducere în cadrul aparatului propriu al Consiliului:  

- încetarea detaşării unui judecător sau procuror ce ocupă o funcţie 
de conducere în aparatul propriu al Consiliului poate fi dispusă 
numai după încetarea mandatului sau a delegării în funcţia de 
conducere; (majoritate:10 DA; 6 NU) 



În legătură cu calitatea de a solicita încetarea detaşărilor 
magistraţilor din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior 
al Magistraturii:  

- în cazul judecătorilor şi procurorilor detaşaţi în cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii, încetarea detaşării poate fi dispusă 
numai la solicitarea preşedintelui Consiliului şi a vicepreşedintelui 
Consiliului. (majoritate: 9 DA, 6 NU, 1 NUL) 

19. 21032/2017 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5717/IJ/2582/DIJ/2017 privind rezultatul 
verificărilor efectuate ca urmare cererii de apărare a independenţei sistemului 
judiciar. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de apărare a independenţei sistemului judiciar 
formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. (majoritate: 13 
DA, 2 NU şi 1 abţinere) 

20. 21186/2017 
• Hotarare nr. 

1051  

Notele Direcţiei Afaceri Europene, relaţii internaţionale şi programe 
nr.8/17172/2017 şi 10/17172/2017 privind selecţia magistraţilor, preşedinţi de 
curţi de apel care şi-au manifestat intenţia de participare la Masa Rotundă pe 
tema managementului instanţei în statele membre ale Uniunii Europene, 
organizată în perioada 8-9 noiembrie 2017, la Riga (Letonia).  
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat următorii 
magistraţi în vederea participării la Masa Rotundă pe tema 
managementului instanţei în statele membre ale Uniunii Europene, 
organizată în perioada 8-9 noiembrie 2017, la Riga (Letonia), după 
cum urmează:  

- doamna judecător ANDREEA CIUCĂ, preşedintele Curţii de Apel 
Târgu Mureş; (majoritate: 11 DA, 5 NU) 

- domnul judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii. (unanimitatea voturilor valabil exprimate; 
1 abţinere) 

21. 21252/2017 
• Hotarare nr. 

1052  

Punct de vedere referitor la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea 
O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European şi a 
cetăţenilor Confederatiei Elveţiene. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 
Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor 
Confederaţiei Elveţiene, cu observaţiile formulate. (unanimitate) 



22. 21253/2017 PLÂNGERI PREALABILE:  
1. Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
19934/2017 privind plângerea prealabilă formulată de domnul MANDOC 
DUMITRU. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18105/2017 cu privire la 
plângerea prealabilă formulată de Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 961/21.09.2017. 
  
3. Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
19893/2017 cu privire la plângerea prealabilă formulată de domnul procuror 
militar STRIMBEI MARIUS CĂTĂLIN şi domnul procuror militar COZMA 
TIBERIU. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

1) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
domnul DUMITRU MANDOC, candidat la concursul de admitere în 
magistratură organizat în perioada 4 iulie – 12 octombrie 2017, cu 
privire la modul de soluţionare a contestaţiilor la barem şi 
punctajul obţinut la proba eliminatori de verificare a cunoştinţelor 
juridice; (unanimitate) 

2) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
Judecătoria Sfântu Gheorghe împotriva Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 961/21.09.2017; 
(unanimitate) 

3) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
domnul procuror militar STRIMBEI MARIUS CĂRĂLIN şi domnul 
procuror militar COZMA TIBERIU, apreciindu-se ca fiind incidente 
dispoziţiile art.29 alin.5 şi 7 din Legea nr.317/2004, conform cărora 
hotărârile privind cariera şi drepturile magistraţilor pot fi atacate 
cu contestaţie de orice persoană interesată, în termen de 15 zile de 
la comunicare sau de la publicare, la Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (9  voturi 
respingere pentru varianta  I adoptată, ambele variante votate au 
fost de respingere, însă pentru temeiuri diferite) 

 


