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ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 12 OCTOMBRIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 20783/2017 
• Hotarare nr. 

1015 
• Hotarare nr. 

1016 
• Hotarare nr. 

1017  

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20280/2017 privind propunerea 
de numire a domnului judecător BĂLAN MANUEL - CIPRIAN, în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Judecătoriei Timişoara. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20243/2017 privind propunerea 
de numire a doamnei judecător CRISTINA DICU în funcţia de preşedinte al 
Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Galaţi. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19707/2017 privind propunerea 
de numire a doamnei judecător CULEA GABRIELA în funcţia de preşedinte al 
Secţiei I civilă a Tribunalului Iaşi. 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: (unanimitate) 

1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a 
Judecătoriei Timişoara a domnului judecător BĂLAN MANUEL – 
CIPRIAN, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 13.10.2017. 

2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Galaţi a doamnei judecător 
CRISTINA DICU, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
13.10.2017. 

3. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului 
Iaşi a doamnei judecător CULEA GABRIELA, pe o perioadă de 3 
ani, începând cu data de 13.10.2017. 

2. 20173/2017 
• Hotarare nr. 

1018 
• Hotarare nr. 

1019 
• Hotarare nr. 

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19871/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Sectiei penale a Tribunalului 
Caraş-Severin, a domnului judecător BÎRSESCU ROBERT ALEXANDRU. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19876/2017 privind 
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1020 
• Hotarare nr. 

1021 
• Hotarare nr. 

1022  

propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Sectiei a I civilă, a 
Tribunalului Caraş-Severin a doamnei judecător ROTARIU LOREDANA-
MARIA. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19873/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Sectiei a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Caraş-Severin a doamnei 
judecător MARIA COTOLAN. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19878/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al  Tribunalului Caraş-
Severin a domnului judecător CIPU-DRĂGHICI VALENTIN-COSMIN. 
  
  
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20570/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Galaţi a domnului judecător MIHAI HÂLCOV. 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: (unanimitate) 

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Sectiei penale a 
Tribunalului Caraş-Severin a domnului judecător BÎRSESCU 
ROBERT ALEXANDRU, începând cu data de 13.10.2017, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Sectiei I civilă a 
Tribunalului Caraş-Severin a doamnei judecător ROTARIU 
LOREDANA-MARIA, începând cu data de 13.10.2017, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Sectiei a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Caraş-Severin a 
doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel MARIA 
COTOLAN, începând cu data de 13.10.2017, până la ocuparea 
funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

4. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Caraş-
Severin a domnului judecător CIPU-DRĂGHICI VALENTIN-
COSMIN, începând cu data de 13.10.2017, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 
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5. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Judecătoriei Galaţi a domnului judecător MIHAI HÂLCOV, 
începând cu data de 13.10.2017, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

3. 20175/2017 
• Hotarare nr. 

1023 
• Hotarare nr. 

1024 
• Hotarare nr. 

1025 
• Hotarare nr. 

1026 
• Hotarare nr. 

1027 
• Hotarare nr. 

1028  

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
 
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19939/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Sectiei penale a 
Tribunalului Timiş, a doamnei judecător BĂDESCU MONICA. 
 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19890/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Sectiei penale a 
Tribunalului Călăraşi, a doamnei judecător GABRIELA TĂNASE. 
  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20284/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului 
Militar Iaşi a domnului judecător CONDREA DAN. 

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20286/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Militar Iaşi a domnului judecător CHIRIŢĂ CĂTĂLIN MIHAI. 

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.20928/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a VII-a pentru cauze 
privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Bucureşti a 
doamnei judecător LIZETA HARABAGIU. 

6.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20900/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Sectiei a II-a 
Civilă a Tribunalului Constanţa a doamnei judecător PASCU SANDA-IOANA. 

 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: (unanimitate) 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale 
a Tribunalului Timiş a doamnei judecător BĂDESCU MONICA, 
începând cu data de 22.09.2017, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Sectiei penale 
a Tribunalului Călăraşi a doamnei judecător GABRIELA TĂNASE, 
începând cu data de 11.10.2017, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
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3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului 
Militar Iaşi a domnului judecător CONDREA DAN, începând cu 
data de 20.11.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

4. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Militar Iaşi a domnului judecător cu grad profesional de curte de 
apel CHIRIŢĂ CĂTĂLIN MIHAI, începând cu data de 28.10.2017, 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a VII-a 
pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a 
Curţii de Apel Bucureşti a doamnei judecător LIZETA 
HARABAGIU, începând cu data de 15.10.2017, până la ocuparea 
funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a 
civilă a Tribunalului Constanţa a doamnei judecător PASCU 
SANDA-IOANA, începând cu data de 15.10.2017, până la revenirea 
titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 

4. 20536/2017 
• Hotarare nr. 

1029  

REÎNCADRARE:  
Nota Direcţiei Resurse umane şi organizare nr. 18509/2017 privind solicitarea 
domnului ORFESCU ARISTICĂ de reîncadrare în funcţia de judecător la 
Judecătoria Drobeta Turnu Severin. 
 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
constatat îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru 
reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin a domnului ORFESCU ARISTICĂ, fost judecător la 
Tribunalul Mehedinţi. (majoritate) 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu 
recomandă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin a domnului ORFESCU ARISTICĂ, fost judecător la 
Tribunalul Mehedinţi. (unanimitate) 

5. 20540/2017 
• Hotarare nr. 

1030  

DETAŞARE:  
 
Nota Direcţiei Resurse umane şi organizare nr. 20061/2017 privind solicitarea 
de detaşare în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a doamnei MANUELA 
LUDUŞAN, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 
 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât detaşarea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe - 
Direcţia Agent Guvernamental a doamnei MANUELA LUDUŞAN, 
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judecător la Curtea de Apel Bucureşti, pe perioada 15.10.2017-
17.11.2017. (majoritate: 7 DA, 3 NU) 

6. 20484/2017 
• Hotarare nr. 

1031  

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18509/2017 privind solicitarea 
Judecătoriei Constanţa de modificare a datei transferului acordat prin Hotărârea 
Secţiei pentru judecători nr. 976/2017. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6/18804/2017 privind 
solicitarea Judecătoriei Deva de modificare a datei transferului acordat prin 
Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 988/2017. 
  
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8/18739/2017 privind 
solicitarea Tribunalului Botoşani de  modificare a datei transferului acordat prin 
Hotărârea Secţiei pentru judecători nr. 960/2017 
 
Solutie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât admiterea solicitării Tribunalului Botoşani de modificare a 
Hotărârii nr. 960/26.09.2017 a Secţiei pentru judecători, în sensul 
ca transferul la Judecătoria Turnu Măgurele a domnului BOSOC 
SAMIR, judecător la Judecătoria Săveni să opereze începând cu 
data de 01.12.2017, în loc de data de 01.11.2017. (majoritate: 6 DA, 
4 NU) 

2. De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii, constatând incidenţa art. 122 şi 125 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior 
al Magistraturii, adoptat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.326/2005, a hotărât reluarea votului  în 
ceea ce priveşte solicitarea Judecătoriei Constanţa de modificare 
a Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 976/26.09.2017 şi 
solicitarea Judecătoriei Deva de modificare a Hotărârii nr. 
988/26.09.2017 a Secţiei pentru judecători. 

7. 20785/2017 
• Hotarare nr. 

1032  

Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 19012/2017 privind propunerea 
de desfiintare a uneia dintre functiile de vicepresedinte de la Tribunalul Gorj si 
transformarea postului aferent in post de executie de judecator. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: (unanimitate) 

1. Aprobarea solicitării preşedintelui Curţii de Apel Craiova şi 
preşedintelui Tribunalului Gorj privind desfiinţarea unei funcţii de 
vicepreşedinte de la Tribunalul Gorj, în vederea transformării 
funcţiei de conducere în post de execuţie. 
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2. Sesizarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în 
vederea acordării avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii al Tribunalului Gorj, prin transformarea postului aferent 
funcţiei de vicepreşedinte în post de execuţie de judecător. 

8. 21030/2017 
• Hotarare nr. 

1034 

Nota Inspecţiei Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
luat act de Nota Inspecţiei Judiciare nr. 5115/IJ/982/DIP/2017. 

9. 21031/2017 
• Hotarare nr. 

1035 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea unor membri ai 
Secţiei pentru judecători cu privire la legalitatea detaşărilor în cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 
având în vedere soluţia Plenului din data de 12.10.2017 cu privire 
la calitatea de a solicita încetarea detaşărilor magistraţilor din 
cadrul aparatului propriu al Consiliului, în sensul că în cazul 
judecătorilor detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii, încetarea detaşării acestora poate fi dispusă numai 
la solicitarea preşedintelui Consiliului, a hotărât înaintarea cererii 
către preşedintele Consiliului în vederea aprecierii exercitării 
prerogativei de sesizare a secţiilor. 

10. 21136/2017 
• Hotarare nr. 

1033  

Nota Directiei resurse umane si organizare nr. 20864/2017privind eliberarea din 
funcţia de magistrat-asistent şef la Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie a doamnei magistrat-asistent ANTOANETA CORNELIA LIPCINSKI. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât eliberarea din funcţia de magistrat-asistent şef la Secţia I 
civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a doamnei magistrat-
asistent ANTOANETA CORNELIA LIPCINSKI, prin demisie, 
începând cu data de 01.11.2017. (unanimitate) 

 


