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ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 26 OCTOMBRIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 21809/2017 
• Hotarare nr. 

1036 
• Hotarare nr. 

1037 
• Hotarare nr. 

1038 
• Hotarare nr. 

1039  

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21181/2017 privind 
propunerea de numire a domnului judecător NICOLAE CĂTĂLIN CHIRCUŞI, în 
funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Slatina. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21181/2017 privind propunerea 
de numire a domnului judecător COSMIN-IONEL UNGUREANU, în funcţia de 
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Slatina. 
  
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19834/2017 privind propunerea 
de numire  în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Cluj-Napoca a 
doamnei DARADICS OANA-MARIA, judecător cu grad profesional de tribunal. 
  
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21420/2017 privind propunerea 
de numire  în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă şi asigurări 
sociale a Tribunalului Dolj a doamnei judecător CLAUDIA DINU. 
 
Solutie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
a hotărât:  (unanimitate, după caz majoritate) 

1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Slatina a domnului judecător NICOLAE CĂTĂLIN CHIRCUŞI, pe o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 27.10.2017. 

2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei 
Slatina a domnului judecător COSMIN-IONEL UNGUREANU, pe o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 27.10.2017. 

3.1. Numirea  în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a 
Judecătoriei Cluj-Napoca a doamnei judecător cu grad 
profesional de tribunal DARADICS OANA-MARIA, pe o perioadă 
de 3 ani, începând cu data de 27.10.2017. 
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3.2. Încetarea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a 
Judecătoriei Cluj-Napoca a doamnei judecător cu grad 
profesional de tribunal DARADICS OANA-MARIA, începând cu 
data numirii în această funcţie. 

4. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă 
şi asigurări sociale a Tribunalului Dolj a doamnei judecător 
CLAUDIA DINU, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
30.10.2017. 

2. 21483/2017 
• Hotarare nr. 

1040 
• Hotarare nr. 

1041 
• Hotarare nr. 

1042 
• Hotarare nr. 

1043 
• Hotarare nr. 

1044 
• Hotarare nr. 

1045 
• Hotarare nr. 

1046  

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21145/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului 
Mureş a doamnei judecător SZASZ VERONICA. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20679/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă de 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea a doamnei judecător 
DANIELA ŞTEFANIA SOTOC. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20858/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Balş  a 
doamnei judecător SOARE NICOLETA. 
  
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21219/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Marghita a 
domnului judecător MARIAN BOZGA. 
  
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21746/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului 
Dolj a doamnei judecător PĂTRU ALINA. 
  
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21671/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului 
Covasna a doamnei judecător BENEGUI ALEXANDRA DANIELA. 
  
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21751/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Tribunalului Dolj, a doamnei judecător ELENA CAMELIA MACAMETE. 
  
  
  
 
Solutie 

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

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Sectiei civile a Tribunalului 
Mureş a doamnei judecător SZASZ VERONICA, începând cu data 
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de 27.10.2017, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Sectiei a II-a civilă de 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea a 
doamnei judecător DANIELA ŞTEFANIA SOTOC, începând cu data 
de 27.10.2017, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Balş a 
doamnei judecător SOARE NICOLETA, începând cu data de 
27.10.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Marghita a 
domnului judecător MARIAN BOZGA, începând cu data de 
27.10.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

5. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a 
Tribunalului Dolj a doamnei judecător PĂTRU ALINA, începând cu 
data de 03.11.2017, până la ocuparea funcţiei prin numire, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

6. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului 
Covasna a doamnei judecător BENEGUI ALEXANDRA DANIELA, 
începând cu data de 27.10.2017, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

7. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Tribunalului Dolj a doamnei judecător ELENA CAMELIA 
MACAMETE, începând cu data de 30.10.2017, până la ocuparea 
funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
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3. 21578/2017 
• Hotarare nr. 

1047 
• Hotarare nr. 

1048  

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21283/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării  doamnei judecător cu grad de curte de 
apel DOINIŢA CERNAT în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului 
Teleorman. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21599/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării  în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a 
Judecătoriei Botoşani a domnului judecător LUNGU LUCIAN. 
 
Solutie 

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

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Sectiei civile a 
Tribunalului Teleorman a doamnei judecător cu grad profesional 
de curte de apel DOINIŢA CERNAT, începând cu data de 
09.11.2017, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

  

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Sectiei civile a 
Judecătoriei Botoşani a domnului judecător LUNGU LUCIAN, 
începând cu data de 01.12.2017, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  
4. 21487/2017 

• Hotarare nr. 
1049  

CONTINUARE ACTIVITATE:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21261/2017 privind cererea 
formulată de doamna judecător cu grad profesional de curte de apel, DANCIU 
MARIA RUXANDRA, de continuare a activităţii la Curtea de Apel 
Piteşti,  începând cu data la care îi încetează mandatul în funcţia de preşedinte 
al Tribunalului Specializat Arges, în temeiul art.51 alin.(1) din Legea 303/2004 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
  
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât admiterea, de principiu, a solicitării formulate de doamna 
judecător cu grad profesional de curte de apel DANCIU MARIA 
RUXANDRA, de continuare a activităţii la Curtea de Apel Piteşti, în 
temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 
01.07.2018, dată la care expiră mandatul său în funcţia de 
preşedinte al Tribunalului Specializat Arges, urmând ca situaţia 
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posturilor să fie avută în vedere la o dată mai apropiată de 
momentul transferului. (unanimitate) 

  

5. 21808/2017 
• Hotarare nr. 

1050  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 20128/2017 referitor la 
solicitarea doamnei  ANAMARIA TRANCĂ, judecător la Curtea de Apel 
Bucureşti, privind acordul prealabil al Secţiei pentru judecători pentru o 
eventuală detaşare în cadrul OSCE. 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
exprimat acordul prealabil al Sectiei pentru judecători pentru o 
eventuală detaşare în cadrul OSCE-Misiunea Specială de 
Monitorizare din Ucraina a doamnei TRANCĂ ANAMARIA, 
judecător la Curtea de Apel Bucureşti. (majoritate) 

  

6. 21867/2017 
• Hotarare nr. 

1051 
• Hotarare nr. 

1052  

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. 
  
 
Solutie 

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

1. Admiterea solicitării Judecătoriei Constanţa de modificare a 
Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 976/26.09.2017, în sensul ca 
transferul la Judecătoria Iaşi a doamnei Ailene Ancuţa, judecător 
la Judecătoria Constanţa să opereze de la data de 01.01.2018, în 
loc de data de 01.11.2017. 

2. Respingerea solicitării Judecătoriei Deva de modificare a 
Hotărârii nr. 988/26.09.2017 a Secţiei pentru judecători, în sensul 
ca transferul la Judecătoria Timişoara a doamnei ŢIFREA 
GABRIELA MARIA, judecător la Judecătoria Deva să opereze 
începând cu data de 01.12.2017, în loc de data de 01.11.2017. 
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7. 22108/2017 
• Hotarare nr. 

1053  

CONTESTAŢII: Contestațiile formulate împotriva hotărârilor comisiei de 
organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de 
conducere a judecătorilor organizat în perioada 22 septembrie - 19 decembrie 
2017.domnul judecător militar GUNESCU GABRIEL -  Hotărârea nr. 
6/19.10.2017 a comisiei de organizare a concursului sau examenului pentru 
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în perioada 22 
septembrie - 19 decembrie 2017. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât respingerea contestatiei formulate de domnul judecător 
militar GUNESCU GABRIEL împotriva Hotărârii nr. 6/19.10.2017 
a comisiei de organizare a concursului sau examenului pentru 
numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în 
perioada 22 septembrie - 19 decembrie 2017. (majoritate) 

8. 21996/2017 
• Hotarare nr. 

1054  

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5604/IJ/2525/DIJ/2017, privind eficienţa 
managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi 
regulamente de către conducerea Judecătoriei Balş. 
Solutie 

  

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5604/IJ/2525/DIJ/2017 
privind eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor 
ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea 
Judecătoriei Balş. (unanimitate) 

2. De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii a aprobat următoarele  măsuri: (unanimitate, după 
caz majoritate) 

  
1.1. Sesizarea Ministerului Justiţiei pentru a analiza 
oportunitatea elaborării unui act normativ în vederea 
rearondării localitătilor din judetul Olt între instantele din 
raza de competentă a Tribunalului Olt. 
2. Luarea măsurilor necesare pentru efectuarea reparatiilor si 
igienizarea clădirii în care functionează Judecătoria Bals, 
precum si pentru înlocuirea mobilierului de la compartimentul 
arhivă-registratură 
3. Monitorizarea activitătii personalului auxiliar de la 
Judecătoria Bals de către conducerea acesteia, precum si 
luarea măsurilor necesare, inclusiv disciplinare, în conditiile 
în care se mai constată derapaje în ceea ce priveste 
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îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor/atributiilor de 
serviciu ori relatia ireverentioasă fată de judecătorii instantei. 
4. Monitorizarea activitătii Judecătoriei Bals de către 
conducerile Tribunalului Olt si Curtii de Apel Craiova si 
comunicarea către Inspectia Judiciară a modului de 
remediere a deficienţelor constatate într-un termen de 6 luni 
de la data aprobării prezentului raport. 

  
9. 22133/2017 

• Hotarare nr. 
1055 

• Hotarare nr. 
1056 

• Hotarare nr. 
1057 

• Hotarare nr. 
1058  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea unor judecători de 
încetare a detaşării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât încetarea detaşării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a 
următorilor judecători, ca urmare a solicitării acestora: (unanimitate) 

  
IONITĂ IONEL CRISTIAN, judecător la Tribunalul Arges, 
începând cu data de 01.01.2018. 
MILITARU MARIANA OTILIA, judecător la Judecătoria 
Petrosani, începând cu data de 03.01.2018. 
SAMOILESCU CLAUDIA, judecător la Tribunalul Olt, începând 
cu data de 01.08.2018. 

  

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
luat act de renuntarea la cererea de încetare a detasării în cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei GEORGESCU 
DIANA MUSATA, judecător la Curtea de Apel Ploiesti. (unanimitate) 

  
 


