
 

  

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 09 NOIEMBRIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 22851/2017 
• Hotarare nr. 

1141 
• Hotarare nr. 

1142 
• Hotarare nr. 

1143 
• Hotarare nr. 

1144 
• Hotarare nr. 

1145 
• Hotarare nr. 

1146 
• Hotarare nr. 

1147  

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 NELA PETRISOR 

judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 

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

judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
doamna TÂRLEA CAMELIA 
SIMONA 

procuror la Direcţia de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism 

Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel  

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

judecător dr. la Curtea de Apel Iaşi  

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
domnul GEORGESCU ALIN 
DOMENIC 

procuror la Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Bucureşti  

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
domnul GEORGE POPA 

judecător la Curtea de Apel Galaţi 

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, formulată de 
domnul DOVLETE PETRE 

procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Mehedinţi 



    

 
Solutie 

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

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NELA 
PETRIŞOR, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
începând cu data de 01.01.2018; (unanimitate) 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 
CONSTANTIN BRÂNZAN, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, începând cu data de 01.01.2018; (unanimitate) 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŢÂRLEA 
CAMELIA SIMONA, procuror la Direcţia de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul 
teritorial Târgu-Mureş; (unanimitate) 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SCRIMINŢI 
ELENA, judecător dr. la Curtea de Apel Iaşi; (unanimitate) 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 
11.12.2017,  a domnului GEORGESCU ALIN DOMENIC, procuror la 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, detaşat în cadrul 
aparatului propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii; (unanimitate) 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 
01.12.2017, a domnului DOVLETE PETRE, procuror cu grad 
profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Mehedinţi. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii de eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului 
GEORGE POPA, judecător la Curtea de Apel Galaţi, începând cu 
data de 05.12.2017. (majoritate: 8 voturi "admitere", 10 voturi 
"respingere") 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din 
funcţie a domnului GEORGE POPA, judecător la Curtea de Apel 
Galaţi, în temeiul art.83 alin.(1) teza finală din Legea nr.303/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu 



data împlinirii vârstei de 67 ani, respectiv 05.12.2017, dată la care 
expiră avizul anual de menţinere în funcţie acordat prin Hotărârea 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.821/14.07.2016. 
(majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 2 voturi NULE) 

2. 23170/2017 
• Hotarare nr. 

1148  

PROPUNERI LEGISLATIVE: 
Propunerile legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 304/2004 
privind organizarea judiciară, a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi a  Legii nr. 317/2004 privind Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
  
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ 
proiectele de Legi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi judecătorilor şi 
procurorilor, Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară şi a 
Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (11 
voturi "avizare negativă", 7 voturi "avizare favorabilă, cu 
observaţii") 

3. 22908/2017 
• Hotarare nr. 

1149  

Referatul Direcţiei resurse umane şi organizare nr.18884/2017 privind adresa 
Judecătoriei Brezoi prin care se solicită amânarea procedurii de înaintare către 
Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţia de judecător la 
Judecătoria Brezoi a domnului judecător Stoica Marian Bogdan şi numirea în 
funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Drăgăşani.  
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
Judecătoriei Brezoi de amânare, până la data de 01.02.2018, a 
procedurii de înaintare către Preşedintele României a propunerii 
privind eliberarea din funcţia de judecător la Judecătoria Brezoi a 
domnului judecător STOICA MARIAN BOGDAN şi numirea în 
funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Drăgăşani. (7 voturi "admitere", 11 voturi "respingere") 

4. 22323/2017 
• Hotarare nr. 

1150  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.21114/2017 privind solicitarea 
Tribunalului Iaşi de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a cel puţin un post 
temporar vacant de judecător de la nivelul Tribunalului Iaşi. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea, pe 
perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător 
de la nivelul Tribunalului Iaşi, în condiţiile art.134 din.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(majoritate: 13 voturi DA, 5 voturi NU) 

5. 22709/2017 
• Hotarare nr. 

1151 
• Hotarare nr. 

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
PROFESIONALE:  
1)  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21968/2017 privind 
constatarea calităţii de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor, constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea 



1152 
• Hotarare nr. 

1153 
• Hotarare nr. 

1154  

de Apel Târgu Mureş. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/22269/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti.  
  
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3/21974/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Tulcea.  
  
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/22577/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Suceava.  
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea 
de membru de drept al comisiei de evaluare a activităţii 
profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Târgu Mureş a doamnei procuror 
general  MAIER IOANA MARINELA. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 4 
Bucureşti, după cum urmează:  

- numeşte în calitate de membri desemnaţi pe doamna judecător 
ZIDARU LORENA, în locul doamnei judecător POPESCU CLARA 
MARIA, începând cu data de 11.12.2017 şi pe domnul judecător 
MIHĂIŢĂ FLORIN, în locul doamnei judecător OLSEN (fostă 
Moteanu) LUIZA IOANA, începând cu data de 
11.12.2017; (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membri supleanţi doamna judecător 
OLSEN (fostă Moteanu) LUIZA IOANA, în locul doamnei judecător 
PUŢINTEI MIHAELA OANA, începând cu data de 11.12.2017 şi pe 
doamna judecător MĂNESCU ROXANA MARIA, în locul 
domnului  judecător MIHĂIŢĂ FLORIN, începând cu data de 
11.12.2017; (unanimitate) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Tulcea în sensul 
numirii în calitate de membru  supleant a doamnei judecător STAN 



CAMELIA DANIELA, în locul domnului judecător HANZU IOAN, 
transferat la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. (unanimitate) 

             

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

- reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei procuror 
GHICA PAULA SIMONA. (unanimitate) 

- reînvestirea în calitate de membru supleant a doamnei procuror 
şef secţie judiciară CUCOŞ CAMELIA. (unanimitate) 

6. 22711/2017 
• Hotarare nr. 

1155 
• Hotarare nr. 

1156 
• Hotarare nr. 

1157 
• Hotarare nr. 

1158 
• Hotarare nr. 

1159 
• Hotarare nr. 

1160 
• Hotarare nr. 

1161 
• Hotarare nr. 

1162  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22263/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Hunedoara. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22261/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Neamţ. 
  
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22276/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita. 
  
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/22259/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea 
statelor de funcţii ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Târgu 
Mureş.  
  
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22266/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Craiova şi ale unor instanţe din 
circumscripţia sa teritorială.  
  
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22290/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Olt.  
  
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizar nr.22821/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Alba Iulia.  
  
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22815/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Bacău.  
 
Solutie 



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

(unanimitate) 

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

2. modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Târgu Neamţ, prin transformarea unui post vacant de grefier cu 
studii medii treapta I – personal auxiliar de specialitate, în post de 
grefier cu studii superioare gradul II- personal auxiliar de 
specialitate; 

3. modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Harghita, prin transformarea unui post de grefier gradul I, în post 
de grefier debutant cu studii superioare; 

4. modificarea statelor de funcţii  ale Judecătoriei Topliţa şi 
Judecătorie Luduş, prin transferul unui post vacant de grefier 
treapta I (studii medii) din statul de funcţii al Judecătoriei Topliţa, 
în statul de funcţii al Judecătoriei Luduş; 

5. modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel 
Craiova şi ale unor instanţe din circumscripţia sa teritorială, prin 
transformarea unor posturi vacante, după cum urmează:  

Instanţa Număr 
de 

posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

Curtea de Apel 
Craiova 

3 Grefier cu 
studii medii 
treapta I 

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II 

Judecătoria 
Craiova 

1 Grefier cu 
studii medii 
treapta I  

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II 

Judecătoria 
Motru 

1 Grefier cu 
studii medii 
treapta I  

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II 

Judecătoria 
Corabia  

1 Grefier cu 
studii medii 
treapta I  

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II 



Tribunalul 
Mehedinţi 

2 Grefier cu 
studii medii 
treapta I  

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II 

Judecătoria 
Drobeta Turnu 
Severin 

2 Grefier cu 
studii medii 
treapta I  

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II 

6. modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Olt, 
prin transformarea unui post ocupat de consilier gradul II (personal 
contractual), în post de consilier, clasa I, grad profesional principal 
(funcţie publică); 

7. modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Alba Iulia, după cum urmează:  

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul 
actual 

Postul 
transformat 

Curtea de Apel 
Alba Iulia 

1 Grefier 
treapta I 

Grefier 
treapta II 

8. modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Bacău, prin transformarea a 3 posturi ocupate de grefier, după cum 
urmează:  

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

Judecătoria 
Bacău 

3 Grefier debutant cu 
studii superioare 

Grefier 
gradul II 

 

7. 22951/2017 
• Hotarare nr. 

1163  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22947/2017 privind revenirea în 
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Băileşti a unui post de judecător 
transferat temporar în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dolj.  
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru revenirea postului vacant de execuţie de 
judecător din statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dolj în 
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Băileşti, în măsura 
în care se va publica decretul de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, al doamnei Simion Gabriela, judecător la Tribunalul 
Dolj. (unanimitate) 



8. 22317/2017 
• Hotarare nr. 

1164  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10571/2017 privind contestaţia 
domnului ROMAN MIHAI RADU, judecător la Tribunalul Ilfov, împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 565 din 23 mai 
2017, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Judecătoria Sectorului 4 
Bucureşti. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
contestaţiei formulate de domnul ROMAN MIHAI RADU, judecător 
la Tribunalul Ilfov, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 565 din 23 mai 2017. (1 vot 
"admitere", 17 voturi "respingere") 

9. 22324/2017 
• Hotarare nr. 

1165 
• Hotarare nr. 

1166  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19943/2017 privind contestaţiile 
doamnelor judecător LAURA MOROIU şi ELLZICA ELENA TENTIUC 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, 
ca inadmisibile, a contestaţiilor formulate de doamnele  LAURA 
MOROIU şi ELLZICA ELENA TENTIUC, judecători cu grad 
profesional de tribunal la Judecătoria Piatra-Neamţ. (unanimitate) 

10. 22319/2017 
• Hotarare nr. 

1167  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21465/2017 privind solicitarea 
Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a programului de formare iniţială 
pentru auditorii de justiţie din anul I şi II, aferent anului de formare 2018. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:  

-  Programul de formare iniţială pentru auditorii de justiţie din anul 
I 2018, inclusiv a disciplinelor la care auditorii de justiţie vor fi 
evaluaţi şi a modalităţilor de evaluare, conform propunerii 
Institutului Naţional al Magistraturii, anexată la nota direcţiei de 
specialitate, astfel cum a fost înaintată de Institutul Naţional al 
Magistraturii; (unanimitate) 

- Programul de formare iniţială pentru auditorii de justiţie din anul 
II - judecători, aferent anului de formare 2018,  inclusiv a 
disciplinelor la care auditorii de justiţie vor fi evaluaţi şi a 
modalităţilor de evaluare, conform propunerii Institutului Naţional 
al Magistraturii, anexată la nota direcţiei de specialitate, astfel cum 
a fost înaintată de Institutul Naţional al Magistraturii; (unanimitate) 

- Programul de formare iniţială pentru auditorii de justiţie din anul 
II - procurori, aferent anului de formare 2018,  inclusiv a 
disciplinelor la care auditorii de justiţie vor fi evaluaţi şi a 
modalităţilor de evaluare, conform propunerii Institutului Naţional 



al Magistraturii, anexată la nota direcţiei de specialitate, astfel cum 
a fost înaintată de Institutul Naţional al Magistraturii; (unanimitate) 

- datele şi a disciplinele la care se va susţine examenul de absolvire 
de către promoţia de auditori de justiţie 2018, respectiv:  

(unanimitate) 

- drept civil şi drept procesual civil – 22 octombrie 2018;  

- drept penal şi drept procesual penal – 24 octombrie 2018;  

- etică şi organizare judiciară – 26 octombrie 2018. 
11. 22571/2017 

• Hotarare nr. 
1168  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 17566/2017 
referitoare la implementarea Protocolului de colaborare privind educaţia juridică 
în şcoli prin raportare la Protocolul de colaborare dintre CSM România, CSM 
Republica Moldova şi CSP Republica Moldova. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat următoarele 
propuneri din cuprinsul punctului de vedere al direcţiei de 
specialitate:  

(majoritate: 17 voturi DA, 1 vot NU) 

- pentru schimbul de experienţă dintre Consiliul Superior al 
Magistraturii şi consiliile din Republica Moldova, este utilă 
informarea celor două consilii din Republica Moldova cu privire la 
încheierea protocolului privind educaţia juridică în şcoli şi 
comunicarea către acestea a conţinutului protocolului, cu ocazia 
întâlnirilor viitoare putând fi stabilite mijloacele concrete de 
realizare a acestui obiectiv  prin colaborarea trilaterală; 

- este utilă desfăşurarea unor activităţi comune de promovare a 
educaţiei juridice pentru mediul preuniversitar, activităţi descrise 
în Protocolul de colaborare privind educaţia juridică în şcoli şi care 
să implice şi reprezentanţi ai autorităţilor din Republica Moldova.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de intenţia 
doamnei judecător MARIANA GHENA, preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii, de a fi desemnată în calitate de persoană 
responsabilă din partea Consiliului Superior al Magistraturii pentru 
implementarea protocolului de colaborare privind educaţia juridică 
în şcoli, încheiat între Ministerul Justiţiei, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public şi 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (unanimitate) 



12. 22992/2017 
• Hotarare nr. 

1169  

Nota Biroului de achiziţii publice şi protocol nr.2/22472/2017 privind constituirea 
comisiei de renegociere chirie spaţii închiriate de Consiliul Superior al 
Magistraturii pentru anul 2018.  
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea 
componenţei comisiei de renegociere a chiriei spaţiilor închiriate 
de Consiliul Superior al Magistraturii  pentru anul 2018 şi a aprobat 
componenţa acesteia. (unanimitate) 

13. 22314/2017 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 6972/IJ/3131/DIj/2017 privind rezultatul 
verificărilor efectuate ca urmare a cererii formulate de doamna judecător 
CAMELIA BOGDAN. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii formulate de doamna judecător CAMELIA 
BOGDAN  prin care a solicitat  „apărarea reputaţiei sistemului 
judiciar”, ca urmare a apariţiei pe site-ul luju.ro la data de 8 
septembrie 2017 a articolului „INTERVENŢII SUBTERANE- 
Sistemul încearcă să obţină la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
anularea excluderii din magistratură a executantei Camelia 
Bogdan şi să înlocuiască sancţiunea cu una mai blândă, astfel 
încât judecătoarea să poată fi folosită mai departe în instanţe. 
Cerem SRI să monitorizeze operaţiunea pentru a preveni un atentat 
la siguranţa naţională. Sperăm ca informaţia să fie falsă”, ca 
urmare a solicitării doamnei judecător. (unanimitatea voturilor 
valabile exprimate - 16 voturi DA, 2 ABŢINERI) 

14. 23272/2017 
• Hotarare nr. 

1170  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.456/18998/2017 cu propunerea de 
completare a componenţei comisiei de reexaminare psihologică la concursul sau 
examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor 
din perioada 22 septembrie - 19 decembrie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea 
componenţei comisiei de reexaminare psihologică la concursul 
sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor organizat în perioada 22 septembrie – 
19 decembrie 2017. (majoritate) 

15. 23297/2017 PLÂNGERI PREALABILE:  
1) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios 
nr.20899/2017 privind plângerea prealabilă formulată de domnul STAN IONEL 
împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.648/2017. 
 
2) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios 
nr.22127/2017 cu privire la plângerea prealabilă formulată de doamna judecător 
TROFIN MONICA.  
 
3) Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios 
nr.21294/2017 privind sesizarea (plângerea prealabilă) formulată de domnul 



SAVA IOAN împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.346/13.03.2014. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) respingerea, ca tardivă, a plângerii prealabile formulate de 
domnul STAN IONEL împotriva Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.648/12.06.2017; (unanimitate) 

2) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
doamna judecător TROFIN MONICA, prin care a solicitat anularea 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.941/21.09.2017 referitoare la concursul de promovare în funcţii 
de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, efectivă şi pe loc, 
exclusiv sub aspectul organizării concursului de promovare pe loc 
sub rezerva finanţării posturilor de către Ministerul Justiţiei; 
majoritate (2 voturi "admitere", 16 voturi "respingere, ca 
inadmisibilă") 

3) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
domnul SAVA IOAN împotriva Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.346/13.03.2014. (unanimitate) 

 


