
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 16 NOIEMBRIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 22326/2017 
• Hotarare nr. 

1171  

REÎNCADRARE ÎN FUNCŢIE DE JUDECĂTOR/PROCUROR: 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 16065/2017 privind cererea de 
reîncadrare în funcţia de procuror a domnului BOTEZ GHEORGHE DAN, fost 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Teleorman. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererii de reîncadrare în funcţia de procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Teleorman a domnului BOTEZ GHEORGHE DAN. 
(majoritate: 4 voturi DA, 12 voturi NU). 

2. 21870/2017 
• Hotarare nr. 

1172 
• Hotarare nr. 

1173  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 17985/2017 privind cererea 
domnului procuror CONSTANTINESCU DAN de la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Constanţa, de acordare a avizului anual de menţinere în funcţie 
după împlinirea vârstei de  65 de ani. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21700/2017 privind cererea 
doamnei TASE VANGHELIŢA, judecător la Curtea de Apel Constanţa, de 
acordare a avizului anual de menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de  65 
de ani. 
  
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22.526/2017 privind cererea 
doamnei judecător MUŞETESCU FILOFTEIA, judecător la Tribunalul Buzău, de 
menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani.  
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a 
domnului CONSTANTINESCU DAN, procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Constanţa, după împlinirea vârstei de 65 ani, 
începând cu data de 05.02.2018, până la data de 05.02.2019; 
(majoritate: 11 voturi DA, 4 voturi NU, 1 vot NUL) 



2) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a 
doamnei TASE VANGHELIŢA, judecător la Curtea de Apel 
Constanţa, după împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 
02.01.2018, până la data de 02.01.2019; (majoritate: 10 voturi DA, 
6 voturi NU) 

3) Cu privire la cererea de menţinere în funcţie a doamnei 
MUŞETESCU FILOFTEIA, judecător la Tribunalul Buzău, având în 
vedere dispoziţiile art.12 ind.2 şi 5 din Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât 
reluarea votului în proxima şedinţă a Plenului. (8 voturi DA, 8 
voturi NU) 

3. 23556/2017 
• Hotarare nr. 

1174 
• Hotarare nr. 

1175 
• Hotarare nr. 

1176 
• Hotarare nr. 

1177 
• Hotarare nr. 

1178  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  OLARIU VIORICA 

Judecător la Curtea de Apel Iaşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  GHIŢU GABRIELA 

Procuror la  Parchetul depe lângă 
Curtea de Apel Târgu Mureş 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
domnul  MIHUŢ MIHUŢ 

Procuror la  Parchetul depe lângă 
Curtea de Apel Cluj 

Judecătorie/Parchet de pe lângă  judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  AMARIEI MARIA-CLAUDIA 

Judecător la Judecătoria Răducăneni 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  GEORGESCU CERASELA 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti 

 
Solutie 

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

(unanimitate) 

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei judecător 
OLARIU VIORICA, preşedintele Secţiei civile a Curţii de Apel Iaşi, 
începând cu data de 01.02.2018; 

2) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu 
data de 01.12.2017, a doamnei GHIŢU GABRIELA, procuror 



general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu 
Mureş; 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MIHUŢ 
MIHUŢ, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, 
începând cu data de 01.12.2017; 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei AMARIEI 
MARIA-CLAUDIA, judecător la Judecătoria Răducăneni;  

5) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu 
data de 01.01.2018, a doamnei CERASELA GEORGESCU, prim 
procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 5 Bucureşti. 

4. 22322/2017 
• Hotarare nr. 

1179 
• Hotarare nr. 

1180 
• Hotarare nr. 

1181 
• Hotarare nr. 

1182 
• Hotarare nr. 

1183  

EFECTE HOTĂRÂRI: 
  
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 18626/2017 privind efectele 
Hotărârii nr. 1029/06.09.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în 
ceea ce priveşte situaţia doamnei judecător BOŢU PETRONELA. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22757/2017 privind încetarea 
efectelor Hotărârii nr. 28/19.01.2012 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22829/2017 privind solicitarea 
formulată de conducerea Curţii de Apel Braşov privind încadrarea doamnei 
COMŞA MARCELA, judecător la Curtea de Apel Braşov. 
  
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22700/2017 privind încetarea 
efectelor Hotărârii nr. 290/05.04.2012 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
  
5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/8535/2017 privind efectele 
Hotărârii nr. 628/10.07.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât următoarele:  

(unanimitate) 

1) efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1029/06.09.2016 se vor produce în continuare, până la momentul 
încadrării doamnei judecător BOŢU PETRONELA pe un post 
vacant din cadrul Judecătoriei Piatra Neamţ, încadrarea domniei 
sale urmând să opereze pe postul temporar vacant din cadrul 
acestei instanţe, respectiv postul doamnei judecător Ursu Simona;  



2) constată încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.28/19.01.2012, prin care s-a hotărât 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post temporar vacant 
de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, în 
condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3) sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării unui post de 
judecător la Curtea de Apel Braşov, începând cu data de 
04.11.2017, în vederea încadrării doamnei judecător COMŞA 
MARCELA, Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.375/28.03.2013 urmând a-şi produce efecte în continuare până 
la momentul încadrării doamnei judecător COMŞA MARCELA pe 
un post vacant la Curtea de Apel Braşov;   

4) constată încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.290/05.04.2012,  prin care s-a dispus 
ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi temporar 
vacante în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, în 
condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, având în vedere că titularii 
posturilor nu îşi mai desfăşoară activitatea în cadrul acestui 
parchet; 

5) efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.628/10.07.2012 se vor produce în continuare, până la momentul 
încadrării doamnei judecător PANAITESCU CAMELIA ALEGRIA pe 
un post vacant în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, 
încadrarea domniei sale, începând cu data de 16.10.2017 (data 
reluării activităţii de către doamna judecător Petru Miruna Elena – 
pe al cărei post era încadrată doamna judecător Panaitescu 
Camelia Alegria) urmând să opereze pe postul temporar vacant 
neocupat din cadrul acestei instanţe, a cărui durată este cea mai 
îndelungată, respectiv pe postul doamnei judecător Vernea (fostă 
Oanea) Andreea, aflată în concediu pentru creşterea şi îngrijirea 
copilului pe perioada 18.08.2017-20.05.2019.  

5. 23555/2017 
• Hotarare nr. 

1184 
• Hotarare nr. 

1185  

CONTESTAŢII:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7/18554/2017 privind 
contestaţia formulată de domnul ŞTEFĂNIŢĂ DOBRE, judecător la Judecătoria 
Buzău, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.948 din 26.09.2017. 
  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7/11842/2017 privind 
contestaţia formulată de doamna ISAC OTILIA-IOLANDA-ELENA, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, împotriva Hotărârii nr. 
244/30.05.2017 aSecţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) respingerea contestaţiei formulate de domnul ŞTEFĂNIŢĂ 
DOBRE, judecător la Judecătoria Buzău, împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.948 din 26.09.2017; (unanimitate) 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna ISAC OTILIA-
IOLANDA-ELENA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Caraş-Severin, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 244/30.05.2017. (majoritate: 
1 vot "Admitere", 15 voturi "Respingere") 

6. 23594/2017 
• Hotarare nr. 

1186  

CONCURSURI: 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind componenţa comisiilor de 
elaborare subiecte, contestaţii şi mediere la concursul pentru promovarea 
efectivă a judecătorilor şi procurorilor la concursul de promovare în funcţii de 
execuţie din data de 26 noiembrie 2017  
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa 
comisiilor de elaborare subiecte, de soluţionare a contestaţiilor şi 
de mediere la concursul de  promovare la concursul de promovare 
în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi 
procurorilor, din data de 26 noiembrie 2017. (unanimitate, după 
caz, majoritate) 

7. 23599/2017 
• Hotarare nr. 

1187 
• Hotarare nr. 

1188 
• Hotarare nr. 

1189 
• Hotarare nr. 

1190 
• Hotarare nr. 

1191 
• Hotarare nr. 

1192 
• Hotarare nr. 

1193  

CONTESTAŢII 
Nota Direcţiei resurse umane si organizare privind contestaţiile formulate 
împotriva Hotărârilor Secţiei pentru judecători/procurori la concursul de 
promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor si procurorilor din data de 26 
noiembrie 2017. 
CIUCULESCU CONSTANTIN, judecător la Tribunalul Militar Bucureşti - Hot nr. 
1065/09.11.2017. 
FERENCZ ADINA-IULIA, judecător la Judecătoria Târgu Mureş - Hot nr. 
1066/09.11.2017 
STRÂMBEI MARIUS CĂTĂLIN, procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă 
Tribunalul Militar Bucureşti - Hot nr. 690/07.11.2017 
UNGUREANU ALIN GABRIEL, procuror  la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Deta - Hot nr. 693/07.11.2017 
NEAGU SILVIU, procuror  la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti - Hot nr. 
691/07.11.2017 
ANDRAŞ COSMIN GHEORGHE, procuror  la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Covasna - Hot nr. 692/07.11.2017 
VLAD ŢARI, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - 
Hot nr. 1067/09.11.2017 
  
 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) respingerea contestaţiei formulate de domnul CIUCULESCU 
CONSTANTIN, judecător la Tribunalul Militar Bucureşti, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1065/09.11.2017; (unanimitate) 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna FERENCZ ADINA-
IULIA, judecător la Judecătoria Târgu Mureş, împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1066/09.11.2017;(unanimitate)  

3) respingerea contestaţiei formulate de domnul STRÎMBEI 
MARIUS-CĂTĂLIN, procuror militar la Parchetul Militar împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.690/07.11.2017;(unanimitate) 

4) respingerea contestaţiei formulate de domnul UNGUREANU 
ALIN GABRIEL, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Deta, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.693/07.11.2017;(unanimitate) 

5) respingerea contestaţiei formulate de domnul NEAGU SILVIU, 
procuror  la Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti,  împotriva 
Hotărârii  Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 691/07.11.2017; (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate: 15 voturi "Respingere", 1 vot NUL) 

6) respingerea contestaţiei formulate de domnul ANDRAŞ COSMIN 
GHEORGHE, procuror  la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Covasna, împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 692/07.11.2017;(unanimitate) 

7) respingerea contestaţiei formulate de domnul VLAD ŢARI, 
judecător cu grad de tribunal la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.1067/09.11.2017.(unanimitate) 

8. 23439/2017 
• Hotarare nr. 

1194  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare 2/21515/2017 privind solicitarea 
Tribunalului Cluj de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar 
vacant de judecător de la nivelul acestei instanţe. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a 
unui post temporar vacant, prin procedura prevăzută de art.134 
ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată cu modificările şi 



completările ulterioare, la Tribunalul Cluj. (majoritate: 6 voturi 
"Admitere", 10 voturi "Respingere") 

9. 23443/2017 
• Hotarare nr. 

1195  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 104/13119/2017 cu propunerile 
privind desemnarea psihologului care va participa la interviul candidaţilor din 
cadrul concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de 
Casaţie organizat în perioada 30 august 2017-14 martie 2018. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat 
psihologul care va participa la interviul candidaţilor din cadrul 
concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 30 august 2017-14 martie 
2018. (unanimitate)  

10. 23447/2017 
• Hotarare nr. 

1196  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21851/2017 privind solicitarea 
Curţii de Apel Cluj de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea 
postului de grefier statistician din cadrul Tribunalului Bistriţa - Năsăud. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea 
unui concurs pentru ocuparea postului de grefier statistician cu 
studii superioare, gradul I, din cadrul Tribunalului Bistriţa-Năsăud. 
(unanimitate) 

11. 23448/2017 
• Hotarare nr. 

1197  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14836/2017, 20708/2017 privind 
solicitarea Ministerului Justiţiei referitoare la Hotărârea nr. 959/21.09.2017 a 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.959/21.09.2017 în ceea ce priveşte acordarea avizului conform 
pentru redistribuirea  1 post de procuror de la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Moineşti la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Moreni, cu menţinerea celorlalte dispoziţii ale hotărârii sus-
menţionate. (unanimitate) 

12. 23553/2017 
• Hotarare nr. 

1198 
• Hotarare nr. 

1199 
• Hotarare nr. 

1200 
• Hotarare nr. 

1201 
• Hotarare nr. 

1202 
• Hotarare nr. 

1203 
• Hotarare nr. 

1204 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.23027/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Câmpina.  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22256/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22254/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Călăraşi. 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22257/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22098,10972,21977/2017 
privind sesizarea Plenului în vederea emiterii avizului conform în vederea 



• Hotarare nr. 
1205  

transferului temporar de post conform Hotărârii Secţiei pentru judecători  nr.1072 
din data de 09.11.2017. 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22271/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Brăila. 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22274/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriai Galaţi. 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22258/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. 
 
Solutie 

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

(unanimitate) 

1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Câmpina, prin transformarea a 2 posturi ocupate de grefier arhivar 
debutant, în post de grefier arhivar treapta II; 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti, prin transformarea unui post ocupat de 
grefier arhivar debutant cu studii medii, în post de grefier arhivar 
treapta II; 

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

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

5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel 
Braşov şi Tribunalului Harghita, prin transferul temporar a unui 
post de judecător de la Tribunalul Harghita la Curtea de Apel 
Braşov (postul domnului judecător Neagoe Vlad Mihai), urmare a 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1072/09.11.2017; 

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Brăila, prin transformarea unui post vacant de şofer (personal 
conex), în post de grefier gradul II (personal auxiliar de 
specialitate); 



7) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Galaţi, prin transformarea unui post vacant de grefier treapta I 
(personal auxiliar de specialitate), în post de grefier gradul II 
(personal auxiliar de specialitate); 

8) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sectorului 6 Bucureşti, prin transformarea unui post ocupat de 
grefier arhivar debutant cu studii medii, în post de grefier arhivar 
treapta II.  

13. 23532/2017 
• Hotarare nr. 

1206 
• Hotarare nr. 

1207  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII 
PROFESIONALE A JUDECĂTORILOR/PROCURORILOR:  
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/22817/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.  
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/23322/2017 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Craiova.  
 
Solutie 

1) 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 Bucureşti, în sensul numirii doamnei PANTILIE 
NICOLETA în calitate de membru supleant, începând cu data de 
11.12.2017, în locul domnului procuror GHERGHE VICENŢIU 
RĂZVAN, urmare a expirării celui de-al doilea mandat în această 
calitate. (unanimitate) 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Craiova, în sensul numirii domnului GRIGORIE EUGEN 
CRISTIAN, procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Craiova, în calitate de membru desemnat al acestei 
unităţi de parchet, în locul domnului procuror şef secţie judiciară 
Cergă Constantin, eliberat din funcţie, prin 
pensionare.(unanimitate) 

14. 23544/2017 
• Hotarare nr. 

1208  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.21278; 21226/2017 privind 
solicitarea de aprobare a ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post 
temporar vacant de la Judecătoria Zărneşti, prin procedura prevăzută de art.134 
ind.1 din Legea nr.304/2004. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât  respingerea 
solicitării de ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post 
temporar vacant de judecător de la nivelul Judecătoriei 



Zărneşti,  în condiţiile prevăzute de art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(au fost predate 15 BV: majoritate: 1 vot DA, 14 voturi NU)  

Cu privire la posibilitatea delegării unui judecător din 
circumscripţia curţii de apel la Judecătoria Zărneşti, Plenul 
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât comunicarea unei 
circulare, prin curţile de apel, pentru a face cunoscută situaţia 
Judecătoriei Zărneşti şi identificarea unor posibile opţiuni. 
(majoritate: 15 voturi DA, 1vot NU) 

15. 23545/2017 
• Hotarare nr. 

1209  

Notă nr. 22699/2017 cu propuneri de stabilire a perioadelor de desfăşurare a 
adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor pentru dezbaterea şi aprobarea 
rapoartelor anuale de activitate şi a structurii recomandate a acestor rapoarte. 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit perioadele 
de desfăşurare a adunărilor generale ale instanţelor şi parchetelor, 
în vederea dezbaterii şi aprobării rapoartelor de bilanţ aferente 
anului 2017, conform celor propuse în cadrul Comisiei nr.2 din 
şedinţa de la data de 08.11.2017, după cum urmează:  

(unanimitate) 

- 15.01.2018-26.01.2018- adunările generale ale judecătoriilor, 
respectiv ale parchetelor de pe lângă judecătorii;  

- 29.01.2018-09.02.2018 - adunările generale ale tribunalelor, 
respectiv ale parchetelor de pe lângă tribunale; 

- 12.02.2018-23.02.2018  - adunările generale ale curţilor de apel, 
respectiv ale parchetelor de pe lângă curţile de apel; 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat structura 
recomandată pentru rapoartele de bilanţ ale instanţelor şi 
parchetelor, într-o formă simplificată, corespunzătoare structurii 
raportului anual privind starea justiţiei, cu observaţiile decise de 
Comisia nr.1  la data de 06.04.2015. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât următoarele:  

(unanimitatea voturilor valabil exprimate: 15 voturi DA, 1 vot NUL) 

3. - comunicarea perioadelor de întrunire a adunărilor generale ale 
instanţelor şi parchetelor şi a structurii recomandate a raportului 
de bilanţ către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea stabilirii de 
către aceste instituţii a datei la care se vor întruni adunările lor 



generale în scopul aprobării propriilor rapoarte anuale de 
activitate;  

4. - transmiterea prin circulară a hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii cu privire la propunerile de la punctele 1 
şi 2 către toate instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă 
acestea. 

16. 23551/2017 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind cererile de înlocuire a unui 
membru al comisiei de examinare la concursul organizat pentru numirea în 
funcţii de conducere, organizat în perioada 22.09-19.12.2017.( EROARE) 

17. 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 apreciat că nu se 
impune conexarea punctului 17 cu punctul 18 de pe ordinea de 
zi.  (majoritate: 11 voturi, 2 Abţineri) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii de apărare a independenţei sistemului judiciar 
formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN, ce face 
obiectul Raportului Inspecţiei Judiciare 
nr.5717/IJ/2582/DIJ/2017. (majoritate: 13 voturi, 2 Abţineri) 

18. 22314/2017 
• Hotarare nr. 

1218  

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 apreciat că nu se 
impune conexarea punctului 18 cu punctul 17 de pe ordinea de zi. 
(majoritate:12 voturi , 1 Abţinere) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se 
impune amânarea discutării cererii formulate de doamna judecător 
CAMELIA BOGDAN  prin care a solicitat  „apărarea reputaţiei 
sistemului judiciar”, ce face obiectul Raportului Inspecţie 
Judiciare nr.6972/IJ/3131/DIJ/2017. (majoritate:  8 voturi, 1 
Abţinere) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea 
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”. (majoritate:8 voturi, 1 Abţinere) 

19. 23686/2017 
• Hotarare nr. 

1210  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12/20034/2017 privind 
desemnarea unui reprezentant al asociaţiilor profesionale , legal constituite , ale 
judecătorilor şi procurorilor, în Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al 
Magistraturii 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
candidaturii depuse de domnul BOGDAN GABOR, prim-procuror 
adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureş, în 
vederea desemnării în calitate de reprezentant al asociaţiilor 
profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi procurorilor, în 
Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii. 
(majoritate: 4 voturi DA, 10 voturi NU, 1 Abţinere, 1 vot NUL) 

20. 19998/2017 
• Hotarare nr. 

1211  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.19486/2017 privind solicitarea 
Judecătoriei Negreşti Oaş, referitoare la includerea unui post vacant de 
conducere de la această instanţă în lista posturilor pentru concursul de admitere 
în magistratură din anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării Judecătoriei Negreşti Oaş privind includerea unui post 
vacant de conducere de la această instanţă în lista posturilor 
pentru concursul de admitere în magistratură din anul 2017. (4 
voturi "Admitere"; 12 voturi "Respingere") 

21. 23694/2017 
• Hotarare nr. 

1212  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23456/2017 privind eliberarea din 
funcţia de director al Direcţiei afaceri europene relaţii internaţionale şi programe, 
prin demisie, a doamnei judecător MIRELA STANCU. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat  act de demisia 
din funcţia de director al Direcţiei pentru afaceri europene, relaţii 
internaţionale şi programe, începând cu data de 01.01.2018, a 
doamnei MIRELA STANCU, judecător în cadrul Tribunalului 
Bucureşti, detaşată la Consiliul Superior al Magistraturii. 
(unanimitate) 

22. 23713/2017 
• Hotarare nr. 

1213  

Nota completatoare a Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 19595/2017 
privind structura Raportului privind starea justiţiei pe anul 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea 
capitolelor „VIII. Date statistice privind cooperarea internaţională” 
şi „IX. Apărarea independenţei şi imparţialităţii sistemului judiciar” 
în structura Raportului privind starea justiţiei pe anul 2017. 
(majoritate: 12 voturi DA, 4 voturi NU) 



23. 23751/2017 
• Hotarare nr. 

1214  

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, cel puţin 
până la data de 01 decembrie 2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării Judecătoriei Brezoi de amânare, cel puţin până la data de 
01 decembrie 2017, 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 sa în funcţia de procuror la Parchetul de pe 
lângă Judecătoria Drăgăşani. (3 voturi "Admitere", 13 voturi 
"Respingere") 

24. 23777/2017 
• Hotarare nr. 

1219  

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 
23706/2017 referitor la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea 
Regulamentului privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 
mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi condiţiile de 
acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare " Justiţie" şi 
Curtea Constituţională. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune 
adoptarea Hotărârii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului 
privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, 
mărimea concretă a sporului pentru condiţii de muncă, precum şi 
condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de 
funcţii bugetare „Justiţie”şi Curtea Constituţională, cu menţiunea 
formulată în cadrul şedinţei Comisiei nr.2 în sensul că, pentru 
familia ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie şi Curtea 
Constituţională se impune reglementarea în concret a sporului 
pentru condiţii grele, vătămătoare sau periculoase la nivelul maxim 
de 15%. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit punctul de vedere al 
direcţiei de specialitate, în sensul că sporul pentru condiţii grele, 
vătămătoare sau periculoase are caracter permanent, avându-se în vedere 
şi caracterul normat sau, după caz, nenormat al activităţii.  (unanimitate)  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 
Ministerului Justiţiei cu propunerile formulate. (unanimitate) 

25. 23778/2017 
• Hotarare nr. 

1215  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23158/2017 privind transformarea 
unui post vacant de personal contractual din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Consiliului Superior al 
Magistraturii, prin transformarea postului de arhivar din cadrul 
Serviciului resurse umane pentru instanţele judecătoreşti, în post 
de şofer treapta I şi mutarea acestuia în cadrul Direcţiei economice 
şi administrativ – Serviciul administrativ şi aprovizionare. 
(unanimitatea voturilor valabil exprimate: 15 voturi DA, 1 vot NUL) 

26. 23826/2017 
• Hotarare nr. 

1216  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3/23076/2017 privind propunerea 
Institutului Naţional al Magistraturii de numire, ca formator colaborator, la 
disciplina " Engleză juridică", în cadrul departamentului de formare profesională 
iniţială, a doamnei judecător ANDREEA MIHAELA BRADU. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca 
formator colaborator, la disciplina „Engleză juridică” în cadrul 
Departamentului de formare profesională iniţială – Institutul 
Naţional al Magistraturii, pe doamna ANDREEA MIHAELA BRADU, 
judecător în cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. 
(majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU) 

27. 23859/2017 
• Hotarare nr. 

1217  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22134/2017 privind îndreptarea 
erorii materiale din Hotărârea nr. 1144/2017 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât îndreptarea 
erorii materiale din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1144/09.11.2017, prin care s-a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, a doamnei Scriminţi Elena, judecător la Curtea de 
Apel Iaşi, în sensul menţionării corecte a datei de naştere  - 
12.11.1967, în loc de 08.05.1967. (unanimitate) 

 


