
 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 22 NOIEMBRIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare 

Descriere lucrare 

1. 24176/2017 
• Hotarare nr. 

1220  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE  
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24143/2017 privind cererea de 
eliberare din funcţie prin demisie a domnului RUS SERGIU LEON, judecător la 
Curtea de Apel Cluj. 
 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de retragerea 
cererii de eliberare din funcţie, prin demisie, formulată de 
domnul  RUS SERGIU-LEON, judecător la Curtea de Apel Cluj, în 
prezent suspendat din funcţie. (unanimitate) 

2. 23997/2017 
• Hotarare nr. 

1221 
• Hotarare nr. 

1222 
• Hotarare nr. 

1223 
• Hotarare nr. 

1224 
• Hotarare nr. 

1225  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE:  

 
Solutie 

Tribunal/Parchetul de pe tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  HEGYI PIROSKA 

Judecător la Tribunalul Specializat 
Mureş 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
CHIRILĂ MIHAI DAN 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bihor 

Judecătorie/Parchet de pe lângă  judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  ANDREI ANTONELA-
MARILENA, 

Judecător la Judecătoria Târgu 
Cărbuneşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  MISIRGIC LILIANA 

Judecător la Judecătoria Sighişoara 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
AIONIŢOAIE VERONEL 

Judecător la Judecătoria Bârlad 



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

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei HEGYI 
PIROSKA, judecător la Tribunalul Specializat Mureş, propunere ce 
va fi transmisă la împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut de 
lege pentru motivarea hotărârilor; (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot 
NU) 

2) eliberarea din funcţia de procuror, a domnului CHIRILĂ MIHAI 
DAN, procuror şef Secţie judiciară la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bihor; (unanimitate) 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANDREI 
ANTONELA-MARILENA, judecător la Judecătoria Târgu 
Cărbuneşti, începând cu data de 08.01.2018, propunere ce va fi 
transmisă la împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut de lege 
pentru motivarea hotărârilor; (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU) 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MISIRGIC 
LILIANA, judecător la Judecătoria Sighişoara, propunere ce va fi 
transmisă la împlinirea termenului de 30 de zile prevăzut de lege 
pentru motivarea hotărârilor; (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU) 

5) eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, a domnului 
judecător cu grad profesional de tribunal AIONIŢOAIE VERONEL, 
preşedintele Judecătoriei Bârlad, începând cu data de 
30.12.2017, propunere ce va fi transmisă la împlinirea termenului 
de 30 de zile prevăzut de lege pentru motivarea 
hotărârilor; (unanimitate) 

3. 24178/2017 
• Hotarare nr. 

1126  

CONTESTATII  
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind contestaţia formulată de 
doamna judecător GHIUGAN IONELA-MARIANA, judecător în cadrul 
Tribunalului Bucureşti, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
1087/16.11.2017. 
 
Solutie 

Cu privire la contestaţia formulată de doamna GHIUGAN IONELA-
MARIANA, judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1087/16.11.2017,  având în vedere dispoziţiile 
art.12 ind.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii a hotărât reluarea votului în proxima şedinţă. (7 voturi 
"Admitere", 8 voturi "Respingere", 1 vot NUL) 



4. 24075/2017 
• Hotarare nr. 

1227 
• Hotarare nr. 

1228 
• Hotarare nr. 

1229  

Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 23324/2017 
privind reprezentarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 78-a 
reuniune plenară a GRECO, care va avea loc la Strasbourg, în perioada 4-8 
decembrie 2017. 
  
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 
55/1052/2017 privind participarea reprezentanţilor Consiliului Superior al 
Magistraturii la activităţile echipelor din cadrul celor două proiecte ale RECJ 
1. Independenţă, responsabilitate şi calitate în sistemul judiciar - continuare, 
2. Încredere publică şi imaginea justiţiei. 
 
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 23564/2017 
privind reprezentarea Consiliului Superior al Magistraturii la evenimentul " Ziua 
internaţională pentru justiţie" având ca temă centrală de dezbateri: Justiţia sub 
presiune în Europa. 
  
  
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe 
domnul procuror SOLOMON NICOLAE ANDREI, membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea participării la cea 
de-a 78-a reuniune plenară a GRECO, care va avea loc la 
Strasbourg, în perioada 4-8 decembrie 2017. (majoritate: 9 voturi 
DA, 5 voturi NU, 2 voturi NULE) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a 
aprobat suportarea din bugetul Consiliului Superior al 
Magistraturii a cheltuielilor implicate de participarea la acest 
eveniment (cazare, transport, asigurare medicală, diurnă). 
(unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
participarea următorilor reprezentanţi ai  Consiliului Superior al 
Magistraturii, inclusiv a persoanelor din cadrul aparatului tehnic, 
la activităţile echipelor din cadrul celor două proiecte ale RECJ:1. 
„Independenţă, responsabilitate şi calitate în sistemul judiciar” - 
continuare, 2. „Încredere publică şi imaginea justiţiei”, după cum 
urmează:  

- 11-12 decembrie 2017, Bruxelles, întâlnirea echipei Proiectului 2 
„Încredere publică şi imaginea justiţiei”: doamna judecător 
ANDREA ANAMARIA CHIŞ şi doamna procuror TATIANA TOADER, 
membri ai Consiliului Superior al Magistraturii; (pentru doamna 
judecător Andrea Anamaria Chiş, membru al CSM: majoritate: 12 
voturi DA, 3 voturi NU, 1 vot NUL; pentru doamna procuror Tatiana 
Toader, membru al CSM: 15 voturi DA, 1 vot NUL);  



- 15 decembrie 2017, Bruxelles, întâlnirea echipei Proiectului 1 
„Independenţă, responsabilitate şi calitate în sistemul judiciar” – 
continuare: doamna judecător ANDREA ANAMARIA CHIŞ şi 
domnul procuror NICOLAE SOLOMON, membri ai Consiliului 
Superior al Magistraturii; (pentru doamna judecător Andrea 
Anamaria Chiş, membru al CSM: majoritate: 11 voturi DA, 3 voturi 
NU, 2 voturi NULE; pentru domnul procuror Nicolae Solomon, 
membru al CSM: majoritate: 13 voturi DA, 2 voturi NU, 1 vot NUL) 

- reprezentanţii aparatului tehnic: domnul FLAVIAN POPA, şef al 
Serviciului afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe 
şi  doamna ALINA BĂRBULESCU, personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor, din cadrul DAERIP; (pentru 
domnul Flavian Popa: unanimitate; pentru doamna Alina 
Bărbulescu: 15 voturi DA, 1 vot NUL) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a 
aprobat suportarea din bugetul Consiliului Superior al 
Magistraturii a cheltuielilor de transport şi cazare pentru membrii 
delegaţiei, fiind rambursate parţial în condiţiile prevăzute în 
Regulile de rambursare ale Reţelei. (majoritate: 14 voturi DA, 1 vot 
NU, 1 vot NUL) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este 
oportună participarea la evenimentul „Ziua internaţională pentru 
justiţie", având ca temă centrală de dezbateri: Justiţia sub presiune 
în Europa, din data de 12 decembrie 2017, ce va avea loc la 
Amsterdam. (majoritate: 9 voturi DA; 6 voturi NU, 1 vot NUL) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat, în vederea 
participării la acest eveniment, pe doamna judecător ANDREA 
ANAMARIA CHIŞ, membru al Consiliului Superior al Magistraturii 
şi reprezentant al Consiliului în Comitetul Executiv al Reţelei 
Europene a Consiliilor Judiciare şi în echipa proiectului RECJ 
dedicat Independenţei justiţiei, ţinând cont de faptul că invitaţia de 
participare este nominală. (majoritate: 9 voturi DA, 5 voturi NU, 2 
voturi NULE) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a 
apreciat că este necesară derularea unei corespondenţe 
suplimentare cu organizatorii, pentru a transmite documente sau 
informaţii suplimentare cu privire la contextul organizării acestor 
dezbateri şi a punctului de vedere care urmează să fie susţinut de 
reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii din România. 
(majoritate: 11 voturi DA, 3 voturi NU, 2 voturi NULE) 



5. 24134/2017 
• Hotarare nr. 

1230  

MENTINERE ÎN FUNCŢIE:  
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 respingerea 
cererii de menţinere în funcţie a doamnei MUŞETESCU FILOFTEIA, 
judecător la Tribunalul Buzău, de menţinere în funcţie după 
împlinirea vârstei de 65 ani. (majoritate: 7 voturi DA, 9 voturi NU) 

6. 24315/2017 
• Hotarare nr. 

1226  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 21568/2017 privind cererea 
domnului POPA GEORGE , judecător la Curtea de Apel Galaţi de 
revocare/modificare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1147/2017. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât revocarea 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1147/09.11.2017, prin care s-a respins cererea de eliberare din 
funcţie, prin pensionare, a domnului Popa George, judecător la 
Curtea de Apel Galaţi, începând cu data de 05.12.2017 şi s-a propus 
Preşedintelui României eliberarea din funcţie a domnului Popa 
George, în temeiul art.83 alin.(1) teza a II-a 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: 13 voturi DA, 3 voturi NU) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, a domnului POPA GEORGE, judecător la Curtea 
de Apel Galaţi, începând cu data de 05.12.2017. (unanimitate) 

 


