
 

ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2017  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 25024/2017 
• Hotarare nr. 

1121 
• Hotarare nr. 

1122 
• Hotarare nr. 

1123 
• Hotarare nr. 

1124 
• Hotarare nr. 

1125 
• Hotarare nr. 

1126  

NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE  
  
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23574/2017 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa Năsăud a domnului 
judecător PARAUAN IOAN. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23809/2017 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Dolj a doamnei judecător SCURTU JANA. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23481/2017 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile din cadrul 
Judecătoriei Târgu Jiu a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal, 
POPESCU JANETA. 
  
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23353/2017 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  penale a 
Tribunalului Botoşani a domnului judecător COTOI FLORIN-GHEORGHE. 
  
5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23577/2017 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  I civilă aTribunalului 
Vrancea, a doamnei judecător MIRELA DIŢĂ. 
  
6.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25157/2017 privind 
propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Ploieşti a domnului judecător 
STĂNESCU IONEL. 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: 

1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bistriţa-Năsăud a 



domnului judecător PĂRĂUAN IOAN, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 15.12.2017. ( 5 voturi DA, 2 voturi NU) 

  

2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Dolj a doamnei judecător 
SCURTU JANA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
15.12.2017. (unanimitate) 

  

3. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei 
Târgu Jiu a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal 
POPESCU JANETA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
15.12.2017. (unanimitate) 

  

4. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei  penale a 
Tribunalului Botoşani a domnului judecător cu grad profesional 
de curte de apel COTOI FLORIN-GHEORGHE, pe o perioadă de 3 
ani, începând cu data de 15.12.2017. (unanimitate) 

  

5. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei  I civilă a Tribunalului 
Vrancea a doamnei judecător MIRELA DIŢĂ, pe o perioadă de 3 
ani, începând cu data de 15.12.2017. (unanimitate) 

  

6. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei  a II-a civilă, de 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Ploieşti a 
domnului judecător STĂNESCU IONEL, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 15.12.2017. (6 voturi DA, 1 vot NU) 

2. 25030/2017 
• Hotarare nr. 

1127 
• Hotarare nr. 

1128 
• Hotarare nr. 

1129 
• Hotarare nr. 

1130 
• Hotarare nr. 

1131 

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  
  
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24014/2017 privind 
propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Militar Bucureşti 
a domnului judecător GUNESCU GABRIEL. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24062/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc a 
domnului judecător ZBRANCA DORIN. 
  



• Hotarare nr. 
1132  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24060/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Rădăuţi a domnului judecător 
CIOBÎCĂ GEORGE OCTAVIAN. 
  
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24321/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Ploieşti a 
domnului judecător NEDELCU NICOLAE. 
  
5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25080/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă şi asigurări 
sociale a Tribunalului Argeş a doamnei DUMITRAŞCU OLGA MIHAELA. 
  
6.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25331/2017 privind propunerea 
de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Aiud a doamnei judecător 
FILIMON ELENA ADRIANA. 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: 

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Tribunalului Militar 
Bucureşti a domnului judecător GUNESCU GABRIEL, începând cu 
data de 01.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. ( 6 voturi DA, 
1 vot NU) 

  

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpulung 
Moldovenesc a domnului judecător ZBRANCA DORIN, începând 
cu data de 01.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Rădăuţi a 
domnului judecător CIOBÎCĂ GEORGE OCTAVIAN, începând cu 
data de 01.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Judecătoriei Ploieşti a domnului judecător NEDELCU NICOLAE, 
începând cu data de 15.12.2017, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 



  

5. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă 
şi asigurări sociale a Tribunalului Argeş a doamnei judecător 
DUMITRAŞCU OLGA MIHAELA, începând cu data de 01.01.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu 
mai mult de 6 luni. (6 voturi DA, 1 vot Nul) 

  

6. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Aiud a 
doamnei judecător FILIMON ELENA ADRIANA, începând cu data 
de 15.12.2017, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 

3. 25150/2017 
• Hotarare nr. 

1133 
• Hotarare nr. 

1134 
• Hotarare nr. 

1135 
• Hotarare nr. 

1136 
• Hotarare nr. 

1137 
• Hotarare nr. 

1138 
• Hotarare nr. 

1139 
• Hotarare nr. 

1140 
• Hotarare nr. 

1141 
• Hotarare nr. 

1142 
• Hotarare nr. 

1143 
• Hotarare nr. 

1144  

PRELUNGIRE DELEGARE:  
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 23719/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător GABRIELA BONDAR 
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Salonta. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24865/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Olt, a doamnei judecător MEŞINĂ NUŢI FLORENTINA OLT. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24861/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Olt, a domnului 
judecător PIŢU MARIN CONSTANTIN. 
  
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.24867/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Corabia, a 
doamnei judecător LASCU ELENA. 
  
5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.24599/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Teleorman, a 
domnului judecător PETRICĂ GUDAC. 
  
6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.24988/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, a domnului judecător FLORIN MIHAI 
POTCOAVĂ. 
  
7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25145/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu 
Secuiesc a domnului judecător REDAI ZOLTAN-JOZSEF. 
  
8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25219/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului 
Vaslui a doamnei judecător MANOLE DANIELA-MIHAELA. 
  



9. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25251/2017 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Braşov a 
doamnei judecător NICULEASA DANIELA. 
  
10.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25383/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului 
Specializat Argeş a domnului judecător COPAE GEORGICĂ VALERIU. 
  
11.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25330/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Sebeş a doamnei judecător RĂZĂILĂ CARMEN SIMONA. 
  
12. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25676/2017 privind 
propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel 
Bucureşti a doamnei judecător ELISABETA ROŞU. 
 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Salonta a doamnei judecător BONDAR GABRIELA, începând cu 
data de 01.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

2. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Olt a doamnei judecător MEŞINĂ NUŢI FLORENTINA OLT, 
începând cu data de  29.12.2017, până la revenirea titularului pe 
post, dar nu mai mult de 6 luni.  (unanimitate) 

  

3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a 
civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Olt a 
domnului judecător PIŢU MARIN CONSTANTIN, începând cu data 
de 15.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Corabia a doamnei judecător LASCU ELENA, începând cu data de 
15.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (5 voturi DA, 2 voturi NU) 



  

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului 
Teleorman a domnului judecător GUDAC PETRICĂ, începând cu 
data de 01.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (6 voturi DA, 
1 vot NU) 

  

6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale 
a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti a domnului judecător 
FLORIN MIHAI POTCOAVĂ, începând cu data de 16.12.2017, până 
la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 

  

7. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Odorheiu Secuiesc a domnului judecător REDAI ZOLTAN - 
JOZSEF, începând cu data de 01.01.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. (6 voturi DA, 1 vot NU) 

  

8. Prelungirea delegăriii în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a 
Tribunalului Vaslui a doamnei judecător MANOLE DANIELA-
MIHAELA, începând cu data de 20.12.2017, până la ocuparea 
funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(6 voturi DA, 1 vot NU) 

  

9. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de 
Apel Braşov a doamnei judecător NICULEASA DANIELA, 
începând cu data de 18.01.2018, până la revenirea titularului pe 
post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

10. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului 
Specializat Argeş a domnului judecător COPAE GEORGICĂ 
VALERIU, începând cu data de 18.01.2018, până la revenirea 
titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 



  

11. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Sebeş a doamnei RĂZĂILĂ CARMEN SIMONA, judecător la 
Judecătoria Alba Iulia, începând cu data de 01.01.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar 
nu mai mult de 6 luni. ( 6 voturi DA, 1 vot NU) 

  

12. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel 
Bucureşti a doamnei judecător ELISABETA ROŞU, începând cu 
data de 07.01.2018, până la revenirea titularului pe post, dar nu 
mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

4. 25247/2017 
• Hotarare nr. 

1145 
• Hotarare nr. 

1146 
• Hotarare nr. 

1147 
• Hotarare nr. 

1148  

ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE:  
1. Nota Direc?iei resurse umane şi organizare nr. 24905/2017 privind cererea 
formulată de domnul judecător LAZĂR MARIUS, preşedinte al Judecătoriei 
Mizil, de eliberare din această funcţie de conducere, ca urmare a demisiei şi 
continuarea activităţii la Judecătoria Sinaia.1. 
  
2. Nota Direc?iei resurse umane şi organizare nr. 24905/2017 privind cererea 
formulată de doamna judecător UŢĂ ANA-MARIA, preşedinte al Secţiei I civilă a 
Tribunalului Neamţ, de eliberare din această funcţie de conducere, ca urmare a 
demisiei. 
  
3. Nota Direc?iei resurse umane şi organizare nr. 25238/2017 privind cererea 
formulată de doamna judecător GRIGORE CORINA, preşedinte al Secţiei  civile 
a Judecătoriei Iaşi, de eliberare din această funcţie de conducere, ca urmare a 
demisiei. 
  
4. Nota Direc?iei resurse umane şi organizare privind cererea formulată de 
domnul judecător ROGOVEANU ION, vicepreşedinte al Tribunalului 
Hunedoara, de eliberare din această funcţie de conducere, ca urmare a 
demisiei. 
 
Solutie 

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

1.1. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mizil a 
domnului judecător LAZĂR MARIUS, începând cu data de 
01.01.2018, ca urmare a demisiei. 

1.2. Continuarea activităţii la Judecătoria Sinaia a domnului 
judecător LAZĂR MARIUS, în temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 
303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
începând cu data de 01.01.2018. 



  

2. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a 
Tribunalului Neamţ a doamnei judecător UŢĂ ANA-MARIA, 
începând cu data de 01.01.2018, ca urmare a demisiei. 

  

3. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Secţiei civile a 
Judecătoriei Iaşi a doamnei judecător GRIGORE CORINA, 
începând cu data de 01.01.2018, ca urmare a demisiei. 

  

4. Revocarea din funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Hunedoara a domnului judecător cu grad profesional de curte de 
apel ROGOVEANU ION, începând cu data de 14.12.2017, în temeiul 
art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare.  

5. 25246/2017 
• Hotarare nr. 

1149  

DETASARE:  
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 24491/2017 privind solicitarea 
domnului MARIAN VLAD VALENTIN, judecător la Tribunalul Bihor, de detaşare 
în cadrul Judecătoriei Sighetu Marmaţiei , şi respectiv Judecătoriei Vişeu de 
Sus. 
 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
luat act de  renunţarea la cererea de detaşare în cadrul 
Judecătoriei Sighetu Marmaţiei şi, respectiv Judecătoriei Vişeu 
de Sus a domnului MARIAN VLAD VALENTIN, judecător la 
Tribunalul Bihor. (unanimitate) 

6. 25831/2017 
• Hotarare nr. 

1150  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind situaţia domnului Grecu 
Radu Iulian, judecător la Judecătoria Reşiţa. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 
după suplimentarea ordinii de zi, a hotărât menţinerea 
suspendării din funcţia de judecător a domnului GRECU RADU 
IULIAN, judecător la Judecătoria Reşiţa, ca urmare a Deciziei nr. 
1473/13.12.2017 a Comisiei pentru examinarea medicală a 
judecătorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi şi personalului 
asimilat acestora, precum şi a candidaţilor pentru admiterea în 
magistratură. (unanimitate) 

7. 25843/2017 
• Hotarare nr. 

1151  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind constatarea încetării 
suspendării din funcţie a doamnei CAMELIA BOGDAN.  
Solutie 



Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, 
după suplimentarea ordinii de zi, a constatat încetarea 
suspendării din funcţia de judecător a doamnei judecător Camelia 
Bogdan, începând cu data de 13.12.2017, ca urmare a Deciziei 
civile a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 336 din data de 
13.12.2017, prin care a fost înlocuită sancţiunea disciplinară a 
excluderii din magistratură cu sancţiunea mutării disciplinare pe 
o perioadă de 6 luni la Curtea de Apel Târgu Mureş. (unanimitate) 

  
 


