
Secţia pentru judecători 
Ordinea de zi soluţionată din 18.01.2018 

Punctul 1 562/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22843/2017 privind candidatura depusă pentru 
funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
Soluţie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
susţinerii interviului pentru funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, de către doamna judecător POPESCU MIRELA SORINA, în 
vederea depunerii înscrisurilor precizate în şedinţa Secţiei pentru judecători din 
data de 18.01.2018. (6 voturi pentru amânare, 5 voturi împotriva amânării.) 

Punctul 2 800/2018 
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 255/2017 privind propunerea de prelungire a 
delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BUGNAR CRISTINA, în funcţia de 
preşedinte al Judecătoriei Bolintin Vale. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.594/2018 privind propunerea de prelungire a 
delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BURLACU MIRELA ADRIANA, în funcţia 
de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Buzău. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26460/2018 privind propunerea de prelungire a 
delegării doamnei judecător MERIŞESCU MIHAELA CARMEN, în funcţia de preşedinte 
al  Judecătoriei Târgu Cărbuneşti. 
Soluţie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bolintin Vale a 
doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BUGNAR CRISTINA, 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. (unanimitate) 
  

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei 
Buzău a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BURLACU MIRELA 
ADRIANA, începând cu data de 05.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, 
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. ( 10 voturi da, 1 vot nu) 
  

3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti a 
doamnei judecător MERIŞESCU MIHAELA-CARMEN, începând cu data de 
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15.01.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 41 
  
Hotărârea nr. 42 
  
Hotărârea nr. 43 

Punctul 3 926/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitările doamnei judecător MARILENA 
BUREŢEA de exprimare a acordului prealabil al Secţiei pentru judecători pentru o eventuală 
detaşare în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) 
Soluţie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a exprimat 
acordul prealabil pentru o eventuală detaşare în cadrul Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE) pe posturile Rule of Law Officer şi 
Senior Democratization Officer a doamnei MARILENA BUREŢEA, judecător la 
Tribunalul Mureş. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 44 

Punctul 4 951/2018 
ÎNCETARE DETAŞARE: 
 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 600/2018/ privind solicitarea de încetare a  detaşării 
în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, formulată de doamna STĂNOIU ADINA-NICOLETA, 
judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. 
Soluţie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus 
încetarea  detaşării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei 
STĂNOIU ADINA-NICOLETA, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, 
începând cu data de 15.02.2018, ca urmare a solicitării doamnei judecător. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 45 

Punctul 5 877/2018 
PLÂNGERE PREALABILĂ: 
1. Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios cu privire la plângerea 
prealabilă formulată de doamna judecător EPURE DIANA, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1072/09.11.2017. 
Soluţie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
respingerea, ca neîntemeiată, a  plângerii prealabile formulate de doamna judecător 
EPURE DIANA, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 1072/09.11.2017. ( 10 voturi respingere, 1 vot admitere) 

Punctul 6 1229/2018 
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Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1122/2017 privind cererea formulată de doamna 
judecător GEORGESCU DIANA MUŞATA de modificare a datei încetării detaşării sale dispuse 
prin Hotărârea nr. 1082/16.11.2017. 
Soluţie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
respingerea solicitării formulate de doamna GEORGESCU DIANA MUŞATA, 
judecător la Curtea de Apel Ploieşti de modificare a Hotărârii Secţiei pentru 
judecători nr. 1082/16.11.2017. ( 10 voturi respingere, 1 vot admitere) 
Hotărârea nr. 46 
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