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ROMÂNIA 

 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 18 IANUARIE 2018 

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 797/2018 
• Hotarare 

nr. 33 
• Hotarare 

nr. 34 
• Hotarare 

nr. 35 
• Hotarare 

nr. 36 
• Hotarare 

nr. 37 
• Hotarare 

nr. 38 
• Hotarare 

nr. 39 

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 domnul 
RĂDULESCU DORIN PAUL 

Procuror la Direcţia de 
Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi 
Terorism. 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna CÎMPEAN 
MARIANA 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie 

Curte de apel/Parchet de pe lângă  Curte de apel 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna CREŢU 
MIHAELA-RAMONA 

Judecător la Curtea de Apel 
Târgu Mureş 

                                           Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul ULIANOV 
LUCIAN 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Iaşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul HERCIU 
GHEORGHE 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Bacău 

Judecătorie/Parchet de pe lângă  judecătorie 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul  RAICEA 
LIVIU 

Judecător la Judecătoria Târgu 
Secuiesc 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul DAŞU 
GHEORGHE 

Judecător la Judecătoria Caracal 
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Solutie 

  

  

  

  

  

  

  

 

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

(unanimitate) 



3 
 

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului RĂDULESCU 
DORIN PAUL, procuror la Biroul Teritorial Buzău din 
cadrul  Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, începând cu data de 01.02.2018; 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CÎMPEAN 
MARIANA, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie, începând cu data de 01.04.2018; 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CREŢU 
MIHAELA-RAMONA, judecător la Curtea de Apel Târgu Mureş, 
începând cu data de 01.03.2018; 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ULIANOV 
LUCIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, începând 
cu data de 01.02.2018; 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului 
HERCIU  GHEORGHE, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bacău; 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului RAICEA 
LIVIU, judecător la Judecătoria Târgu Secuiesc; 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DAŞU 
GHEORGHE, judecător la Judecătoria Caracal, începând cu data de 
01.02.2018. 

2. 872/2018 
• Hotarare 

nr. 62 

PLÂNGERI PREALABILE: 
1. Punctul de vedere al Direc?iei legislaţie, documentare şi contencios cu privire 
la plângerea prealabilă formulată de domnul judecător DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ. 
  
2. Punctul de vedere al Direc?iei legislaţie, documentare şi contencios cu privire 
la plângerea prealabilă formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. 
  
3. Punctul de vedere al Direc?iei legislaţie, documentare şi contencios cu privire 
la plângerea prealabilă formulată de doamna procuror COBZARU RALUCA. 
  
4. Punctul de vedere al Direc?iei legislaţie, documentare şi contencios cu privire 
la plângerea prealabilă formulată de doamna procuror COBZARU RALUCA, prin 
care solicită revocarea art.14 alin.(3) şi (4) din Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 621/2006, cu modificările şi completările ulterioare 
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
de promovare a judecătorilor şi procurorilor. 
  
5. Punctul de vedere al Direc?iei legislaţie, documentare şi contencios cu privire 
la plângerea prealabilă formulată de domnul procuror STRÂMBEI MARIUS -
CĂTĂLIN, împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din 
data de 19 decembrie 2017, referitoare la invalidarea rezultatului său la concursul 
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de promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi 
procurorilor din data de 26 noiembrie 2017. 
  
6. Punctul de vedere al Direc?iei legislaţie, documentare şi contencios cu privire 
la plângerea prealabilă formulată de doamna judecător EPURE DIANA, împotriva 
Hotărârii Plenului  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1202/16.11.2017. 
 
Solutie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, 
ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul 
judecător DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, prin care a solicitat soluţionarea 
cererii formulate şi înregistrate la data de 11.10.2017 privind 
organizarea unei sesiuni de transferuri în lunile noiembrie – 
decembrie 2017. (unanimitate) 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, calificând plângerea 
prealabilă formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN, ca 
fiind contestaţie, a hotărât respingerea, ca neîntemeiată, a 
contestaţiei formulate de doamna judecător CAMELIA BOGDAN, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.1151/14.12.2017. (calificarea plângerii ca fiind 
contestaţie: majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 1 vot NUL, 1 
Abţinere; pe fondul contestaţiei: 17 voturi pentru respingere, 1 
abţinere) 

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, 
ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de doamna 
procuror COBZARU RALUCA, candidat la concursul de promovare 
în funcţie de execuţie pe loc la Parchetul de pe lângă Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, împotriva procesului-verbal din data de 
04.12.2017 de soluţionare a contestaţiilor la barem pentru disciplina 
de concurs Drept penal - proba practică, promovare pe loc la 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a 
procesului-verbal de mediere pentru aceeaşi disciplină din cadrul 
concursului de promovare în funcţie de execuţie a judecătorilor şi 
procurorilor susţinut la data de 26.11.2017. (unanimitate) 

4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, 
ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna 
procuror COBZARU RALUCA, candidată la concursul de 
promovare în funcţie de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, 
împotriva art.14 alin.(3) şi (4) din Regulamentul privind organizarea 
şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi 
procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior 
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al Magistraturii nr. 621/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare. (unanimitate) 

5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, 
ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de domnul 
procuror militar STRÎMBEI MARIUS -CĂTĂLIN, împotriva Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1318/19.12.2017, 
prin care s-a invalidat rezultatul final obţinut de acesta la concursul 
de promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe loc, a 
judecătorilor şi procurorilor, din data de 26 noiembrie 2017. 
(unanimitate) 

6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, 
ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de doamna 
judecător EPURE DIANA, împotriva Hotărârii Plenului  Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 1202/16.11.2017. (majoritate: 16 
voturi  pentru respingere, 2 voturi pentru admitere) 

3. 794/2018 
• Hotarare 

nr. 40 
• Hotarare 

nr. 41 
• Hotarare 

nr. 42 
• Hotarare 

nr. 43 
• Hotarare 

nr. 44 
• Hotarare 

nr. 45 
• Hotarare 

nr. 46 
• Hotarare 

nr. 47 
• Hotarare 

nr. 48 
• Hotarare 

nr. 49 
• Hotarare 

nr. 50 
• Hotarare 

nr. 51 
• Hotarare 

nr. 52 

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII SI DE PERSONAL: 
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26688/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Suceava, Tribunalului Suceava şi 
Tribunalului Botoşani. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26699/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Suceava. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 37/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Olteniţa. 
  
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26723/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Suceava.  
  
5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25734/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
  
6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 257307/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al  Judecătoriei Feteşti. 
  
7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25485/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. 
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8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25953/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti. 
  
9. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25956/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti. 
  
10. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25951/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Satu Mare. 
  
11. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25731/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Cornetu. 
  
12. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25482/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti. 
  
13. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26448/2017 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. 
  
 
Solutie 

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

(unanimitate) 

1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel 
Suceava, Tribunalului Suceava şi Tribunalului Botoşani, după cum 
urmează: 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

Curtea de Apel 
Suceava 

1 Expert, clasa I, 
grad principal 

Expert, clasa I, 
grad superior 

Tribunalul 
Suceava 

1 Expert, clasa I, 
grad principal 

Expert, clasa I, 
grad superior 

Tribunalul 
Botoşani 

2 Expert, clasa I, 
grad principal 

Expert, clasa I, 
grad superior 
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2) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Suceava, 
după cum urmează: 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

Judecătoria 
Rădăuţi 

1 Grefier 
treapta II 

Grefier gradul 
II 

1 Grefier 
treapta II 

Grefier gradul I 

Judecătoria 
Darabani 

1 Grefier 
treapta I 

Grefier gradul I 

3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Olteniţa, prin transformarea unui post de grefier gradul I, în post de 
grefier gradul II; 

4) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Suceava, 
prin transformarea unor posturi ocupate de personal contractual, 
după cum urmează: 

Instanţa Număr 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

Judecătoria Rădăuţi 1 Muncitor 
calificat 
treapta III 

Muncitor 
calificat treapta 
II 

Judecătoria 
Darabani 

1 Muncitor 
calificat 
treapta II 

Muncitor 
calificat treapta 
I 

Tribunalul Suceava 1 Muncitor 
calificat 
treapta III 

Muncitor 
calificat treapta 
II 

Judecătoria Vatra 
Dornei 

1 Muncitor 
calificat 
treapta III 

Muncitor 
calificat treapta 
II 

Judecătoria 
Câmpulung 
Moldovenesc 

1 Muncitor 
calificat 
treapta III 

Muncitor 
calificat treapta 
II 
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Judecătoria 
Fălticeni 

1 Muncitor 
calificat 
treapta III 

Muncitor 
calificat treapta 
II 

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

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Feteşti, prin transformarea unui post de grefier arhivar treapta II, în 
post de grefier arhivar debutant; 

7) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti, prin transformarea a 2 posturi ocupate de 
grefier arhivar debutant cu studii medii, în posturi de grefier arhivar 
treapta II; 

8) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sectorului 2 Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier 
gradul I, în post de grefier gradul II; 

9) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier treapta I, în post 
de grefier treapta II; 

10) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Satu Mare, prin transformarea unui post de grefier treapta I, în post 
de grefier gradul II; 

11) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Cornetu, prin transformarea unui post de grefier registrator treapta 
II, în post de grefier registrator debutant; 

12) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sectorului 5 Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier 
arhivar treapta I, în post de grefier arhivar debutant; 

13) Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti, prin transformarea 
unui post de grefier gradul I, în post de grefier gradul II. 

4. 793/2018 
• Hotarare 

nr. 53 
• Hotarare 

nr. 54 
• Hotarare 

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
  
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 41/2018 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Bihor. 
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nr. 55 
• Hotarare 

nr. 56 
• Hotarare 

nr. 57 

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26542/2018 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Oneşti. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26542/2018 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor 
constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov. 
  
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 599/2018 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Bucureşti. 
  
5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 478/2018 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. 
 
Solutie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Bihor, în sensul 
numirii în calitate de membri desemnaţi a domnului judecător 
SABĂU CĂLIN TRAIAN, în locul doamnei judecător MIREA- GAJDO 
LORELY EMESE, al cărei mandat a expirat la data de 20.11.2017 şi 
a doamnei judecător STANCE MARIA, în locul doamnei judecător 
MUNTEAN CRINA ELENA, al cărei mandat a expirat la data de 
20.11.2017. (unanimitate) 

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

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
judecător STROE-MUNTEANU LILIANA, în locul domnului 
judecător ADAM DANIEL EUGEN, al cărui mandat a expirat la data 
de 06.03.2017;  

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe domnul 
judecător ADAM DANIEL EUGEN, în locul doamnei judecător 
STROE-MUNTEANU LILIANA, numită în calitatea de membru 
desemnat.  
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3. 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 Braşov, după cum urmează: 

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
procuror IOANA DANA BOGDAN, în locul domnului procuror 
CLAUDIU CONSTANTIN SANDU, urmare a numirii acestuia, 
începând cu data de 01.01.2018, în calitate de prim-procuror al 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
procuror ALINA MIHAELA POPESCU, începând cu data de 
10.02.2018, dată la care va înceta mandatul domnului procuror 
MARIUS SULU. 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
procuror OANA APETRI, începând cu data de 10.02.2018, dată la 
care va înceta mandatul doamnei procuror ANDREEA BENEDEK. 

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

(unanimitate) 

- ia act de calitatea de membru de drept al comisiei a doamnei 
judecător RADU MIHAELA LAURA, preşedintele instanţei; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
judecător TÂRŢĂU LUMINIŢA SPERANŢA, în locul doamnei 
judecător RADU MIHAELA LAURA, numită în calitate de preşedinte 
al Tribunalului Bucureşti. 

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

(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna 
judecător SÎRGHI RUXANDRA în locul domnului judecător 
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GAVRILĂ BOGDAN, ca urmare a renunţării la această calitate, 
deoarece a fost numit în funcţia de preşedinte al instanţei prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1187/19.12.2017; 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
judecător AXÎNTI NICOLETA, în locul doamnei judecător SÎRGHI 
RUXANDRA, numită  în calitate de membru desemnat. 

5. 870/2018 
• Hotarare 

nr. 58 

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios referitor la 
avizarea proiectului de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat 
favorabil  proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în 
domeniul achiziţiilor publice, cu observaţiile însuşite de Comisia 
nr.1. (unanimitate) 

6. 871/2018 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios referitor la 
necesitatea adoptării unei Hotărâri de Guvern privind modificarea datelor de 
identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul 
public al statului şi în administrarea Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 
Ministerului Justiţiei în vederea emiterii unei Hotărâri de Guvern 
privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de 
inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în 
administrarea Consiliului Superior al Magistraturii, cu observaţii. 
(unanimitate) 

7. 1021/2018 
• Hotarare 

nr. 59 

Nota Inspecţiei Judiciare nr. 1856/A/IJ/2017 privind solicitarea de validare a 
rezultatului concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari 
desfăşurat în perioada 15 septembrie 2017 - 15 ianuarie 2018. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea 
rezultatului concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor 
judiciari, desfăşurat în perioada 15 septembrie 2017 - 15 ianuarie 
2018, conform tabelului de clasificare a candidaţilor declaraţi 
admişi, anexat la notă. (majoritate: 17 voturi DA, 1 vot pentru 
amânare) 

8. 1090/2018 
• Hotarare 

nr. 60 

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 
26340/2017 privind propunerile legsilative pentru modificarea Legii nr. 303/2004, 
a Legii nr. 304/2004 şi a Legii nr. 317/2004 
Solutie 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ 
propunerile legislative pentru modificarea Legii nr. 303/2004, a 
Legii nr. 304/2004 şi a Legii nr. 317/2004. (unanimitate) 

9. 1091/2018 
• Hotarare 

nr. 61 

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 26487 cu 
privire la Propunerea legislativă pentru modificarea art. 33 alin. (1) din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ 
propunerea legislativă pentru modificarea art. 33 alin. (1) din Legea 
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. 
(unanimitate) 

10. 1230/2018 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1079/2018 privind solicitarea 
doamnei judecător MILITARU MARIANA OTILIA de transfer în funcţia de 
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor la Consiliul 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât scoaterea de 
pe rol a cererii formulate de doamna MILITARU MARIANA OTILIA, 
judecător în cadrul Judecătoriei Petroşani, de transfer din funcţia 
de judecător, în funcţia de personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor în cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art.60 din Legea 
nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
în vederea analizării în cadrul Comisiei nr.2. (majoritate:16 voturi 
pentru scoatere de pe rol, în vederea analizării în cadrul Comisiei 
nr.2, 2 voturi pentru respingerea cererii formulate de doamna 
judecător) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitărilor de 
suplimentare a ordinii de zi a acestei şedinţe formulate de Forumul Judecătorilor 
din România, de doamnele procuror VIOLETA NAE şi IOANA CODRUŢA 
DĂRÂNGĂ, precum şi de doamna MUNTEANU ANCA-MIHAELA, candidat la 
concursul de admitere la INM, având în vedere faptul că nu au fost însuşite, în 
prealabil, propunerile de suplimentare. 

 


