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ROMÂNIA 

 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 01 MARTIE 2018 

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 562/2018 
• Hotarare 

nr. 72 

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. 
Solutie 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât respingerea candidaturii pentru funcţia de preşedinte al 
Secţiei penale a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a doamnei 
judecător POPESCU MIRELA SORINA. ( Admitere 4, respingere 5, 
1 abţinere) 

2. 4294/2018 
• Hotarare 

nr. 73 
• Hotarare 

nr. 74 

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4129/2018 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Haţeg 
a  doamnei judecător MIHĂILĂ CARMEN NICOLETA. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3955/2018 privind propunerea 
de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-a civile a Curţii de 
Apel Bucureşti, a doamnei judecător STELUŢA-MIRELA CROITORU. 
 
Solutie 

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

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Haţeg a doamnei judecător MIHĂILĂ CARMEN-NICOLETA, 
începând cu data de 10.03.2018, până la ocuparea funcţiei prin 
concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-a 
civile a Curţii de Apel Bucureşti a doamnei judecător STELUŢA-
MIRELA CROITORU, începând cu data de 24.02.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 

3. 3491/2018 
• Hotarare 

nr. 75 

ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3038/2018 privind cererea 
formulată de domnul judecător CONSTANTIN DANIEL MOTOI, preşedinte al 
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• Hotarare 
nr. 76 

• Hotarare 
nr. 77 

Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 4 Bucucureşti, de eliberare din această 
funcţie de conducere. 
  
2.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3503/2018 privind cererea 
formulată de doamna judecător IONESCU CONSTANTINA, preşedinte al Secţiei 
penale a Judecătoriei Piatra Neamţ, de eliberare din această funcţie de 
conducere, ca urmare a demisiei. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3693/2018 privind cererea 
formulată de doamna judecător NEGULESCU SIMONA de eliberare din funcţia 
de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Braşov, ca urmare a demisiei. 
 
Solutie 

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

1. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Judecătoriei Sectorului 4 Bucucureşti a domnul judecător 
CONSTANTIN DANIEL MOTOI, începând cu data de 15.03.2018, ca 
urmare a demisiei. 

  

2. Încetarea delegării din funcţia de preşedinte al Secţiei penale a 
Judecătoriei Piatra Neamţ a doamnei judecător IONESCU 
CONSTANTINA, începând cu data de 15.03.2018, ca urmare a 
solicitării doamnei judecător. 

  

3. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a 
Tribunalului Braşov a doamnei judecător NEGULESCU SIMONA, 
începând cu data de 15.03.2018, ca urmare a demisiei. 

  
4. 3292/2018 

• Hotarare 
nr. 78 

• Hotarare 
nr. 79 

CONTINUARE ACTIVITATE: 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2019/2018 privind cererea 
doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel LUCREŢIA ALBERTINA 
POSTELNICU, vicepreşedinte al Tribunalului Bucureşti, de continuare a activităţii 
în funcţia de judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 656/2018 privind opţiunea 
doamnei judecător LUCIU MARIANA NICOLETA de a funcţiona la Judecătoria 
Arad- Secţia civilă, minori şi de familie, începând cu data de 15.07.2018, după 
expirarea mandatului de preşedinte al Judecătoriei Ineu. 
 
Solutie 
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: (unanimitate) 

1. Admiterea, de principiu, a solicitării formulate de doamna 
judecător cu grad profesional de curte de apel LUCREŢIA 
ALBERTINA POSTELNICU, de continuare a activităţii la Curtea de 
Apel Bucureşti, în temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 
303/2004,  începând cu data de 15.07.2018, dată la care expiră 
mandatul său în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Bucureşti, 
urmând ca situaţia posturilor să fie avută în vedere la o dată mai 
apropiată de momentul transferului. 

  

2. Admiterea, de principiu, a solicitării formulate de doamna 
judecător LUCIU MARIANA NICOLETA, de continuare a activităţii la 
Judecătoria Arad, în temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 
303/2004,  începând cu data de 15.07.2018, dată la care expiră 
mandatul său în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Ineu, urmând 
ca situaţia posturilor să fie avută în vedere la o dată mai apropiată 
de momentul transferului. 

5. 3767/2018 
• Hotarare 

nr. 80 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2046/2018 privind prelungirea 
detaşării la Şcoala Naţională de Grefieri a domnului MIRCEA VLAD CRISTIAN, 
judecător la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. 
Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât prelungirea detaşării la Şcoala Naţională de Grefieri a 
domnului MIRCEA VLAD CRISTIAN, judecător la Judecătoria 
Sectorului 2 Bucureşti, pe o perioadă de 3 ani,  începând cu data de 
16.03.2018. ( 9 voturi DA, 1 vot Nu) 

6. 2499/2018 PLANGERE PREALABILA: 
1. Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 287/2018 
privind plângerea prealabilă formulată de doamna MILU RAMONA GRAŢIELA, 
judecător la Curtea de Apel Braşov împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1103/07.12.2017 şi a Hotărârii Secţiei 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1141/14.12.2017. 
  
2. Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 309/2018 
privind solicitarea formulată de doamna COZAC DORIANA, de revocare a 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1120/07.12.2017. 
 
Solutie 
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: (unanimitate) 

1. Respingerea, ca lipsită de interes, a plângerii prealabile 
formulate de doamna MILU RAMONA GRAŢIELA, judecător la 
Curtea de Apel Braşov împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători 
a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1103/07.12.2017 şi a 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1141/14.12.2017. 

  

2. Respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de 
doamna COZAC DORIANA împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1120/07.12.2017. 

  
 


