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Secţie Judecători 
Ordinea de zi soluţionată din 27.03.2018 

Punctul 1 6015/2018 
NUMIRE IN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5310/2018 privind propunerea de numire în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Târgu Mureş a 
domnului judecător OLTEANU AUREL. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4838/2018 privind propunerea de numire în funcţia de 
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Focşani a doamnei judecător GABRIELA ALINA MĂNESCU. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5880/2018 privind propunerea de numire în funcţia de 
preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Călăraşi a doamnei judecător TĂNASE GABRIELA. 

  

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5153/2018 privind propunerea de numire în funcţia de 
preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Iaşi a doamnei judecător VARVARA VERONICA-CORINA. 

  

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5667/2018 privind propunerea de numire în funcţia de 
preşedinte al Secţiei pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Iaşi 
a doamnei judecător PRUTEANU DANIELA. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

  

1. Reînvestirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de 
familie a Curţii de Apel Târgu Mureş a domnului judecător OLTEANU AUREL, pe o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 28.03.2018. (8 voturi DA, 1 vot Nu) 

  

2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Focşani a doamnei 
judecător GABRIELA ALINA MĂNESCU, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
28.03.2018.(unanimitate) 
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3. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a  Tribunalului Călăraşi a 
doamnei judecător TĂNASE GABRIELA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
28.03.2018. (8 voturi DA, 1 vot Nu) 

  

4. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Iaşi a doamnei judecător 
VARVARA VERONICA-CORINA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 28.03.2018. 
(unanimitate) 

  

5. Amânarea discutării propunerii privind numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru 
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Iaşi a doamnei 
judecător PRUTEANU DANIELA, ca urmare a solicitării Curţii de Apel Iaşi. (unanimitate) 

  

Hotărârea nr. 224 

  

Hotărârea nr. 225 

  

Hotărârea nr. 226 

  

Hotărârea nr. 227 

Punctul 2 6212/2018 
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5522/2018 privind propunerea de delegare în funcţia 
de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a 
Tribunalului Teleorman, a doamnei judecător RĂDUCU MIRELA. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4717/2018 privind propunerea de delegare în funcţia 
de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Galaţi a domnului judecător FLORIAN COSTIN. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6476/2018 privind propunerea de delegare în funcţia 
de preşedinte al Secţiei I penală a Curţii de Apel Bucureşti a doamnei judecător LIANA NICOLETA 
ARSENIE. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827358
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1. Delegarea doamnei judecător RĂDUCU MIRELA în funcţia de preşedinte al Secţiei 
conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului 
Teleorman, începând cu data de 07.04.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot Nu) 

  

 2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Galaţi a domnului 
judecător FLORIAN COSTIN, începând cu data de 28.03.2018, până la ocuparea funcţiei 
prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I penală a Curţii de Apel Bucureşti a doamnei 
judecător LIANA NICOLETA ARSENIE, începând cu data de 30.03.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot Nu) 

Hotărârea nr. 228 

  

Hotărârea nr. 229 

  

Hotărârea nr. 230 

Punctul 3 6154/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5888/2018 privind încetarea delegării în funcţia de 
preşedinte al Tribunalului Specializat Argeş a domnului judecător COPAE GEORGICĂ VALERIU, ca efect 
al revenirii titularului postului. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea delegării 
în funcţia de preşedinte al Tribunalului Specializat Argeş a domnului judecător COPAE 
GEORGICĂ VALERIU, începând cu data de 23.03.2018, data revenirii  titularului postului. 
(unanimitate) 

  

Hotărârea nr. 231 

Punctul 4 25863/2017 
INSPECŢIA JUDICIARĂ 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5612/IJ/2533/DIJ/2017 pentru efectuarea unui control tematic privind 
unele aspecte referitoare la incompatibilităţi, interdicţii şi conflicte de interese. 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827361
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827754
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827755
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370600&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000002975
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827362
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000363583&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000002975
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a 
aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5612/IJ/2533/DIJ/2017 pentru efectuarea unui 
control tematic privind unele aspecte referitoare la incompatibilităţi, interdicţii şi conflicte 
de interese. (2 voturi admitere, 7 voturi respingere) 

  

Hotărârea nr. 232 

Punctul 5 25151/2017 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5609/IJ/2530/DIJ/2017 privind eficienţa managerială şi modul de 
îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea Curţii de Apel Târgu 
Mureş. 

Soluţie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul 
Inspecţiei Judiciare nr. 5609/IJ/2530/DIJ/2017 privind eficienţa managerială şi modul de 
îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea Curţii de 
Apel Târgu Mureş, precum şi a măsurii propuse.(unanimitate) 

  

Hotărârea nr. 233 

Punctul 6 1766/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5610/IJ/2531/DIJ/2017 privind modul de remediere a deficienţelor 
constatate în raportul de control referitor la eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a 
atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către judecătorii cu funcţii de conducere de la 
Judecătoria Năsăud şi respectarea de către judecători a dispoziţiilor legale care prevăd soluţionarea cu 
celeritate a cauzelor şi analiza dosarelor aflate în stoc din perspectiva cauzelor care conduc la 
temporizarea procedurilor judiciare. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare 
nr. 5610/IJ/2531/DIJ/2017 privind modul de remediere a deficienţelor constatate în raportul de control 
referitor la eficienţa managerială şi modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente 
de către judecătorii cu funcţii de conducere de la Judecătoria Năsăud şi respectarea de către judecători 
a dispoziţiilor legale care prevăd soluţionarea cu celeritate a cauzelor şi analiza dosarelor aflate în stoc 
din perspectiva cauzelor care conduc la temporizarea procedurilor judiciare. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 234 

Punctul 7 6322/2018 
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4716/2018 privind propunerea de prelungire a delegării în 
funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi a doamnei judecător IRINA ALEXANDRA 
BOLDEA. 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827365
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000362871&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000002975
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827366
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000366212&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000002975
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827367
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370768&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000002975
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2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5384/2018 privind propunerea de prelungire a delegării în 
funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor a doamnei judecător ROXANA-LUCIA MAHU. 

  

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi a 
doamnei judecător IRINA ALEXANDRA BOLDEA, începând cu data de 01.03.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 voturi Da, 
1 vot Nu) 

 2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor a doamnei 
judecător ROXANA-LUCIA MAHU, începând cu data de 27.03.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

Hotărârea nr. 235 

  

Hotărârea nr. 236 

Punctul 8 6324/2018 
ÎNCETARE DELEGARE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6294/2018 privind propunerea de încetare a delegării 
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpina a doamnei judecător PETRE MARIANA, ca urmare a 
valorificării rezultatului concursului de promovare în funcţii de execuţie din data de 26 noiembrie 2017. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea delegării 
în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpina a doamnei judecător PETRE MARIANA, 
începând cu data de 01.07.2018, data promovării la Tribunalul Prahova, ca urmare a 
valorificării rezultatului concursului de promovare în funcţii de execuţie din data de 26 
noiembrie 2017. (unanimitate) 

  

Hotărârea nr. 237 

Punctul 9 6571/2018 
Măsuri adoptate de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Soluţie 

Punctul a fost înscris pe ordinea de zi în urma suplimentării. 

(8 - DA, 1 - NU)  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827370
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827371
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370770&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000002975
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827375
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371017&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000002975
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1. Secţia pentru judecători convinsă fiind de rolul Comisiei Europene în evaluarea 
progreselor României în domeniul justiţiei, ţinând cont de ampla dezbatere publică 
angajată de apariţia în spaţiul public a documentului datat 10.10.2012 şi  transmis 
de către Comisie Ministerului Justiţiei, apreciază ca fiind utilă adresarea unei 
scrisori organismului european sus-menţionat, în vederea lămuririi exacte a 
sensului solicitărilor cuprinse în paragrafele 18 şi 20, aceste informaţii fiind de 
natură a înlătura orice speculaţii generate în această privinţă. (7 - DA, 2 - NU) 

2. Totodată, Secţia pentru judecători a hotărât: 

2.1. Transmiterea unei solicitări la Ministerul Justiţiei în vederea comunicării, către 
Consiliul Superior al Magistraturii, a oricăror clarificări ce pot fi oferite în legătură 
cu documentul adresat de Comisie, inclusiv cu privire la instanţele angrenate în 
procedurile de evaluare în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. (8 DA, 
1 NU) 

2.2. Amânarea discutării  sesizării Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, până la 
primirea clarificărilor solicitate. (8 DA, 1 NUL) 
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