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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 27.03.2018 

Punctul 1 6150/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

Soluţie 

Curtea de Apel /Parchet de pe lângă  Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna LUPEA 
DOINA 

Judecător la Curtea de Apel Craiova 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul DUMBRAVĂ AUREL 

Judecător la Curtea Militară de Apel 

                                  Tribunal/Parchet de pe lângă  Tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul ENACHE TRAIAN 

Judecător la Tribunalul Călăraşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna DEJUGAN MARIA 

Judecător la Tribunalul Sibiu 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna PETRUŢA ANA 

Judecător la Tribunalul Timiş 

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

Judecător la Tribunalul Bacău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată doamna NEACŞU ELENA 

Judecător la Tribunalul Tulcea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată doamna PESCĂRUŞ MARINELA 

Preşedinte Secţie Penală la Tribunalul Tulcea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată doamna ANDRECENCU VALERIA 

Judecător la Tribunalul Tulcea 

                                        Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoreia 
Pucioasa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată doamna ILINA CARMEN CRISTIANA 

Judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370596&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerilor privind: 

(unanimitate) 

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LUPEA DOINA, judecător la 
Curtea de Apel Craiova, începând cu data de 01.05.2018; 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului magistrat militar colonel, 
DUMBRAVĂ AUREL, judecător la Curtea Militară de Apel, delegat în funcţia de 
vicepreşedinte al instanţei; 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ENACHE TRAIAN, judecător 
la Tribunalul Călăraşi; 
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4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DEJUGAN MARIA, judecător 
la Tribunalul Sibiu; 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PETRUŢA ANA, judecător la 
Tribunalul Timiş, începând cu data de 03.05.2018; 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CIOCAN GHEORGHE, 
judecător la Tribunalul Bacău; 

7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NEACŞU ELENA, judecător la 
Tribunalul Tulcea, începând cu data de 01.05.2018; 

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.05.2018, a 
doamnei judecător PESCĂRUŞ MARINELA, preşedintele Secţiei penale a 
Tribunalului Tulcea; 

9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANDRECENCU VALERIA, 
judecător la Tribunalul Tulcea, începând cu data de 01.06.2018; 

10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului NEACŞU GHEORGHE, 
procuror cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal în 
cadrul  Parchetului de pe lângă Judecătoria Pucioasa; 

11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ILINA CARMEN CRISTIANA, 
judecător la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, începând cu data de 01.05.2018. 
Hotărârea nr. 330 

  

Hotărârea nr. 331 

  

Hotărârea nr. 332 

  

Hotărârea nr. 333 

  

Hotărârea nr. 334 

  

Hotărârea nr. 335 

  

Hotărârea nr. 336 

  

Hotărârea nr. 337 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827048
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827396
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827049
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827050
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827394
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827395
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827467
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827468
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Hotărârea nr. 338 

  

Hotărârea nr. 339 

  

Hotărârea nr. 340 

Punctul 2 6158/2018 
OCUPARE POSTURI TEMPORAR VACANTE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4514/2018 privind solicitarea de aprobare a 
ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de la Judecătoria Bolintin Vale. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4097/2018 privind solicitarea de aprobare a 
ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant de la Judecătoria Gheorgheni. 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, la Judecătoria Bolintin Vale, a unui post temporar vacant de 
judecător, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării 
Tribunalului Harghita de ocupare pe perioadă nedeterminată, la Judecătoria 
Gheorgheni, a două posturi temporar vacante de judecător, în condiţiile art.134 
ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 341 

  

Hotărârea nr. 342 

Punctul 3 6219/2018 
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26086/2018 privind solicitarea Tribunalului 
Constanţa de devansare a datei de la care s-a dispus promovarea doamnei judecător PÂRLĂŢEANU 
ANCA. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26389/2018 privind solicitarea Curţii de Apel 
Constanţa de devansare a datei de la care s-a dispus promovarea doamnei judecător BELECCIU 
CRISTINA. 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827469
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827471
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827688
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370604&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827045
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827047
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370665&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

- respingerea solicitării  Tribunalului Constanţa de modificare a datei de la care s-a 
dispus promovarea doamnei judecător PÂRLĂŢEANU ANCA;  (majoritate: 3 voturi 
Admitere, 13 voturi Respingere) 

- respingerea solicitării Curţii de Apel Constanţa de modificare a datei de la care s-
a dispus promovarea doamnei judecător BELECCIU CRISTINA;  (majoritate: 3 
voturi Admitere, 13 voturi Respingere) 
Hotărârea nr. 343 

  

Hotărârea nr. 344 

Punctul 4 6160/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13119/2017 privind validarea rezultatelor 
concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea rezultatelor 
concursului de promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, organizat în perioada 30 august 2017-14 martie 2018, conform listei 
cuprinzând rezultatele finale cuprinse în Anexa 1. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, a următorilor 
candidaţi, începând cu data de 15.04.2018: (unanimitate) 

• BURNEL OANA, Curtea de Apel Bucureşti; 
• PAŞTIU ALEXANDRA IULIANA, Curtea de Apel Alba Iulia; 
• RUS ANDREI CLAUDIU, Curtea de Apel Alba Iulia; 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea în funcţia de 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia de contencios administrativ 
şi fiscal, a următorilor candidaţi, începând cu data de 01.05.2018: (unanimitate) 

• FILIPESCU VIRGINIA, Curtea de Apel Bucureşti; 
• PĂTRAŞCU HORAŢIU, Curtea de Apel Bucureşti. 

Hotărârea nr. 345 
  

Hotărârea nr. 346 

  

Hotărârea nr. 347 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827044
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827472
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370606&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827406
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827407
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827408
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Punctul 5 6163/2018 
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5928/2018 privind solicitarea unui formator cu normă 
întreagă în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, de schimbare a acestei calităţi în aceea de 
formator colaborator. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat schimbarea calităţii domnului 
STELIAN IOAN VIDU, judecător în cadrul Curţii de Apel Timişoara, din formator cu 
normă întreagă în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii, la disciplina Drept 
civil şi  Drept procesual civil, în aceea de formator colaborator, începând cu data 
de 02.04.2018. (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 348 

Punctul 6 6172/2018 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI 

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5192/2018 privind propunerea Şcolii Naţionale de 
Grefieri de numire a personalului de instruire colaborator extern, în cadrul Departamentului de 
formare profesională continuă. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de personal 
de instruire colaborator extern, în cadrul Departamentului de formare profesională 
continuă, a următorilor candidaţi:  

La disciplina Elemente de tehnoredactare: (majoritate: 14 voturi DA, 2 voturi NU) 

• TOMESCU IULIANA-EMILIA, prim-grefier la Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj; 

• BUZEA DANIEL –CĂTĂLIN, specialist IT la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Galaţi; 

• CIUCIU BEATRICE-VALENTINA, grefier-şef la Judecătoria Tecuci; 

La disciplina ECRIS pentru instanţe- specializarea ECRIS civil: (majoritate: 14 
voturi DA, 2 voturi NU) 

• BURLACU CIPRIAN-IONEL, grefier la Curtea de Apel Bucureşti; 

• CHIŢIBEA ROCSANA-MARCELA, grefier şef secţie la Tribunalul Timiş; 

• PĂUN-ION, grefier şef la Judecătoria Târgu Jiu; 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370609&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827043
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370618&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
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• DONACHE MĂDĂLINA-MARIA, prim-grefier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Secţia civilă; 

• VASILOAIA MĂDĂLINA ADRIANA, grefier la Tribunalul Bucureşti; 

La disciplina ECRIS pentru instanţe – specializarea ECRIS penal:  (majoritate: 14 
voturi DA, 2 voturi NU) 

• SCHIAU ANDREEA MĂRIA, grefier la Judecătoria Târgu Jiu; 

La disciplina ECRIS pentru parchete: 

• TOMESCU IULIANA-EMILIA, prim-grefier la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Gorj;  (majoritate: 14 voturi DA, 2 voturi NU) 

• JITARIU IULIANA, specialist IT la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Neamţ;  (majoritate: 14 voturi DA, 2 voturi NU) 

• ŞARPE ADELA-MARIA, grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 
Bucureşti;  (majoritate: 14 voturi DA, 2 voturi NU) 

• MADAC CRISTIAN- GHEORGHE, grefier şef secţie la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Sibiu. (majoritate: 13 voturi DA; 2 voturi NU, 1 vot NUL) 

Hotărârea nr. 349 

Punctul 7 6192/2018 
Reluarea votului la una dintre propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind reţeaua de 
formatori pentru formarea profesională continuă pentru anul 2018, în temeiul art. 12 ind. 5 din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii. 

Soluţie 

În urma reluării votului în ceea ce priveşte una din propunerile Şcolii Naţionale de 
Grefieri privind reţeaua de formatori pentru formarea profesională continuă pentru 
anul 2018, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
propunerii.   (majoritate: 6 voturi DA, 9 voturi NU, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 365 

Punctul 8 6152/2018 
EFECTE HOTĂRÂRI: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5466/2018 privind menţinerea efectelor Hotărârii nr. 
1557/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827042
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370638&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827051
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370598&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
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2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5049/2018 privind  efectele Hotărârii nr. 
884/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5548/2018 privind menţinerea efectelor Hotărârii nr. 
114/02.02.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5662/2018 privind încetarea efectelor Hotărârii nr. 
375/2013. 

  

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5875/2018 privind  efectele Hotărârii nr. 
662/03.07.2008 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 600/2018 privind  efectele Hotărârii nr. 
1289/27.11.2014 a  Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. menţinerea parţială a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.1557/15.12.2016, în ceea ce priveşte pe doamna judecător 
BĂRBULESCU RAMONA MARIA, până la încadrarea acesteia pe un post vacant din 
cadrul Judecătoriei Braşov,  urmând a fi transmisă o adresă  către ministrul justiţiei, 
în vederea emiterii ordinului de alocare a unui post de judecător din fondul de 
rezervă aflat la dispoziţia sa, pentru Judecătoria Braşov, începând cu data de 
25.03.2018, până la data vacantării unui post de judecător la această instanţă, având 
în vedere lipsa posturilor temporar vacante de judecător la Judecătoria 
Braşov;  (unanimitate) 

2. menţinerea parţială a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.884/14.07.2016, în ceea ce priveşte pe domnul judecător CRISTIAN 
ŞTEFAN VIŞAN, până la momentul încadrării sale pe un post vacant, încadrarea 
acestuia, începând cu data de 01.03.2018 (data reluării activităţii de către doamna 
judecător Gabriela Dimulescu, pe al cărei post era încadrat domnul judecător) 
operând pe postul temporar vacant neocupat din cadrul Tribunalului Bucureşti, a 
cărui durată este cea mai îndelungată, respectiv pe postul doamnei judecător Elena 
Blidaru Mateescu; (unanimitate) 

3. menţinerea parţială a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.114/02.02.2017, în ceea ce priveşte pe doamna judecător GÎNJU 
ELENA, până la încadrarea sa pe un post vacant,  încadrarea acesteia în cadrul 
Judecătoriei Iaşi, începând cu data de 19.03.2018, operând pe postul temporar 
vacant al doamnei judecător Pienescu Elena Roxana; (unanimitate) 
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4. încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.375/28.03.2013, ca urmare a încadrării doamnei judecător COMŞA MARCELA pe 
postul vacant la Curtea de Apel Braşov, postul alocat Curţii de Apel Braşov, prin 
Ordinul nr.3878/C/14.12.2017 urmând a fi restituit, începând cu data de 14.05.2018, 
(data transferului doamnei judecător Pop Carmen la Curtea de Apel Cluj), în fondul 
de rezervă aflat la dispoziţia ministrului justiţiei. (unanimitate) 

5. menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.662/03.07.2008, în ceea ce priveşte pe doamna judecător MIHAELA VINTILĂ, până 
la momentul încadrării sale pe un post vacant, încadrarea acesteia la reluarea 
activităţii în cadrul Curţii de Apel Bucureşti, respectiv 07.02.2018, operând pe postul 
temporar vacant neocupat, respectiv pe postul doamnei judecător Camelia 
Bogdan. (unanimitate) 

6. menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1289/27.11.2014, în ceea ce priveşte pe doamna judecător ADINA-NICOLETA 
STĂNOIU, până la momentul încadrării sale pe un post vacant, încadrarea acesteia 
la reluarea activităţii în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, respectiv 
15.02.2018, operând pe postul temporar vacant neocupat a cărui durată este cea 
mai îndelungată, respectiv pe postul doamnei judecător Mihaela 
Luciani. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 350 

  

Hotărârea nr. 351 

  

Hotărârea nr. 352 

  

Hotărârea nr. 353 

  

Hotărârea nr. 354 

  

Hotărârea nr. 355 

Punctul 9 6094/2018 
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5677/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Pogoanele. 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827052
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827053
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827054
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827055
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827056
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827057
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370540&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
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2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5678/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Ploieşti. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5879/2018 privind solicitarea Institutului Naţional al 
Magistraturii de modificare şi aprobare a statelor de funcţii şi de personal în ansamblul lor, valabile 
pentru luna martie 2018. 

  

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5931/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei şi 
Ministerului Apărării Naţionale de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii 
pentru trei tribunale militare. 

  

5.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.6292/2018 privind restituirea unui post de judecător 
din statul de funcţii a Judecătoriei Bălceşti în statul de funcţii a Tribunalului Vâlcea. 

  

6.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5674/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Bucureşti.  

  

7.  Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5679/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sectorului 1 Bucureşti. 

  

8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5681/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Sectorului 2 Bucureşti. 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Pogoanele, prin 
transformarea unui post ocupat de personal contractual, în urma desfăşurării 
examenului de promovare în treapta profesională imediat superioară, 
respectiv:  (unanimitate) 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Judecătoria 
Pogoanele 

1 Muncitor calificat treapta 
III 

Muncitor calificat treapta 
II 
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2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal  ale Curţii de Apel Ploieşti şi ale 
unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, după cum urmează: 
(unanimitate) 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Curtea de Apel Ploieşti 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Tribunalul Prahova 4 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Vălenii de 
Munte 

1 Grefier arhivar treapta II Grefier arhivar treapta I 

Judecătoria Sinaia 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Ploieşti 6 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

2 Grefier arhivar treapta II Grefier arhivar treapta I 

Judecătoria Câmpina 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier treapta I Grefier gradul II 

Tribunalul Buzău 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier statistician gradul 
II 

Grefier statistician 
gradul I 

Judecătoria Buzău 9 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I 

2 Grefier arhivar treapta II Grefier arhivar treapta I 

Judecătoria Râmnicu Sărat 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Pătârlagele 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Pogoanele 2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Tribunalul Dâmboviţa 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar treapta II Grefier arhivar treapta I 

Judecătoria Târgovişte 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II 
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Judecătoria Pucioasa 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării 
Institutului Naţional al Magistraturii de modificare a statului de funcţii şi personal, 
prin transformarea postului de consilier pentru afaceri europene din cadrul 
Departamentului concursuri, examene şi politici publcie (poziţia nr.50) într-o funcţie 
publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul 
aceluiaşi departament.  (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării solicitării 
Institutului Naţional al Magistraturii privind aprobarea statelor  de funcţii şi de 
personal ale Institutului Naţional al Magistraturii, pe anul 2018, valabile în luna 
martie 2018.  (majoritate: 1 vot DA, 15 voturi Amânare) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe militare, după 
cum urmează:  (unanimitate) 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Tribunalul Militar 
Bucureşti 

1 Grefier arhivar treapta II Grefier arhivar treapta I 

Tribunalul Militar Cluj 1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

1 Referent grad profesional 
asistent 

Referent grad profesional 
principal 

Tribunalul Militar Iaşi 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Bălceşti şi 
Tribunalului Vâlcea, prin revenirea unui post din statul de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Bălceşti, în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Vâlcea, 
începând cu data transferului domnului judecător MITITELU CĂTĂLIN 
CONSTANTIN, de la Judecătoria Bălceşti, la Tribunalul Dolj, respectiv cu data de 
14.05.2018. (unanimitate) 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti, prin 
transformarea unui post de grefier treapta I, în post de grefier treapta II. 
(unanimitate) 

7. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal Judecătoriei Sectorului 1 
Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier arhivar debutant, în post de 
grefier arhivar treapta II. (unanimitate) 
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8. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal Judecătoriei Sectorului 2 
Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier gradul II, în post de grefier gradul 
I. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 356 

  

Hotărârea nr. 357 

  

Hotărârea nr. 358 

  

Hotărârea nr. 359 

  

Hotărârea nr. 360 

  

Hotărârea nr. 361 

  

Hotărârea nr. 362 

  

Hotărârea nr. 363 

Punctul 10 1506/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind eliberarea din funcţia de procuror a domnului 
PREDA IULIAN,  procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Patârlagele, în prezent suspendat 
din funcţie, ca urmare a condamnării definitive. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 26629/2018 privind cererea formulată de către 
domnul PREDA IULIAN, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Patârlagele, în prezent 
suspendat din funcţie, prin care solicită eliberarea din funcţie, prin pensionare. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţia de procuror a 
domnului PREDA IULIAN, procuror cu grad profesional corespunzător parchetului 
de pe lângă tribunal în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, în 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827061
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827063
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827064
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827065
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827410
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827412
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827414
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827415
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000365952&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
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prezent suspendat din funcţie, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea 
unei infracţiuni. (unanimitate) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
cererilor formulate de domnul PREDA IULIAN, procuror cu grad profesional 
corespunzător parchetului de pe lângă tribunal în cadrul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Pătârlagele, în prezent suspendat din funcţie, prin care solicită 
eliberarea din funcţie, prin pensionare şi, respectiv, menţinerea în activitate. (15 
voturi DA, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 364 

Punctul 11 6249/2018 
Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 3848/2018 cu privire la plângerea 
formulată de domnul ŞOPALCĂ CONSTANTIN împotriva rezoluţiei nr. 7771/IJ/1640/DIP/2017 a 
Inspecţiei Judiciare. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca inadmisibilă, 
a plângerii prealabile formulate de domnul ŞOPALCĂ CONSTANTIN, fost procuror, 
împotriva Rezoluţiei nr. 7771/IJ/1640/DIP/2017 a Inspecţiei Judiciare. (unanimitate) 

Punctul 12 131/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 8226/IJ/1731/DIP/2017 privind  apărarea independenţei sistemului 
judiciar. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii formulate 
de doamna Laura Codruţa Kovesi, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, 
de apărare a independenţei sistemului judiciar în ansamblul său, cu privire la modul 
în care presa a reflectat informaţiile devenite publice prin comunicatul de presă 
nr.1056/VIII/3 din data de 13.11.2017 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (majoritate: 
3 voturi pentru admitere, 11 voturi pentru respingere, 2 voturi NULE) 
Hotărârea nr. 366 

Punctul 13 24272/2017 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 7777/IJ/3451/DIJ/2017, privind cererea de apărare a reputaţiei 
sistemului judiciar formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827767
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370695&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000364577&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827725
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000361992&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974


15 
 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de „apărare 
a reputaţiei sistemului judiciar” formulată de doamna judecător CAMELIA 
BOGDAN, ce face obiectul Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 
7777/IJ/3451/DIJ/2017. (majoritate: 6 voturi Admitere, 10 voturi Respingere) 
Hotărârea nr. 367 

Punctul 14 6438/2018 
Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 5434/2018 referitor la proiectul de 
Lege privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, 
depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a infracţiunilor 
grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Lege 
privind utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor pentru prevenirea, 
depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor de terorism şi a 
infracţiunilor grave, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la 
adresa securităţii naţionale, cu observaţia formulată în şedinţa 
Plenului. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 368 

Punctul 15 6456/2018 
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3872/2018 privind rectificarea listei funcţiilor 
de conducere vacante anunţate la concursul organizat în perioada 23 martie-28 iunie 2018. 2. 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.6190/2018 privind solicitarea Curţii de Apel 
Constanţa privind suplimentarea listei funcţiilor de conducere scoase la concursul organizat 
în perioada 23 martie-28 iunie 2018. 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât rectificarea erorii materiale 
strecurate în tabelul privind  funcţiile de conducere vacante scoase la concursul 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.226/2018, cu 
privire la funcţia de conducere scoasă la concurs la Judecătoria Târgu Mureş, în 
sensul că aceasta este de „vicepreşedinte”, şi nu de „preşedinte”. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării Curţii 
de Apel Constanţa privind suplimentarea listei funcţiilor de conducere scoase la 
concursul organizat în perioada 23 martie-28 iunie 2018, cu funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei Hârşova şi funcţia de  vicepreşedinte al Tribunalului Constanţa. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 369 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827726
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370884&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827727
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370902&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827728
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Hotărârea nr. 370 

Punctul 16 6462/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 819/2018 privind transformarea a două posturi 
de personal contractual- consilier pentru afaceri europene, din cadrul Direcţiei afaceri 
europene, relaţii internaţionale şi programe, în posturi de consilier - personal contractual, în 
cadrul aceluiaşi compartiment. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 164/28.02.2018, în sensul aprobării 
transformării posturilor de consilier pentru afaceri europene – personal contractual 
nr.146  şi nr.148 din cadrul Direcţiei afaceri europene,relaţii internaţionale şi 
programe – Serviciul programe europene şi relaţii internaţionale, în posturi de 
consilier gradul IA – personal contractual în cadrul aceluiaşi compartiment. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 371 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827729
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370908&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000827730

	PLEN
	Ordinea de zi soluţionată din 27.03.2018
	Punctul 1 6150/2018
	Punctul 2 6158/2018
	Punctul 3 6219/2018
	Punctul 4 6160/2018
	Punctul 5 6163/2018
	Punctul 6 6172/2018
	Punctul 7 6192/2018
	Punctul 8 6152/2018
	Punctul 9 6094/2018
	Punctul 10 1506/2018
	Punctul 11 6249/2018
	Punctul 12 131/2018
	Punctul 13 24272/2017
	Punctul 14 6438/2018
	Punctul 15 6456/2018
	Punctul 16 6462/2018



