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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 20.03.2018 

Punctul 1 5878/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

Soluţie 

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

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului TRAIAN BUCĂLĂU, 
judecător la Tribunalul Brăila, începând cu data de 29.04.2018; 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RUSU MARIA, judecător cu 
grad de curte de apel la Judecătoria Fălticeni. 
Hotărârea nr. 246 

  

Hotărârea nr. 247 

Punctul 2 5606/2018 
1. Nota  Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5/381/2018 privind desemnarea reprezentantului 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii.  

 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.823/2018 privind desemnarea unui reprezentant al 
asociaţiilor profesionale, legal constituite ale judecătorilor şi procurorilor, în Consiliul Ştiinţific al 
Institutului Naţional al Magistraturii.  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna judecător LILIANA 
VIŞAN ca reprezentant al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Consiliul Ştiinţific al 

  Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 

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

Judecător la Tribunalul Brăila 

                             Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie 

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

Judecător la Judecătoria Fălticeni 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370324&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826490
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825985
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370052&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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Institutului Naţional al Magistraturii, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 21.03.2018. 
(majoritate: 10 voturi DA, 7 voturi NU) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe domnul judecător VASILE 
BOZEŞAN, vicepreşedinte al Tribunalului Ilfov, propus de Asociaţia Magistraţilor din 
România, ca reprezentant al  asociaţiilor profesionale, legal constituite, ale judecătorilor şi 
procurorilor, în Consiliul Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, pe o perioadă de 
3 ani, începând cu data de 21.03.2018 (majoritate: 11 voturi DA, 6 voturi NU)  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea propunerii privind 
desemnarea în cadrul Consiliului Ştiinşific al Institutului Naţional al Magistraturii a 
domnului Marius Neculcea, procuror general adjunct al Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Timişoara. (3 voturi DA, 13 voturi  NU, 1 vot NUL) 

(Cu privire la procedura de desemnare a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale în cadrul 
Consiliului Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, Comisia nr. 2 în şedinţa din data 
de 09.03.2018, cu unanimitate a constatat că nu există motive de abţinere de la vot  a 
doamnei judecător Evelina Oprina).  

Hotărârea nr. 248 

  

Hotărârea nr. 249 

Punctul 3 5647/2018 
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4031/2018 privind folosirea de către Institutul 
Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, cu plată, a domnului BOGDAN DUMITRACHE, 
executor judecătoresc. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4031/2018 privind propunerea Institutului Naţional 
al Magistraturii, de numire a doamnei judecător IULIA CRAIU şi a domnului judecător LUCIAN 
MIHALI VIORESCU în calitate de formatori colaboratori ai Institutului Naţional al Magistraturii, 
la disciplina " Drept comercial", în cadrul DFPI. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4031/2018 privind propunerea Institutului Naţional 
al Magistraturii, de numire a domnului procuror ALEXANDRU BOGDAN GEORGESCU în calitate de 
formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii, la disciplina " Criminalistică", în cadrul 
DFPI. 

  

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4031/2018 privind propunerea Institutului Naţional 
al Magistraturii, de numire a doamnei procuror DANIELA MATEI în calitate de formator colaborator 
al Institutului Naţional al Magistraturii, la disciplina " Dezvoltare personală", în cadrul DFPI. 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825987
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370093&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4031/2018 privind propunerea Institutului Naţional 
al Magistraturii, de numiire a domnului procuror GABRIEL NICUŞOR CRISTIAN în calitate de 
formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii, la disciplina " Combaterea corupţiei şi a 
infracţiunilor economico-financiare", în cadrul DFPI. 

  

6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4031/2018 privind propunerea Institutului Naţional 
al Magistraturii, de numiire a doamnei conf. univ. dr. LUMINIŢA ELENA DIMA în calitate de formator 
colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii, la disciplina " Dreptul muncii", în cadrul DFPI. 

  

7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4031/2018 privind propunerea Institutului Naţional 
al Magistraturii, de numiire a domnului judecător DANIEL MARIAN DRĂGHICI  în calitate de 
formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii, la disciplina " Drept administrativ", în 
cadrul DFPI. 

  

8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1503/2018 privind propunerea Institutului Naţional 
al Magistraturii, de numiire a domnului judecător BOGDAN CRISTEA în calitate de formator 
colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii, la disciplina " Drept administrativ", în cadrul DFPI. 

  

9. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1503/2018 privind propunerea Institutului Naţional 
al Magistraturii, de numiire a domnului judecător FLORIN VÂLCEANU în calitate de formator 
colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii, la disciplina " Drept comercial", în cadrul DFPI. 

  

10. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1503/2018 privind suspendarea din calitatea de 
formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii a domnului NICOLAE STANCIU, ca 
urmare a suspendării din funcţia de judecător. 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
excepţional, cu plată, a domnului BOGDAN DUMITRACHE, executor judecătoresc, 
la seminariile în materia punerii în executare a hotărârilor judecătoreşti şi căi de 
atac, desfăşurate în perioada 5-23 martie 2018, în cadrul modulului de Drept civil al 
anului II de studiu al auditorilor de justiţie. (majoritate: 16 voturi DA, 1 vot NU) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca formatori 
colaboratori, la disciplina Drept comercial, în cadrul Departamentului de formare 
profesională iniţială, a doamnei IULIA CRAIU, judecător în cadrul Curţii de Apel 
Bucureşti şi a domnului LUCIAN MIHALI-VIORESCU, judecător în cadrul 
Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. (unanimitate pentru doamna judecător Iulia 
Craiu şi majoritate: 15 voturi DA, 2 voturi NU pentru domnul judecător Lucian Mihali- 
Viorescu) 
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3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca formator 
colaborator, la disciplina „Criminalistică”, în cadrul Departamentului de formare 
profesională iniţială, a domnului ALEXANDRU BOGDAN GEORGESCU, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. (majoritate: 15 voturi DA, 2 
voturi NU) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca formator 
colaborator, la disciplina „Dezvoltare personală”, în cadrul Departamentului de 
formare profesională iniţială, a doamnei DANIELA MATEI, procuror la Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.(majoritate: 15 voturi DA, 2 voturi NU) 

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca formator 
colaborator, la disciplina „Combaterea corupţiei şi a infracţiunilor economico-
financiare”, în cadrul Departamentului de formare profesională iniţială, a domnului 
GABRIEL NICUŞOR CRISTIAN, procuror la DIICOT- structura centrală. (majoritate: 
14 voturi DA, 2 voturi NU, 1 abţinere - Doamna procuror Tatiana Toader) 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca formator 
colaborator, la disciplina Dreptul muncii, în cadrul Departamentului de formare 
profesională continuă, a doamnei conf.univ. dr. LUMINIŢA ELENA DIMA- Facultatea 
de Drept, Universitatea din Bucureşti. (unanimitate) 

7. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca formator 
colaborator, la disciplina Drept administrativ, în cadrul Departamentului de formare 
profesională iniţială, a domnului DANIEL MARIAN DRĂGHICI, judecător în cadrul 
Curţii de Apel Bucureşti. (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

8. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca formator 
colaborator, la disciplina „Drept administativ”, în cadrul Departamentului de 
formare profesională iniţială, a domnului BOGDAN CRISTEA, judecător la Curtea 
de Apel Bucureşti. (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 1 vot NUL) 

9. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca formator 
colaborator, la disciplina „Drept comercial”, în cadrul Departamentului de formare 
profesională iniţială, a domnului  FLORIN VÂLCEANU, judecător la Judecătoria 
Sectorului 4 Bucureşti.(majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 1 vot NUL) 

10. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea din calitatea 
de formator colaborator a domnului NICOLAE STANCIU, ca urmare a suspendării 
din funcţia de judecător. (16 voturi DA, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 250 

  

Hotărârea nr. 251 

  

Hotărârea nr. 252 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825989
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825990
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825991
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Hotărârea nr. 253 

  

Hotărârea nr. 254 

  

Hotărârea nr. 255 

  

Hotărârea nr. 256 

  

Hotărârea nr. 257 

Hotărârea nr. 258 

  

Hotărârea nr. 259 

Punctul 4 5615/2018 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26496/23.01.2017 referitoare la propunerea Şcolii 
Naţionale de Grefieri cu privire la structura anului şcolar 2018. 

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3163/2018 privind constituirea reţelei de formatori a 
Şcolii Naţionale de Grefieri pentru formarea profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate 
în anul 2018. 

  

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Structura anului şcolar 2018 
propusă de Şcoala Naţională de Grefieri. (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de suspendarea din 
calitatea de personal de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri, la cerere, astfel:(15 
voturi DA, 1 vot NUL, 1 abţinere, doamna judecător Nicoleta Ţînţ) 

Pentru 2018 – 1 an, pentru: 

• Doamna judecător COJOCARU ELENA; 
• Domnul judecător VIDU STELIAN IOAN; 
• Domnul magistrat asistent CIOBOTARIU CERBU MIHAI; 
• Doamna grefier GOZOB MELANIA CAMELIA; 
• Doamna PREDA NICOLETA 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825992
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825993
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825994
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825995
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825996
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825998
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000825999
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370061&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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Pentru 2018-2019 – 2 ani, pentru: 

• Doamna judecător ŢÎNŢ NICOLETA MARGARETA, membru CSM; 
• Doamna judecător ZECA DORINA; 
• Domnul judecător PREPELIŢĂ NICOLAE; 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea calităţii de personal 
de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri pentru: (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

• Domnul procuror IANOŞ GHEORGHE, ca urmare a renunţării la calitatea de personal 
de instruire; 

• Domnul BOTEZ DAN GHEORGHE, ca efect al aplicării dispoziţiilor art.43 alin.1 lit.c) 
din Statutul personalului de instruire; 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, parţial,propunerile Şcolii 
Naţionale de Grefieri privind  reţeaua de formatori pentru formarea profesională 
continuă pentru anul 2018, conform anexei la Hotărârea nr.6/05.02.2018 a 
Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri, urmând ca în privinţa uneia 
dintre propuneri, constatându-se incidenţa art. 125  din regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, votul să fie reluat  în proxima 
şedinţă a Plenului. (majoritate) 
Hotărârea nr. 260 

  

Hotărârea nr. 261 

Punctul 5 5668/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 138/2018 privind propunerile referitoare la 
tematica, bibliografia şi taxa de participare la concursurile de ocupare a posturilor vacante de 
grefier la instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea în anul 2018. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

• menţinerea tematicii şi bibliografiei aprobate pentru anul 2017 pentru concursul de 
ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul 
instanţelor judecătoreşti şi parchetelor, precum şi pentru ocuparea posturilor 
vacante de grefier fără studii superioare juridice din cadrul instanţelor judecătoreşti 
şi parchetelor, conform Hotărârii Plenului CSM nr.169/28.02.2017. 

• menţinerea taxei de participare la concurs în cuantum de 150 lei, conform Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.169/2017. 

Hotărârea nr. 262 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826000
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826002
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370114&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826004
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Punctul 6 5610/2018 
EFECTE HOTĂRÂRI: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1875/2018 privind efectele Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1556/15.12.2016.  

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2249/2018 privind efectele Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1143/13.12.2012. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.23970/2018 privind efectele Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.662/03.07.2008.  

  

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3543/2018 privind efectele Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1029/06.09.2016. 

  

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3572/2018 privind efectele Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.114/02.02.2017. 

  

6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2522/2018 privind efectele Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1467/22.11.2016. 

  

7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2405/2018 privind efectele Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1281/27.11.2014. 

  

8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2250/2018 privind efectele Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.174/28.02.2017, în ceea ce priveşte situaţia doamnelor 
judecător Ştefănescu Diana şi Neagoe Corina Diana.  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
1. menţinerea parţială a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1556/15.12.2016, până la momentul încadrării doamnei judecător FOCŞA MERAL pe un 
post vacant, încadrarea acesteia la reluarea activităţii în cadrul Judecătoriei Constanţa, 
respectiv 01.02.2018, operând pe postul temporar vacant neocupat a cărui durată este cea 
mai îndelungată, respectiv pe postul doamnei judecător Lupaşcu Octavia Isabela. (16 voturi 
DA, 1 vot NUL) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370056&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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2. menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1143/13.12.2012, având în vedere că doamna judecător DEFTA SPERANŢA 
ELENA a fost numită în funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare, pentru 
un mandat de 6 ani, începând cu data de 22.01.2018. (majoritate: 15 voturi DA, 1 
vot NU, 1 vot NUL) 

3. menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.662/03.07.2008, până la momentul încadrării doamnei judecător RODICA SAVU 
pe un post vacant, încadrarea acesteia la reluarea activităţii în cadrul Tribunalului 
Bucureşti, respectiv 01.03.2018, operând pe postul temporar vacant neocupat a 
cărui durată este cea mai îndelungată, respectiv pe postul doamnei judecător 
Delia Călin.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

4. încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1029/06.09.2016, cu referire la situaţia doamnei judecător BOŢU PETRONELA, 
încadrarea acesteia, începând cu data de 16.04.2018 (data reluării activităţii 
doamnei judecător Ursu Andreea Simona – pe al cărui post s-a realizat reluarea 
activităţii) operând pe postul vacant existent la nivelul Judecătoriei Piatra 
Neamţ.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

5. menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.114/02.02.2017, până la încadrarea doamnei judecător BRĂNICI RALUCA 
MELANIA pe un post vacant în cadrul Judecătoriei Iaşi, încadrarea acesteia, 
începând cu data de 12.02.2018 (data reluării activităţii) operând pe postul 
temporar vacant al doamnei judecător Macovei Focşa Sînziana-Elena.(16 voturi 
DA, 1 vot NUL) 

6. menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1467/22.11.2016, până la momentul încadrării doamnei judecător CADEA 
CARMEN OANA pe un post vacant, încadrarea acesteia la 01.02.2018, data reluării 
activităţii în cadrul Tribunalului Braşov de către doamna judecător Liţă Ionela, pe al 
cărei post era încadrată doamna judecător Cadea Carmen Oana, operând pe postul 
temporar vacant neocupat a cărui durată este cea mai îndelungată, respectiv pe 
postul doamnei judecător BORICEAN DANIELA.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

7. menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1281/27.11.2014, având în vedere că doamna judecător NOVAC LILIANA a fost 
numită în funcţia de inspector în cadrul Inspecţiei Judiciare, pentru un mandat de 
6 ani, începând cu data de 22.01.2018.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 
8. încetarea parţială a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.174/08.02.2017, pentru un post -  postul doamnei judecător ŞTEFĂNESCU DIANA, 
încadrarea acesteia  urmând să opereze pe 1 post vacant existent la nivelul Judecătoriei 
Bacău, iar încadrarea doamnei judecător NEAGOE CORINA DIANA  urmând să opereze pe 
postul temporar vacant din cadrul Judecătoriei Bacău, respectiv pe postul doamnei 
judecător ENACHE IULIA MONICA.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 
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Hotărârea nr. 263 

  

Hotărârea nr. 264 

  

Hotărârea nr. 265 

  

Hotărârea nr. 266 

  

Hotărârea nr. 267 

  

Hotărârea nr. 268 

  

Hotărârea nr. 269 

  

Hotărârea nr. 270 

Punctul 7 5514/2018 
CONTESTAŢII: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5884/2018 privind contestaţia formulată de către 
domnul BĂLAN LIVIU, procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, împotriva Hotărîrii 
nr. 36 din 30.01.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25868/2018 privind contestaţia formulată de 
doamna TUDORACHE NELUŢA MARINICA împotriva Hotărârii nr. 1168/19.12.2017 a Secţiei pentru 
judecători. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1.respingerea contestaţiei formulate de către domnul BĂLAN LIVIU, procuror cu 
grad profesional corespunuzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, împotriva 
Hotărârii nr. 36/30.01.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al 
Magistraturii.(16 voturi pentru respingere, 1 vot NUL) 
2. respingerea contestaţiei formulate de doamna TUDORACHE NELUŢA MARINICA, 
judecător la Tribunalul Călăraşi, împotriva Hotărârii nr. 1168/19.12.2017 a Secţiei pentru 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826006
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826008
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826009
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826010
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826011
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826012
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826013
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826014
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369960&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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judecători. (majoritate: 13 voturi pentru respingere, 1 vot NUL, 2 abţineri - doamna 
judecător Cristina Tarcea, doamna judecător Gabriela Baltag) 

Hotărârea nr. 271 

  

Hotărârea nr. 272 

Punctul 8 5178/2018 
MODIFICARE COMPONENTĂ COMISIE DE EVALUARE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4753/2018 privind modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Constanţa. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4771/2018 privind modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Suceava. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5128/2018 privind modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Neamţ. 

  

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4280/2018 privind modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Ilfov. 

  

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/5301/2018 privind modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Satu 
Mare. 

  

6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5452/2018 privind modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Râmnicu Vâlcea. 

  

7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.5292/2018 privind constituirea comisiei de evaluare 
a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Ploieşti. 

Soluţie 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826015
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826016
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369624&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Constanţa, în sensul numiri în calitate de membru desemnat a 
doamnei judecător DECULESCU DIANA. (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Suceava, în sensul numirii în calitate de 
membru supleant a domnului procuror şef secţie urmărire penală ADRIAN MARIUS 
SURDU.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Neamţ, în sensul numirii în calitate de membru supleant a doamnei 
judecător ANA MARIA FILIP, vicepreşedintele instanţei.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de membru de 
drept al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov a domnului TOMOIU RĂZVAN 
PETRE, prim-procuror al acestei unităţi de parchet.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

5.Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Satu Mare, Plenul Consiliului 
Superior al Magistraturii a hotărât:(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

• reînvestirea în calitate de membru desemnat a doamnei judecător SUCEVEANU 
GABRIELA DIANA; 

• reînvestirea în calitate de membru desemnat a domnului judecător CIORCAŞ MIHAI; 
• reînvestirea în calitate de membru supleant a doamnei judecător VÎLCU ADRIANA. 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a 
domnului judecător SAMOILĂ OCTAVIAN.(16 voturi DA, 1 vot NUL) 

7.Cu privire la componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti, 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

• numirea în calitate de membru desemnat a doamnei prim procuror adjunct cu 
delegaţie  OPRESCU ALEXANDRA GEORGIANA; 

• numirea  în calitate de membru desemnat a domnului  procuror BUNEA CĂTĂLIN; 
• numirea  în calitate de membru supleant a domnului procuror NIŢĂ COSMIN 

MARIUS. 

Hotărârea nr. 273 
  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826017
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Hotărârea nr. 274 

  

Hotărârea nr. 275 

  

Hotărârea nr. 276 

  

Hotărârea nr. 277 

  

Hotărârea nr. 278 

  

Hotărârea nr. 279 

Punctul 9 5125/2018 
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4581/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Ploieşti. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5255/2018 privind restituirea unui post de judecător 
din statul de funcţii a Tribunalului Tulcea în statul de funcţii a Judecătoriei Tulcea. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5257/2018 privind revenirea postului de judecător 
din statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dolj în statul de funcţii şi de personal 
al  Judecătoriei Segarcea. 

  

4.Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5449/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Olt şi Tribunalului Gorj. 

  

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5441/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Tulcea. 

  

6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5440/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Petroşani. 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826018
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826019
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826020
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826021
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826022
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826023
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369571&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5444/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Paşcani. 

  

8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5443/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Hunedoara. 

  

9. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5433/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia 
teritorială a Curţii de Apel Târgu Mureş. 

  

10. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5447/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia 
teritorială a Curţii de Apel  Constanţa. 

  

11. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5676/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia 
teritorială a Curţii de Apel  Constanţa. 

  

12. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5445/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Craiova şi ale unor instanţe 
judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială . 

  

13. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5672/2018 privind acordarea avizului conform 
pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Balş şi al Judecătoriei Slatina. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

1.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Curţii de Apel Ploieşti, Tribunalului Prahova, Tribunalului Dâmboviţa şi 
Tribunalului Buzău, după cum urmează: 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Curtea de Apel 
Ploieşti 

1 Expert, clasa I, grad principal Expert, clasa I, grad superior 

1 Consilier, clasa I, grad 
principal 

Consilier, clasa I, grad superior 

Tribunalul Prahova 1 Expert, clasa I, grad principal Expert, clasa I, grad superior 
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Tribunalul Dâmboviţa 1 Consilier, clasa I, grad 
principal 

Consilier, clasa I, grad superior 

Tribunalul Buzău 1 Expert, clasa I, grad asistent Expert, clasa I, grad principal 

1 Consilier, clasa I, grad asistent Consilier, clasa I, grad 
principal 

2.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Tribunalului Tulcea şi Judecătoriei Tulcea, prin revenirea unui post din statul de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Tulcea în statul de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Tulcea, începând cu data publicării în Monitorul Oficial a unuia dintre 
decretele de eliberare din funcţia de judecător de la Tribunalul Tulcea, dar nu mai 
devreme de 02.04.2018. 

3.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Tribunalului Dolj şi Judecătoriei Segarcea, prin revenirea unui post vacant de 
judecător din statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Dolj în statul de funcţii 
şi de personal al Judecătoriei Segarcea, începând cu data de 14.05.2018. 

4.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Tribunalului Olt şi Tribunalului Gorj, după cum urmează: 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul transfomat 

Tribunalul 
Olt 

  

1 Consilier, clasa I, grad profesional 
principal 

Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

1 Consilier, clasa I, grad profesional 
asistent 

Consilier, clasa I, grad 
profesional principal 

Tribunalul 
Gorj 

2 Consilier, clasa I, grad 
profesional  principal 

Consilier, clasa I, grad 
profesional superior 

5.acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Tribunalului Tulcea, după cum urmează: 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul transfomat 

Tribunalul 
Tulcea 

1 expert clasa I, gradul 
profesional asistent 

expert clasa I, gradul 
profesional principal 

6.acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Petroşani, după cum urmează: 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul 
transfomat 
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Judecătoria 
Petroşani 

1 Grefier debutant cu studii 
superioare 

Grefier gradul II 

7.acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Paşcani, prin transformarea unui post de grefier gradul II, în post de 
grefier treapta II. 

8.acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Judecătoriei Hunedoara, prin transformarea unui post de grefier- arhivar treapta 
I, în post de grefier-arhivar debutant. 

9.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Târgu 
Mureş, după cum urmează: 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul transfomat 

Tribunalul Mureş 2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta 
I 

Tribunalul Specializat 
Mureş 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta 
I 

Tribunalul Harghita 2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Târgu Mureş 2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

4 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta 
I 

2 Grefier treapta II Grefier gradul II 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I 
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Judecătoria Târnăveni 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Miercurea 
Ciuc 

2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta 
I 

Judecătoria Reghin 3 Grefier treapta II Grefier gradul II 

10.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Constanţa, după cum 
urmează: 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul transfomat 

Tribunalul Constanţa 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria 
Constanţa 

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Tribunalul Tulcea 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar treapta II Grefier arhivar treapta I 

Judecătoria Tulcea 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

11.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale unor instanţe din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Constanţa, după cum 
urmează: 

Instanţa Număr de posturi Postul actual Postul transfomat 

Tribunalul Constanţa 3 Grefier treapta  II Grefier gradul II 

1 Grefier treapta  II Grefier gradul II 
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1 Grefier treapta  I Grefier gradul II 

Judecătoria Constanţa 2 Grefier treapta  II Grefier gradul II 

1 Grefier treapta  I Grefier gradul II 

Judecătoria Medgidia 1 Grefier treapta  II Grefier gradul II 

Judecătoria Hârşova 1 Grefier treapta  I Grefier gradul II 

12.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Curţii de Apel Craiova şi a unor instanţe judecăreşti din circumscripţia sa 
teritorială, după cum urmează: 

Instanţa Număr de 
posturi 

Postul actual Postul transfomat 

Curtea de Apel Craiova 2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Tribunalul Dolj 3 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier treapta I Grefier gradul II 

Judecătoria Craiova 3 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Judecătoria Băileşti 2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Tribunalul Mehedinţi 3 Grefier gradul II Grefier gradul I 
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1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

1 Grefier treapta II Grefier gradul I 

Judecătoria Drobeta Turnu 
Severin 

2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Vînju Mare 1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Tribunalul Olt 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

Judecătoria Caracal 1 Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

Judecătoria Balş 1 Grefier treapta II Grefier gradul II 

Tribunalul Gorj 2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Târgu Jiu 4 Grefier gradul II Grefier gradul I 

13.acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Judecătoriei Slatina şi Judecătoriei Balş, prin transferul unui post vacant de 
şofer (personal conex) din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Balş, în 
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Slatina. 
Hotărârea nr. 280 

  

Hotărârea nr. 281 

  

Hotărârea nr. 282 

  

Hotărârea nr. 283 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826024
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826025
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826026
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826027
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Hotărârea nr. 284 

  

Hotărârea nr. 285 

  

Hotărârea nr. 286 

  

Hotărârea nr. 287 

Hotărârea nr. 288 

  

Hotărârea nr. 289 

  

Hotărârea nr. 290 

  

Hotărârea nr. 291 

  

Hotărârea nr. 292 

Punctul 10 4566/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4510/2018 privind aprobarea statelor de funcţii 
şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării  notei 
direcţiei de specialitate privind aprobarea statelor  de funcţii şi de personal ale 
Consiliului Superior al Magistraturii.(majoritate: 13  amânare, 3 - DA, 1 - NUL) 

Punctul 11 5608/2018 
Nota Inspecţiei Judiciare nr. 2131/A/IJ/2017 privind solicitarea de validare a rezultatului 
concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari desfăşurat în perioada 1 
noiembrie 2017- 5 martie 2018. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat rezultatul concursului pentru 
numirea în funcţie a inspectorilor judiciari desfăşurat în perioada 1 noiembrie 2017-

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826028
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826029
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826030
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826031
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826032
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826033
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826503
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826504
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826506
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369012&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370054&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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5 martie 2018, conform tabelului de clasificare a candidaţilor declaraţi admişi, 
anexat la notă. (16 voturi DA, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 293 

Punctul 12 5595/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.4709/2018 privind solicitarea formulată de către 
domnul procuror NEGULESCU MIRCEA de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpina, în 
prezent suspendat din funcţie. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, apreciind prezenta cerere ca fiind o 
repunere pe rol a solicitării de demisie din funcţia de procuror, din data de 
20.02.2017, constată că  aceasta a rămas fără obiect întrucât prin Hotărârea nr. 
258/21.03.2017, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii s-a pronunţat asupra 
cererii, soluţia fiind menţinută prin Decizia nr.747/22.02.2018 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie – Secţia de contencios administrativ şi fiscal. (16 voturi - constată 
ca rămasă fără obiect; 1 abţinere- doamna judecător Cristina Tarcea) 
Hotărârea nr. 294 

Punctul 13 1506/2018 
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 amânarea cererii de eliberare 
din funcţie, prin pensionare, a domnului 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. (16 pentru 
amânare, 1 - împotriva amânării) 

Punctul 14 5623/2018 
Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 25949/2018 referitor la 
solicitarea Curţii de Apel Ploieşti de interpretare a unor dispoziţii legale şi regulamentare 
privind concursul de promovare în funcţii de conducere a grefierilor. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Regulamentului 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare în funcţii de 
conducere a grefierilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.182/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul 
stabilirii posibilităţii de contestare a rezultatului verificării îndeplinirii condiţiilor de 
participare la concurs, după cum urmează: (unanimitate) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826035
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370041&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826036
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000365952&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370069&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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- La articolul 9, după alineatul (2), se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), 
cu următorul cuprins: 

(3) În termen de 48 de ore de la data afişării la sediul instanţei sau parchetului care 
organizează concursul a listei candidaţilor care îndeplinesc condiţiile legale de 
participare la concurs, candidaţii respinşi pot formula contestaţii, care vor fi 
soluţionate de comisia de contestaţii. 

(4) După soluţionarea contestaţiilor se întocmeşte lista finală a candidaţilor care 
îndeplinesc condiţiile de participare la concurs, care se afişează în condiţiile 
alin.(3). 

-La articolul 112, după punctul 2, se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul 
cuprins: 

„3. soluţionează contestaţiile formulate de candidaţii respinşi în urma verificării 
îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concurs.” 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis comunicarea unui 
răspuns Curţii de Apel Ploieşti şi Curţii de Apel Galaţi, în sensul că verificarea 
îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concursul de promovare în funcţii de 
conducere a grefierilor este atribuţia preşedintelui instanţei sau a conducătorului 
parchetului unde candidatul îşi desfăşoară activitatea şi a comisiei de organizare a 
concursului. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 295 

Punctul 15 5551/2018 
PLÂNGERE PREALABILĂ: 

1. Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 4015/2018 cu privire la 
plângerea prealabilă formulată de doamna judecător DANIELA PANIOGLU. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca inadmisibilă, 
a plângerii prealabile formulate de doamna judecător DANIELA PANIOGLU, prin 
care a solicitat revocarea adresei nr.2277/DRUO/2018 din data de 07.02.2018 a 
Consiliului Superior al Magistraturii, comunicată domniei sale la data de 
09.02.2018. (15 voturi pentru respingere, 2 Abţineri - doamna judecător Cristina 
Tarcea, doamna judecător Gabriela Baltag) 

Punctul 16 5791/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 820/2018 privind solicitările de valorificare a 
rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie din data de 26 noiembrie 2017 - 
Sesiunea martie 2018. 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826039
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369997&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370237&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererilor de 
promovare la parchetele superioare a următorilor procurori, prin valorificarea 
rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie din data de 26 
noiembrie 2017, începând cu data de 01.05.2018 (unanimitate, după caz, majoritate) 
  

  



23 
 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea următoarelor 
cereri de promovare la parchetele superioare a următorilor procurori, prin 
valorificarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie din data 
de 26 noiembrie 2017: (majoritate) 

Nume şi prenume Parchetul  la care funcţionează Parchetul  la care se dispune promovarea 

ATOMEI ADRIANA Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Bacău 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău 

SPĂTARU MIHAELA Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Bacău 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău 

OANCEA FLORIN CLAUDIU Parchetul de pe lângă 
Judecătoria  Turnu Măgurele 

Delegat în funcţia de prim procuror 

Parchetul de pe lângă Tribunalul  Teleorman 

MOHORA MONICA ŞTEFANIA Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Alexandria 

Parchetul de pe lângă Tribunalul  Teleorman 

NAE VIOLETA Parchetul de pe lângă 
Judecătoria  Sectorului 2 Bucureşti  

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureş  

DĂRÂNGĂ IOANA CODRUŢA Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Giurgiu 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureş  

DICIANU NICOLAE DOREL Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Constanţa 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa 

MARINESCU MARIUS CĂTĂLIN Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj  Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova 

SABĂU DELIA CLAUDIA Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare 

BUTACI CRISTIAN MIHAI Parchetul de pe lângă 
Judecătoria  Oradea  

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor 

OLARU CARMEN – MIHAELA Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti 

CREŢU DANIEL Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti 

 BĂLMĂU SABINEL ION Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Drăgăşani 

Prim procuror 

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Piteşti 

DINICĂ CORINA-IULIANA Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Piteşti 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş 

MARCOLEA GEORGE Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Buzău 

Parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău 

GHERASIM CIPRIAN Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Reghin  

Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca inadmisibilă, 
a cererii de valorificare a rezultatului concursului de promovare pe loc în funcţii de 
execuţie din data de 26.11.2017, a domnului FLONTA SORIN EMIL, procuror şef 
Secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererilor de 
promovare la instanţele superioare a următorilor judecători, prin valorificarea 
rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie din data de 26 
noiembrie 2017 (unanimitate, după caz, unanimitatea voturilor valabil exprimate). 

Nume şi prenume Parchetul  la care funcţionează Parchetul  la care s-a solicitat 
promovarea 

MARIAN CHIRIAC Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti 

Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

BORDEIANU CORNELIU 
CRISTIAN 

Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Constanţa 

Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

DOGARU ELENA AURORA Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Teleorman 

Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

PARASCHIV DRAGOŞ 
ALECSANDRU 

Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Ilfov 

Prim procuror adjunct 

Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Bucureşti 

TOFAN FLORINELA Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Cluj Napoca 

Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Cluj 

PASĂRE SORIN Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Craiova 

Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Craiova 

ILIEŞ CARLO GABRIEL Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Bârlad 

Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Galaţi 

ALBA RADU IOAN  Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Oradea 

Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Bihor 
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Hotărârea nr. 296 

  

Hotărârea nr. 297 

  

Hotărârea nr. 298 

  

Hotărârea nr. 299 

  

Hotărârea nr. 300 

  

Hotărârea nr. 301 

  

Hotărârea nr. 302 

  

Hotărârea nr. 303 

Hotărârea nr. 304 

  

Hotărârea nr. 305 

  

Hotărârea nr. 306 

  

Nume şi prenume Instanţa la care 
funcţionează 

Instanţa şi secţia la care se 
dispune promovarea 

DICU VIORICA MIRELA începând cu data de 
01.07.2018 

Judecătoria Slatina Tribunalul Olt 

Secţia a II-a civilă, contencios 
administrativ şi fiscal 

SOARE NICOLETA, începând cu data de 
01.04.2018 

Judecătoria Balş Tribunalul Olt 

Secţia a II-a civilă, contencios 
administrativ şi fiscal 

VĂDUVA MARIA VALENTINA, începând cu 
data de 01.07.2018 

Judecătoria Slatina Tribunalul Olt 

Secţia a II-a civilă, contencios 
administrativ şi fiscal 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826056
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826525
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826526
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826527
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826528
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826529
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826531
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826532
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826533
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826534
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826535
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Hotărârea nr. 307 

  

Hotărârea nr. 308 

  

Hotărârea nr. 309 

  

Hotărârea nr. 310 

  

Hotărârea nr. 311 

Hotărârea nr. 312 

  

Hotărârea nr. 313 

  

Hotărârea nr. 314 

  

Hotărârea nr. 315 

  

Hotărârea nr. 324 

Punctul 17 5771/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5300/2018 privind solicitarea Ministerului 
Justiţiei de acordare a avizului cu privire la numirea asistentului membrului naţional la 
EUROJUST. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului în vederea 
numirii doamnei MARIANA RADU, personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor în cadrul Ministerului Justiţiei,- Direcţia drept 
internaţional şi cooperare judiciară, în funcţia de asistent al membrului naţional 
român la EUROJUST, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.11.2018. (16 
voturi DA, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 316 

Punctul 18 5632/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826536
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826537
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826538
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826539
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826540
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826541
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826542
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826543
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826544
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826606
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370217&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826055
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370078&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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Nota completatoare a Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 7993/2014 la punctul 
de vedere privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Regulamentului 
privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin 
Hotărârea nr.676/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, după cum 
urmează: (unanimitate) 

• La art.29 alin.(12) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„(12) În cazul imposibilităţii de constituire a comisiei de evaluare la o instanţă sau 
la un parchet din cauza numărului insuficient de magistraţi, evaluarea se face de o 
comisie constituită din preşedintele instanţei sau, după caz, conducătorul 
parchetului din care face parte persoana evaluată şi din doi judecători de la instanţa 
ierarhic superioară sau, după caz, din doi procurori de la parchetul ierarhic 
superior, desemnaţi de colegiile de conducere ale acestora.” 

• La art.30, alin.(2) se modifică şi ava avea următorul cuprins: 

„(2) În cazul imposibilităţii constituirii comisiei de evaluare din cauza neîndeplinirii 
unuia dintre criteriile prevăzute la alin.(1) de către judecătorii sau procurorii care 
funcţionează la o instanţă ori un parchet, evaluarea se face de o comisie constituită 
potrivit art.29 alin.(12)”. 
Hotărârea nr. 317 

Punctul 19 5538/2018 
1. Punctul de vedere al Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2979/2018 cu privire la propunerile 
de proiecte în cadrul Obiectivului Specific 1.3 aferent POCA 2014/2020.  

 
2. Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr27/24805/2015/22.01.2018 de 
informare privind lansarea unei noi cereri de proiecte în cadrul Obiectivului Specific 1.3 aferent 
POCA 2014-2020 şi necesitatea analizării oportunităţii elaborării şi implementării unor proiecte în 
vederea realizării măsurilor incluse în Planul de Acţiune aferent Strategiei pentru Dezvoltarea 
Sistemului Judiciar 2015-2020 de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii.  

  

  

3. Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.29/24805/2018 în completare 
la nota DAERIP nr.27/24805/2015/22.01.2018 privind adresa Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice referitoare la pregătirea următoarelor linii de finanţare pentru sistemul judiciar 
cu finanţare din Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.  

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826054
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369984&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectele propuse pentru 
finanţare prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020:  

1. Proiectul privind „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar” (unanimitate) 
2. Proiectul privind „Dezvoltarea unei platforme de testare şi asistenţă psihologică a 

personalului din cadrul sistemului judiciar”(unanimitate) 
3. Proiectul privind „Consolidarea capacităţii organizaţionale şi administrative a Consiliului 

Superior al Magistraturii." (unanimitate) 
4. Proiectul Eficienţa - Eliminarea factorilor pentru inflaţia de cauze, identificarea 

elementelor  normative şi a tendinţelor de aglomerare.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de opţiunile exprimate pentru 
coordonarea proiectelor mai sus-menţionate. (14 voturi DA,  2BV- cu menţiunea 
"propunere de către preşedinte", 1 vot NUL) 
  

Hotărârea nr. 318 

Punctul 20 5532/2018 
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.3184/2018 privind analiza 
proiectului de Plan de măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor Comisiei Europene, în 
cadrul MCV şi privind organizarea Misiunii de evaluare a Comisiei Europene în cadrul 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare, din perioada 14-16 martie 2018. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat nota direcţiei de specialitate 
privind proiectul  de Plan de măsuri pentru îndeplinirea recomandărilor Comisiei 
Europene, în cadrul MCV – varianta actualizată conţinând şi observaţiile 
departamentelor de specialitate şi a hotărât instituirea unui mecanism de 
monitorizare trimestrială a planului de măsuri. (aprobarea notei- 16 voturi DA, 1 vot 
NUL şi instituirea mecanismului de monitorizare -majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 
1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 329 

Punctul 21 4013/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.22562/2017 privind concursul pentru ocuparea 
a 2 posturi de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor. 

Soluţie 

Cu privire la concursul pentru ocuparea a 2 posturi de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, Plenul Consiliului Superior al 
Magistraturii a aprobat: 

(unanimitate, după caz, majoritate) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826547
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369978&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826053
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000368459&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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• componenţa comisiei de elaborare a subiectelor pentru proba scrisă la limba 
străină; 

• componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiior pentru proba scrisă la la limba 
străină; 

• componenţa comisiei de organizare a probei scrise la limba străină;   

• calendarul probei scrise la limba străină, astfel cum a fost modificat prin nota 
completatoare; (unanimitate) 

15 aprilie 2018, susţinerea probei scrise la limba străină; 

16 aprilie  2018 – depunerea contestaţiilor la barem; 

17-18 aprilie 2018 – soluţionarea contestaţiilor la barem şi publicarea baremului 
definitiv; 

26 aprilie  2018 – afişarea rezultatelor la proba scrisă la limba străină; 

27-30 aprilie  2018 – depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise 
la limba străină; 

2-3 mai  2018 – soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise la 
limba străină; 

3 mai  2018 – publicarea rezultatului final al probei scrise la limba străină. 
Hotărârea nr. 319 

Punctul 22 5534/2018 
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.4471/2018 privind 
raportul reprezentantului României la cea de-a optsprezecea Reuniune Plenară a Consiliului 
Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) Consiliul Europei, Strasbourg, 8-10 noiembrie 
2017. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil traducerea avizului 
CCJE nr.20. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu este oportună 
implicarea Consiliului Superior al Magistraturii în organizarea conferinţei propuse 
prin raportul reprezentantului României la CCJE. (majoritate: 16 voturi DA, 1 vot 
NU) 
Hotărârea nr. 320 

Punctul 23 3068/2018 
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr. 20/2018 privind 
participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 78-a Reuniune Plenară 
GRECO Strasburg, 4-8 decembrie 2017. 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826052
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369980&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000826051
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000367514&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la 
cea de-a 78-a Reuniune Plenară GRECO Strasburg, 4-8 decembrie 2017. 

Punctul 24 5529/2018 
Nota Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe nr.81/2018 privind 
propunerea de colaborare adresată Consiliului Superior al Magistraturii de către Fundaţia 
Konrad - Adenauer-Stiftung. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea Fundaţiei Konrad 
- Adenauer-Stiftung (KAS), fiind util un parteneriat între Consiliul Superior al 
Magistraturii şi Fundaţia Konrad - Adenauer-Stiftung pentru organizarea unei 
conferinţe – în a doua jumătate a lunii iunie 2018, având în vedere tematica propusă 
„Integritatea justiţiei – premisa funcţionării eficiente a sistemului judiciar”, iar 
Consiliul Superior al Magistraturii umează a face demersurile necesare pentru 
invitarea unor reprezentanţi ai Inspecţiei Judiciare, Insitutului Naţional al 
Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri, ai instanţelor şi parchetelor. (majoritate: 
16 voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 321 

Punctul 25 2882/2018 
Raportul privind activitatea desfăşurată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism în anul 2017. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului privind activitatea desfăşurată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi Terorism în anul 2017. 

Punctul 26 2699/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr.342/IJ/79/DIP/2018 privind cererea de apărare a reputaţiei 
profesionale formulate de domnul MARIUS CLAUDIU BOŢOGAN, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de apărare a 
reputaţiei profesionale formulată de domnul MARIUS CLAUDIU BOŢOGAN, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj. (10 voturi Admitere, 6 
voturi Respingere, 1 Abţinere - doamna judecător Andrea Chiş) 
Hotărârea nr. 322 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000369975&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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Punctul 27 5628/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 466/IJ/236/DIJ/2018 privind cererea de apărare a reputaţiei 
profesionale formulată de doamna judecător IANCU IOANA-CRISTINA, de la Judecătoria 
Galaţi. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulată de doamna IANCU IOANA-CRISTINA, 
judecător  la Judecătoria Galaţi. (2 voturi Admitere, 15 voturi Respingere) 
Hotărârea nr. 323 

Punctul 28 2965/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr.322/IJ/75/DIP/2018 privind cererea de apărare a reputaţiei 
profesionale formulate de domnul GABRIEL PETRACHE, procuror şef secţie în cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de precizările formulate de 
domnul PETRACHE GABRIEL, procuror şef secţie în cadrul Parchetului de pe lângă 
Curtea de Apel Galaţi. (12 voturi: ia act de precizări; 3 voturi NU, 2 voturi cu 
menţiunea "retras") 

Punctul 29 327/2018 
  

  

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25934/2017 privind cererea formulată de domnul 
procuror militar şef serviciu COVEI STELEA, prin care solicită recunoaşterea gradului profesional 
corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27835,2872/2017 privind solicitările formulate de 
doamna procuror CARP MARILENA şi domnul procuror FILIP AURELIAN, de recunoaştere a 
gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

  

  

  

  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000370074&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002963
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1.respingerea cererii formulate de domnul procuror militar şef al Serviciului de 
urmărire penală şi judiciar din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Jusitţie – Secţia Parchetelor Militare COVEI STELEA privind recunoaşterea 
gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie; (unanimitate) 

2.respingerea cererilor formulate de doamna CARP MARILENA, procuror la 
DIICOT- structura centrală şi domnul FILIP AURELIAN, procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Giurgiu (a funcţionat la DIICOT în perioada 2004-2006) de 
recunoaştere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie. (majoritate: 1 vot pentru admitere, 16 voturi pentru 
respingere) 
Hotărârea nr. 325 

  

Hotărârea nr. 326 

Punctul 30 6012/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/5958/2018 privind propunerea de completare 
a listei funcţiilor de conducere scoase la concursul sau examrenul pentru numirea în funcţii 
de conducere a judecătorilor şi procurorilor, la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi 
la parchetele de pe lângă acestea, precum şi de suplimentare a listei funcţiilor de conducere 
de preşedinte şi vicepreşedinte. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat suplimentarea Anexei nr.2 
privind funcţiile de conducere scoase la concursul sau examenul pentru numirea 
în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, la curţi de apel, tribunale şi 
judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 23 
martie – 28 iunie 2018, prin includerea funcţiilor de: preşedinte al Judecătoriei 
Suceava,  vicepreşedinte al Judecătoriei Suceava, preşedinte al Judecătoriei 
Focşani şi vicepreşedinte al Judecătoriei Focşani. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 327 

Punctul 31 6018/2018 
Solicitări suplimentare posturi la concursul de admitere în magistratură. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a 
hotărât respingerea solicitărilor formulate de unele instanţe şi parchete privind 
suplimentarea listei posturilor de judecător şi procuror scoase la concursul de 
admitere în magistratură. (2 voturi Admitere, 15 voturi Respingere) 
Hotărârea nr. 328 
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Punctul 32 6085/2018 
Propunere referitoare la solicitări de informaţii ce urmează a fi adresate de către Consiliul 
Superior al Magistraturii. 

Soluţie 

 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi, a 
decis: 

  1. Transmiterea unei solicitări către Ministerul Justiţiei, în sensul de a comunica 
informaţii Consiliului cu privire la stadiul implementării şi rezultatele obţinute de 
către Comisia pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva fostei 
D.G.P.A., în exercitarea atribuţiilor prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 
410/2017 privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de 
Protecţie şi Anticorupţie. (unanimitate) 

2. Transmiterea unei solicitări către Ministerul Justiţiei pentru a comunica 
informaţii Consiliului Superior al Magistraturii, cu privire la modalitatea în care a 
răspuns solicitării formulate de către Comisia Europeană la data de 10.10.2012, 
punctul 20 din anexă, respectiv modalitatea în care a colectat datele, având în 
vedere potenţialul afectării independenţei instanţelor judecătoreşti învestite cu 
soluţionarea cauzelor respective. (15 voturi DA, 1 vot NUL) 

3. Transmiterea unei solicitări către Comisia de anchetă a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, pentru a clarifica aspectele ce ţin de desfiinţarea Direcţiei Generale de 
Protecţie şi Anticorupţie, în sensul comunicării către Consiliul Superior al 
Magistraturii a datelor referitoare la obiectul de activitate al acestei comisii şi a 
informaţiilor care există la nivelul acesteia referitoare la activitatea unor magistraţi. 
(unanimitate) 

4. Informarea opiniei publice cu privire la faptul că, la solicitarea Consiliului 
Superior al Magistraturii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a comunicat că în 
urma verificărilor efectuate în temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, nu au reieşit date din care să rezulte că persoanele verificate ar fi 
lucrători operativi, inclusiv acoperiţi, informatori sau colaboratori ai serviciilor de 
informaţii. (unanimitate) 

5. Adresarea unei solicitări Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, în sensul de a 
comunica modalitatea în care se efectuează verificările prevăzute de art.7 alin. (3) 
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (majoritate: 10 voturi DA, 6 voturi NU) 

6. Transmiterea unei solicitări către Comisia comună permanentă a Camerei 
Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii 
Serviciului Român de Informaţii, în sensul comunicării către Consiliul Superior al 
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Magistraturii a datelor şi informaţiilor referitoare la magistraţi, rezultate în urma 
activităţii acestei comisii. (unanimitate) 

7. Transmiterea unei solicitări către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de 
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, curţile de apel şi parchetele de pe lângă 
acestea, Institutul Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri şi Inspecţia 
Judiciară, în vederea comunicării Consiliului Superior al Magistraturii, în măsura în 
care există, a protocoalelor încheiate cu serviciile/structurile de informaţii, 
începând cu data de 01.01.2005. (unanimitate) 
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