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ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 27 MARTIE 2018 ORA 11:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

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

 

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 

                                  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 

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. 

3. 6219/2018 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. 

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. 

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. 

6. 6172/2018 ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI 
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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. 

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. 

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. 
  
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. 

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. 
  
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. 

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. 
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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. 

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. 

12. 131/2018 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

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

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. 

 


