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ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19 APRILIE 2018 ORA 10:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 7350/2018 MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6691/2018 privind cererea de 
menţinere în funcţie formulată de domnul GÂRBEA GHEORGHE, procuror şef 
secţie urmărire penală la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 

2. 7575/2018 ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

                                              Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
IULIU MOLCUŢ 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Curtea de Apel /Parchet de pe lângă  Curtea de Apel 
 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
UZUNĂ MARIA 

 Judecător la Curtea de Apel 
Constanţa 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 
 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna NICOLA MARIA 

 Judecător la Tribunalul Dolj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
STOICESCU CAMELIA MANUELA 

Procuror la Parchetul de pe 
lângă Tribunalul Constanţa 

Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
POPESCU MIHAELA 

Judecător la Judecătoria Găeşti 
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Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
DINU  MARIUS 

Judecător la Judecătoria Găeşti 

3. 4566/2018 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4510/2018 privind aprobarea 
statelor de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii. 

4. 6468/2018 CONTESTAŢII: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 187/2018 privind contestaţia 
doamnei HANGANU-IOANA LUCIANA, judecător la Curtea de Apel Galaţi, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 93 din 6 martie 2018, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Curtea 
de Apel Bacău. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1688/2018 privind contestaţia 
doamnei OTILIA CHIRIŢĂ, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Olt, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 97 din 6 martie 2018, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Curtea 
de Apel Bucureşti sau în subsidiar la Tribunalul Bucureşti. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1309/2018 privind contestaţia 
doamnei GRAMA MARIA MAGDALENA, judecător cu grad profesional de tribunal 
la Judecătoria Târgu Mureş, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 147din 6 martie 2018, prin care a fost 
respinsă cererea sa de transfer la Tribunalul Mureş. 
  
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 15262018 privind contestaţia 
doamnei ALINA ANDRESCU, judecător  la Tribunalul Ilfov, împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 118 din 6 martie 
2018, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Tribunalul Galaţi. 
  
5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1372/2018 privind contestaţia 
doamnei GHEŢU GABRIELA, judecător  la Tribunalul Giurgiu, împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 117 din 6 martie 
2018, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Tribunalul Olt. 

5. 7351/2018 AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 22819/2018 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Sibiu. 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7557/2018 privind modificarea 
statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Tulcea. 
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7568/2018 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia teritorială a 
Curţii de Apel Cluj. 
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7565/2018 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Moineşti. 
5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7568/2018 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Chişinău-Criş. 
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6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel 
Ploieşti de acordare a avizului conform pentru revenirea postului vacant de 
execuţie de judecător din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Mizil în 
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Vălenii de Munte. 

6. 1230/2018 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 1079/2018 privind solicitarea 
doamnei judecător MILITARU MARIANA OTILIA de transfer în funcţia de personal 
de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor la Consiliul Superior al 
Magistraturii. 

7. 7352/2018 MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3225/2018 privind aprobarea 
constituirii comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor la nivelul 
Judecătoriei Reşiţa. 

8. 7876/2018 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 6088/2018 
privind plângerea prealabilă formulată de domnul Tudorel Toader, ministrul 
justiţiei, prin care a solicitat revocarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 1472/19.12.2018. 

9. 7877/2018 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 7303/2018 
referitor la proiectul de ordin privind punctele naţionale de contact pentru Reţeaua 
Judiciară Europeană şi membrii Reţelei Judiciare Române în materie penală, 
proiectul de ordin privind punctele de contact ale României pentru Reţeaua 
punctelor de contact cu privire la persoane vinovate de genocid, crime împotriva 
umanităţii şi crime de război, precum şi proiectul de ordin privind reprezentarea 
României în Reţeaua de experţi privind echipele comune de anchetă.  

10. 7878/2018 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 4740/2018 
privind propunerea legislativă pentru modificare şi completarea Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal. 

11. 7888/2018 OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:  

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Curţii de Apel Cluj 
de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din 
Legea nr. 304/2004 a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul 
Judecătoriei Baia Mare. 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Bucureşti de încetare, parţială, a efectelor Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 309/24.03.2016. 
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Parchetului de pe 
lângă Tribunalul Bucureşti de ocupare a şase posturi temporar vacante de 
procuror, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. 
  

12. 7889/2018 EFECTE HOTARÂRI:  

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii 
nr. 267/21.03.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii 
nr. 1305/27.10.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
  
3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii 
nr. 1547/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
  
4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii 
nr. 1554/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
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5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind efectele Hotărârii 
152/29.01.2009 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
  
6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea efectelor Hotărârii 
nr. 537/11.05.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

13. 7890/2018 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind încetarea calităţii de formator 
cu normă întreagă la disciplina Dreptul Uniunii Europene a doamnei ELLA-
BEATRICE ANDREŞAN GRIGORIU şi menţinerea în calitate de formator 
colaborator la aceeaţi disciplină. 

14. 7892/2018 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Institutului Naţional 
al Magistraturii de aprobare a Programului de formare continuă la nivel centralizat 
şi a Programului de formare continuă la nivel descentralizat pentru anul 2018. 

15. 7893/2018  

1.Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Institutului 
Naţional al Magistraturii de folosire, în mod excepţional, a unor specialişti în cadrul 
unor activităţi de formare. 
 
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Institutului 
Naţional al Magistraturii de numire  a unor specialişti în calitate de formatori 
colaboratori. 
  

16. 7894/2018 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Şcolii Naţionale de 
Grefieri referitoare la desemnarea unui procuror ca membru în Consiliul de 
Conducere. 

17. 7895/2018  

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Şcolii Naţionale 
de Grefieri de aprobare a folosirii , în mod exepţional , ca personal de instruire, a 
unor specialişti în cadrul unor activităţi de formare continuă. 
  
2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind solicitarea Şcolii Naţionale 
de Grefieri de aprobare a folosirii , în mod exepţional , ca personal de instruire, a 
unor specialişti pentru seminariile de formare continuă STATIS-ECRIS. 
  

18. 7897/2018 Propunerea de revocare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr. 406/14.04.2016. 

19. 7898/2018 Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie documentare şi contencios nr. 23578/2017 
privind propunerile de modificare a Regulamentului privind transferul şi detaşarea 
judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de 
conducere,precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor 
în funcţia de judecător. 

20. 3661/2018 INSPECŢIA JUDICIARĂ: Raportul Inspecţiei Judiciare nr.5209/IJ/1007/DIP/2017 
privind cererea de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale a domnilor 
DORU-FLORIN ŢULUŞ şi NICOLAE MARIN, precum şi a doamnei MIHAIELA 
MORARU-IORGA, procurori în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  

21. 7384/2018 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2054/IJ/524/DIP/2018, privind cererea de apărare 
a reputaţiei profesionale formulată de doamna LUIZA MARIA CĂPĂŢÂNĂ, 
procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.  
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22. 7113/2018 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1861/IJ/884/DIJ/2018, privind cererea de apărare 
a reputaţiei profesionale formulată de doamna MONCEA MARIANA, judecător în 
cadrul Tribunalului Bucureşti. 

23. 6743/2018 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1850/IJ/881/DIJ/2018. 
24. 7750/2018 Reluarea votului, în temeiul art. 12 ind.5 din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, în ceea ce priveşte una dintre 
propunerile privind punctul 1 de pe ordinea de zi a şedinţei Plenului din data de 
04.04.2018, înregistrat sub nr.7050/2018.  

25. 7901/2018 Raport privind auditul extern al managementului Inspecţiei Judiciare pentru anul 
2017. 

 


