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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 04.04.2018 

Punctul 1 7050/2018 
Răspunsurile transmise la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii de către instituţiile 
din sistemul judiciar cu privire la protocoalele cu serviciile/structurile de informaţii. 

Soluţie 

  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Transmiterea către Consiliul Superior al Magistraturii a protocoalelor încheiate 
cu structuri/servicii de informaţii în materialitatea lor de către instituţiile din cadrul 
sistemului judiciar care au comunicat existenţa unor asemenea protocoale. (15 DA) 
  

2. Transmiterea unei solicitări către instituţiile emitente în vederea demarării 
procedurilor necesare pentru declasificarea protocoalelor. (15 DA) 
  

3. Emiterea unei adrese la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
pentru a se comunica dacă Protocolul încheiat în 2009 între Ministerul Public şi 
Serviciul Român de Informaţii (declasificat) a fost denunţat în mod formal şi prin ce 
act. (13 DA, 2 NU) 
  

4. Transmiterea unei solicitări către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi curţile de 
apel pentru a comunica dacă au existat sau există protocoale clasificate încheiate 
între instanţe şi parchete. (10 DA, 4 NU, 1 NUL) 
  

5. Emiterea unei adrese către Ministerul Justiţiei pentru a exprima un punct de 
vedere cu privire la efectele şi conţinutul Protocolului  încheiat în 2009 între 
Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii. (8 DA, 7 NU) 
  

6. Transmiterea unei solicitări către CSAT în vederea comunicării Hotărârii nr. 
17/2005, iar în situaţia în care hotărârea are caracter secret, să se aprecieze asupra 
desecretizării. (12 DA, 3 NU) 
  

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371496&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002984


2 
 

7. Emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie de a comunica protocoalele menţionate la art. 64 alin. (2) din 
Protocolul încheiat în 2009 între Ministerul Public şi Serviciul Român de 
Informaţii precum şi  Protocolul încheiat în anul 2003 între Parchetul Naţional 
Anticorupţie şi Serviciul Român de Informaţii, precum şi luarea măsurilor necesare 
în vederea desecretizării acestora. (15 DA) 
  

8. Transmiterea unei solicitări către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie pentru a comunica: 
  

8.1. dacă au fost constituite echipe operative mixte, numărul acestora, data 
constituirii precum şi aria de acţiune a acestora sub aspectul activităţilor 
procedurale întocmite. (12 DA, 2 NU) 
  

8.2. dacă a existat un flux de informaţii şi s-au realizat comunicările prevăzute la 
art. 6 din Protocolul încheiat în 2009 între Ministerul Public şi Serviciul Român de 
Informaţii, aria acestor comunicări, numărul şi data acestora. (12 DA, 2 NU) 
  

8.3. dacă au existat comunicări în temeiul art. 7 alin. (1) din Protocolul încheiat în 
2009 între Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii, cu excepţia 
infracţiunilor prevăzute în Legea nr. 51/1991.(13 DA, 2 NU) 
  

8.4. dacă s-au întocmit rapoarte de evaluare periodică cu privire la criteriile de 
aplicare a Protocolului încheiat în 2009 între Ministerul Public şi Serviciul Român 
de Informaţiişi comunicarea acestora.(13 DA, 2 NU) 
  

8.5. instituţiile din cadrul sistemului judiciar către care a fost înaintat 
Protocolul încheiat în 2009 între Ministerul Public şi Serviciul Român de 
Informaţii.(13 DA, 2 NU) 
  

8.6. instituţia la iniţiativa căreia s-a realizat încheierea Protocolului încheiat în 2009 
între Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii.(10 DA, 4 NU, 1 NUL) 
  

8.7. dacă există acte adiţionale sau acte subsecvente la Protocolul încheiat în 2009 
între Ministerul Public şi Serviciul Român de Informaţii.(13 DA, 2 NU) 
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  În ceea ce priveşte propunerea referitoare la sesizarea Inspecţiei Judiciare în vederea 
efectuării unui control tematic la parchete, în temeiul art. 74 din Legea nr. 317/2004, cu 
privire la modalitatea de aplicare a Protocolului încheiat în 2009 între Ministerul Public şi 
Serviciul Român de Informaţii, Plenul a constatat incidenţa art. 122  alin. (1) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, urmând 
ca votul să fie reluat în proxima şedinţaă a Plenului. (7 DA, 7 NU, 1 AMÂNARE) 

Punctul 2 6342/2018 
MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 

1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/6125/2018 privind componenţa comisiei de 
evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Curtea 
de Apel Braşov. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6084/2018 privind modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei 
Suceava. 

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5929/2018 privind componenţa comisiei de 
evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Drobeta Turnu Severin. 

  

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6401/2018 privind componenţa comisiei de 
evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Alba Iulia. 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componeneţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Braşov, după cum urmează: (unanimitate) 

1.1.  Reînvestirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei procuror 
CAMELIA CARMEN DUMITRESCU. 

1.2. Numirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei procuror 
general adjunct CAMELIA PETRESCU. 

1.3. Numirea în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei procuror şef 
secţie urmărire penală RAMONA DIACONU. 
  

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Suceava, după cum urmează: (unanimitate) 
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2.1. Numirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei judecător 
COCERHAN ALEXANDRA TEODORA. 

2.2.  Numirea în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei judecător 
LOGIGAN CIPRIAN ŞTEFAN. 
  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta Turnu Severin, după cum urmează: 
(unanimitate) 
  

3.1. Numirea în calitate de membru desemnat al comisiei a domnului procuror 
RĂDUICĂ ADI LUCIAN. 

3.2. Reînvestirea în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei procuror 
MOLEANU LIVIA. 
  

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Alba Iulia, după cum urmează: (unanimitate) 

4.1. Numirea în calitate de membru desemnat al comisiei a doamnei judecător 
PLEŞA DIANA ELISABETH. 

4.2. Numirea în calitate de membru supleant al comisiei a doamnei judecător SÎRBU 
ANA DANIELA. 
  

  

Hotărârea nr. 372 

  

Hotărârea nr. 373 

  

Hotărârea nr. 374 

  

Hotărârea nr. 375 

Punctul 3 6680/2018 
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000828765
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000828766
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000828767
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000829152
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371126&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002984
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1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 4580/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel 
Galaţi şi ale unor instanţe din raza sa. 

  

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5675/2018 privind solicitarea Ministerului Justiţiei 
de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului 
Vrancea.  

  

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7127/2018 privind modificarea statului de funcţii şi 
de personal al Curţii de Apel Craiova şi Judecătoriei Motru. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Curţii de Apel Galaţi şi ale unor instanţe din circumscripţia sa teritorială, prin 
transformarea unor posturi de grefier, potrivit încadrării titularilor, după cum 
urmează: 
  

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul transformat 

Curtea de Apel Galaţi 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

  

Tribunalul Galaţi 1 Grefier şef secţie gradul 
II 

Grefier şef secţie gradul I 

Judecătoria Galaţi 5 Grefier gradul II Grefier gradul I 

  

2 Grefier treapta II Grefier treapta I 

  

1 Grefier arhivar treapta 
II 

Grefier arhivar treapta I 

Judecătoria Lieşti 2 Grefier gradul II Grefier gradul I 

  

Judecătoria Târgu Bujor 1 Grefier treapta II Grefier treapta I 

Judecătoria Tecuci 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 



6 
 

  

Tribunalul Brăila 

  

1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

Judecătoria Brăila 3 Grefier gradul II Grefier gradul I 

  

1 Grefier treapta II Grefier gradul II 

  

Tribunalul Vrancea 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

  

Judecătoria Adjud 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

  

Judecătoria Focşani 1 Grefier gradul II Grefier gradul I 

  

  

2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal 
al Tribunalului Vrancea, prin transformarea unui post de expert, clasa I, grad 
principal, în post de expert, clasa I, grad superior. 
  

3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal 
ale Curţii de Apel Craiova şi Judecătoriei Motru, după cum urmează: 

Instanţa Nr. 
posturi 

Postul actual Postul 
transformat 

Instanţa la care postul se 
transferă 

Judecătoria Motru 1 Îngrijitor Grefier, treapta 
I 

- 

Curtea de Apel 
Craiova 

1 Muncitor 
treapta I 

Grefier, treapta 
I 

Judecătoria Motru 

  

  

Hotărârea nr. 376 

  

Hotărârea nr. 377 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000828763
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000828764
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Hotărârea nr. 378 

Punctul 4 6585/2018 
Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 6351/2018 privind solicitarea Şcolii Naţionale de 
grefieri de suspendare, la cerere, a calităţii de personal de instruire a unor formatori 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Suspendarea, la cerere, pentru anul şcolar 2018, din calitatea de personal de 
instruire colaborator extern pentru formarea iniţială, la disciplina Procesul penal – 
Judecata în procesul penal, a doamnei judecător LIA SAVONEA , membru al 
Consiliului Superior al Magistraturii. (14 voturi DA, 1 abţinere) 
  

2. Suspendarea, la cerere, pentru anul şcolar 2018, din calitatea de personal de 
instruire colaborat extern pentru formarea iniţială şi pentru formarea continuă, la 
disciplina Abilităţi non-juridice, a doamnei IULIANA CORCOVEANU, judecător la 
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 379 

Punctul 5 7120/2018 
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 doamnei MOGA REVI PAULICA, 
judecător la Curtea de Apel Constanţa, începând cu data de 06.06.2018. 
  

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IANOŞI MIRELA, judecător la 
Tribunalul Hunedoara. 
Hotărârea nr. 380 

 Hotărârea nr. 381 

Curtea de Apel /Parchet de pe lângă  Curtea de Apel 
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna MOGA REVI PAULICA 

Judecător la Curtea de Apel Constanţa 

                                  Tribunal/Parchet de pe lângă  Tribunal 
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna IANOŞI MIRELA 

Judecător la Tribunalul Hunedoara 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000829157
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371031&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002984
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000828762
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371566&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000002984
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000829154
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000829155
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