PLEN
Ordinea de zi soluţionată din 15.05.2018
Punctul 1

8225/2018

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:
1 Cererea domnului judecător DAMIAN IOAN-TRAIAN, preşedinte al Judecătoriei Lipova, de acordare a
avizului anual pentru menţinerea în funcţie.(8045/2018)
2 Cererea de menţinere în funcţie a doamnei CHELU ŞTEFANIA, procuror în cadrul Parchetului de pe
lângă Judecătoria Strehaia.(9008/2018)
3 Cererea de menţinere în funcţie a domnului VOINEA TRAIAN, judecător la Judecătoria Vălenii de
Munte.(8385/2018)

Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului judecător DAMIAN
IOAN –TRAIAN, preşedintele Judecătoriei Lipova, după împlinirea vârstei de 65 ani,
începând cu data de 04.07.2018, până la data de 04.07.2019. (unanimitate)
2) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a doamnei CHELU ŞTEFANIA,
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, după împlinirea vârstei de
65 ani, începând cu data de 18.10.2018, până la data de 18.10.2019. (unanimitate)
3) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului VOINEA TRAIAN,
judecător la Judecătoria Vălenii de Munte, după împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu
data de 01.10.2018, până la data de 01.10.2019. (unanimitate)
Hotărârea nr. 442

Hotărârea nr. 443

Hotărârea nr. 444
Punctul 2

8826/2018

CONTESTAŢII CONCURS ADMITERE ÎN MAGISTRATURĂ.
1 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3868/2018 privind contestaţia formulată de doamna
LESCAE ANDREESCU ANA împotriva Hotărârii nr. 19/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de
admitere în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018.
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2 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3868/2018 privind contestaţia formulată de
domnul BÎZU CĂTĂLIN LUCIAN împotriva Hotărârii nr. 8/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului
de admitere în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018.

3 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3868/2018 privind contestaţia formulată de
domnul ZAHARIA EMILIAN-IONUŢ împotriva Hotărârii nr.30/04.05.2018 a Comisiei de admitere a
concursului de admitere în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018.

4 Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3868/2018 privind contestaţia formulată de
domnul IONESCU CĂTĂLIN împotriva Hotărârii nr. 17/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului
de admitere în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018.

5. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3868/2018 privind contestaţia formulată de
doamna POPA GEORGIANA-ADRIANAîmpotriva Hotărârii nr. 23/04.05.2018 a Comisiei de admitere a
concursului de admitere în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018.

6. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3868/2018 privind contestaţia formulată de domnul
COTUŢ DORU-ALEXANDRU împotriva Hotărârii nr. 12/4.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de
admitere în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018.

7. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3868/2018 privind contestaţia formulată de domnul
BRIAC ANA-MARIA împotriva Hotărârii nr. 9/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de
admitere în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018.

8. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.3868/2018 privind contestaţia formulată de domnul
ROŞU ADELINA împotriva Hotărârii nr. 25/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere
în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1) respingerea contestaţiei formulate de doamna LESCAE ANDREESCU ANA împotriva
Hotărârii nr. 19/4.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură
din perioada 20 martie - 2 iulie 2018; (majoritate: 1BV- admitere, 14 BV- respingere)
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2) respingerea contestaţiei formulate de domnul BÎZU CĂTĂLIN LUCIAN împotriva
Hotărârii nr. 8/4.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură
din perioada 20 martie - 2 iulie 2018;(majoritate: 1BV- admitere, 14 BV- respingere)
3) respingerea contestaţiei formulate de domnul ZAHARIA EMILIAN-IONUŢ împotriva
Hotărârii nr.30/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură
din perioada 20 martie - 2 iulie 2018;(majoritate: 1BV- admitere, 14 BV- respingere)
4) respingerea contestaţiei formulate de domnul IONESCU CĂTĂLIN împotriva Hotărârii
nr. 17/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură din
perioada 20 martie - 2 iulie 2018;(majoritate: 1BV- admitere, 14 BV- respingere)
5) respingerea contestaţiei formulate de doamna POPA GEORGIANA-ADRIANA
împotriva Hotărârii nr. 23/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere în
magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018; (unanimitate)
6) respingerea contestaţiei formulate de domnul COTUŢ DORU-ALEXANDRU împotriva
Hotărârii nr. 12/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere în
magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018; (unanimitate)
7) respingerea contestaţiei formulate de doamna BRIAC ANA-MARIA împotriva Hotărârii
nr. 9/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură din
perioada 20 martie - 2 iulie 2018; (unanimitate)
8) respingerea contestaţiei formulate de domnul ROŞU ADELINA împotriva Hotărârii nr.
25/04.05.2018 a Comisiei de admitere a concursului de admitere în magistratură din
perioada 20 martie - 2 iulie 2018. (unanimitate)
Hotărârea nr. 445

Hotărârea nr. 446

Hotărârea nr. 447

Hotărârea nr. 448

Hotărârea nr. 449

Hotărârea nr. 450

Hotărârea nr. 451
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Hotărârea nr. 452
Punctul 3

8256/2018

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 doamna ANGELA DRAGNE

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul UDROIU VASILE

Procuror la Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism.

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul ALEXANDRU FÎCIU

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna MIHAI MARIANA DIDINA

Procuror la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism.

Curtea de Apel /Parchet de pe lângă Curtea de Apel
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna ZALMAN JELENA-SORINA

Judecător la Curtea de Apel Constanţa

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna POPOACĂ MIHAELA

Judecător la Curtea de Apel Constanţa

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

Procuror general al Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel Oradea

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna GRAŢIELA MONICA
CONSTANTIN

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna VIORICA COSTINIU

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul DUMITRU MIRANCEA

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna LILIANA CRÎNGAŞU

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna ILAŞ GEORGETA

Judecător la Tribunalul Suceava

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul FOLTEAN IOAN

Judecător la Tribunalul Arad
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Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul NOAJĂ CONSTANDIN
ŞTEFAN

Procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Olt

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna DUMITRA CORNELIA

Judecător la Tribunalul Constanţa

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna MARIANA BURLACU

Judecător la Tribunalul Ialomiţa

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna HODEL AURICA

Judecător la Tribunalul Călăraşi

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna ŞODINCA LILIANA

Judecător la Tribunalul Arad

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna BRUMĂ IULIANA-DOINA

Judecător la Tribunalul Suceava

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna MIHAI FULGA

Judecător la Tribunalul Mehedinţi

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna ADINA-ELENA BOJINCĂ

Judecător la Tribunalul Bucureşti,
preşedinte al Secţiei a VII-a civile

Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna LAZĂR DANIELA LILIANA

Judecător la Judecătoria Mangalia

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul VIŞA IOAN

Judecător cu grad profesional de tribunal
la Judecătoria Mediaş

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul REMUS CĂTĂLIN
CONSTANTINESCU

Procuror la Parchetul de pe lângă
Judecătoria Buftea

Judecător la Judecătoria Alba Iulia,
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
delegată în funcţia de preşedinte al
formulată de doamna RĂZĂILĂ CARMEN-SIMONA
Judecătoriei Sebeş
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna GHINGHILOSCHI RACHILA

Judecător la Judecătoria Rădăuţi

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul TĂRÎŢĂ CONSTANTIN

Judecător la Judecătoria Rădăuţi

Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele
României a propunerilor privind:
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1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANGELA DRAGNE, judecător la
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; (unanimitate)
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului UDROIU VASILE, procuror şef al
Biroului Teritorial Gorj din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie; (unanimitate)
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului ALEXANDRU FÎCIU, procuror în
cadrul Serviciului de cooperare judiciară internaţională, relaţii internaţionale şi programe Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; (unanimitate)
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MIHAI MARIANA DIDINA, procuror
în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism; (unanimitate)
5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ZALMAN JELENA-SORINA,
judecător la Curtea de Apel Constanţa, începând cu data de 01.07.2018; (unanimitate)
6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei POPOACĂ MIHAELA, judecător la
Curtea de Apel Constanţa, începând cu data de 01.07.2018; (unanimitate)
7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 27.06.2018, a domnului
MASCAŞ AUREL, procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Oradea; (unanimitate)
8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GRAŢIELA-MONICA
CONSTANTIN, judecător la Curtea de Apel Bucureşti; (unanimitate)
9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VIORICA COSTINIU, judecător la
Curtea de Apel Bucureşti; de asemenea, Plenul a decis transmiterea solicitării formulate de
doamna judecător VIORICA COSTINIU de acordare a indemnizaţiei prevăzute de art.81
din Legea nr.303/2004 către Ministerul Justiţiei, după publicarea decretului de eliberare din
funcţie, prin pensionare, şi informarea doamnei judecător asupra acestui aspect.
(propunerea de eliberare: 14 BV - DA; 1 abţinere- domnul Victor Alistar, membru al
Consiliului Superior al Magistraturii; transmiterea solicitării către Ministerul Justiţiei - 14
BV- DA, 1 BV NU)
10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DUMITRU MIRANCEA, judecător
la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 01.07.2018; (unanimitate)
11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LILIANA CRÎNGAŞU, judecător la
Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 01.09.2018;(unanimitate)
12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ILAŞ GEORGETA, judecător la
Tribunalul Suceava;(unanimitate)
13) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului FOLTEAN IOAN, judecător la
Tribunalul Arad;(unanimitate)
14) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului NOAJĂ CONSTANDIN ŞTEFAN,
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt;(unanimitate)
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15) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUMITRA CORNELIA, judecător la
Tribunalul Constanţa, începând cu data de 01.07.2018;(unanimitate)
16) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MARIANA BURLACU, judecător
la Tribunalul Ialomiţa;(unanimitate)
17) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei HODEL AURICA, judecător la
Tribunalul Călăraşi;(unanimitate)
18) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŞODINCA LILIANA, judecător la
Tribunalul Arad;(unanimitate)
19) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BRUMĂ IULIANA-DOINA,
judecător la Tribunalul Suceava, începând cu data de 08.08.2018; (unanimitate)
20) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MIHAI FULGA, judecător la
Tribunalul Mehedinţi, începând cu data de 23.07.2018;(unanimitate)
21) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.07.2018, a doamnei
judecător ADINA-ELENA BOJINCĂ, preşedinte al Secţiei a VII-a civilă a Tribunalului
Bucureşti;(unanimitate)
22) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LAZĂR DANIELA LILIANA,
judecător la Judecătoria Mangalia; (unanimitate)
23) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului VIŞA IOAN, judecător cu grad
profesional de tribunal la Judecătoria Mediaş; (unanimitate)
24) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului REMUS CĂTĂLIN
CONSTANTINESCU, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea; (unanimitate)
25) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.07.2018, a doamnei
RĂZĂILĂ CARMEN-SIMONA, judecător la Judecătoria Alba Iulia, delegată în funcţia de
preşedinte al Judecătoriei Sebeş;(unanimitate)
26) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GHINGHILOSCHI RACHILA,
judecător la Judecătoria Rădăuţi, începând cu data de 01.08.2018; (unanimitate)
27) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului TĂRÎŢĂ CONTANTIN, judecător
la Judecătoria Rădăuţi, începând cu data de 01.08.2018.(unanimitate)
Hotărârea nr. 453

Hotărârea nr. 454

Hotărârea nr. 455

Hotărârea nr. 456
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Hotărârea nr. 457

Hotărârea nr. 458

Hotărârea nr. 459
Hotărârea nr. 460

Hotărârea nr. 461

Hotărârea nr. 462

Hotărârea nr. 463

Hotărârea nr. 464

Hotărârea nr. 465

Hotărârea nr. 466
Hotărârea nr. 467

Hotărârea nr. 468

Hotărârea nr. 469

Hotărârea nr. 470

Hotărârea nr. 471
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Hotărârea nr. 472

Hotărârea nr. 473
Hotărârea nr. 474

Hotărârea nr. 475

Hotărârea nr. 476

Hotărârea nr. 477

Hotărârea nr. 478

Hotărârea nr. 479
Punctul 4

7355/2018

Cereri de valorificare a rezultatelor obţinute la concursul de promovare din data de 26 noiembrie
2017.
Soluţie
Curtea de Apel Alba Iulia:
Nume şi prenume

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

RUSU LAURA

Tribunalul Alba

Curtea de Apel Alba Iulia

Tribunalul Alba

Curtea de Apel Alba Iulia

Tribunalul Alba

Curtea de Apel Alba Iulia

RESPINGERE pentru Secţia I civilă
GLIGOR GABRIELA-FLORENTINA
RESPINGERE pentru Secţia contencios
administrativ şi fiscal
MUNTEAN GIANINA CRISTINELA
RESPINGERE pentru Secţia contencios
administrativ şi fiscal
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Curtea de Apel Braşov:
Nume şi prenume

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se dispune
promovarea

CODREANU ANCA

Tribunalul Braşov

Curtea de Apel Braşov

RESPINGERE pentru Secţia
penală
Curtea de Apel Bacău:
Nume şi prenume

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

BOŢU PETRONELA

Judecătoria Piatra
Neamţ

Tribunalul Neamţ

RESPINGERE pentru Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal
Curtea de Apel Bucureşti:
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Nume şi prenume

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care
se dispune promovarea

COSTACHE NICOLAE CONSTANTIN

Tribunalul Călăraşi

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Ilfov

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Ilfov

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

ADMITERE pentru Secţia a VII-a pentru cauze
privind conflicte de muncă şi asigurări sociale
FILIP VIRGILIU CEZAR
ADMITERE pentru Secţia a VII-a pentru cauze
privind conflicte de muncă şi asigurări sociale
POPESCU ALEXANDRU RĂZVAN GEORGE
ADMITERE pentru Secţia a VII-a
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurări sociale
STROE ELIZA MAGDALENA
RESPINGERE pentru Secţia a VII-a
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurări sociale
MINCĂ DIANA ELIZA
RESPINGERE pentru Secţia a VII-a
pentru cauze privind conflicte de muncă şi
asigurări sociale
POPESCU ANDREEA MIHAELA

ADMITERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
DRĂGUŞANU IOANA

ADMITERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
ZARAFIU SIMONA MARIA

ADMITERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
EPURAN MIRCEA

ADMITERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal

Tribunalul Bucureşti, Curtea de Apel Bucureşti
delegat la Tribunalul Ilfov

Tribunalul Bucureşti

MUNTEANU IONELA DANIELA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
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Curtea de Apel Bucureşti

NECULA RADU MIHAI

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
ERDEI DANA VERONICA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
GHIŢĂ ADINA ELVIRA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
LARION IULIANA MĂDĂLINA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
NEACŞU GEORGETA MARILENA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
VIOREL GEORGEANA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
PUIU ANA-MARIA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal

Judecătoria Sectorului 5 Curtea de Apel Bucureşti
Bucureşti

TUDOR ANA CORINA

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Bucureşti

RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
POPESCU ALINA LOREDANA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
ION CHIRIŢĂ LILIANA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
NISTOR FLORELA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal

Judecătoria Sectorului 5 Curtea de Apel Bucureşti
Bucureşti
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SLUJITORU IULIA
RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
IRINA CĂTĂLINA

Judecătoria Sectorului 5 Curtea de Apel Bucureşti
Bucureşti
Judecătoria Piatra Neamţ Curtea de Apel Bucureşti

RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
MĂSTACAN ERICH-EMILIAN

Tribunalul Ilfov

Curtea de Apel Bucureşti

Judecătoria Cornetu

Tribunalul Bucureşti

Judecătoria Sectorului 4
Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

Judecătoria Sectorului 3
Bucureşti

Tribunalul Bucureşti

RESPINGERE pentru Secţia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal
BĂRĂSCU MARIA VIRGINIA
RESPINGERE pentru Secţia I penală
CRISTEA CRISTINA MARIA
RESPINGERE pentru Secţia I penală
MEHEDINŢEANU MIRELA
RESPINGERE pentru Secţia I penală
Curtea de Apel Cluj:
Nume şi prenume

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

BOLBOS IBOLYA SZENDE

Tribunalul BistriţaNăsăud

Curtea de Apel Cluj

Judecătoria Zalău

Tribunalul Sălaj

Judecătoria Zalău

Tribunalul Sălaj

RESPINGERE pentru Secţia a IV-a pentru

litigii de muncă şi asigurări sociale
CHIŞ DAN – ADRIAN
ADMITERE pentru Secţia civilă
SĂVESCU GABRIELA VICTORIŢA
ADMITERE pentru Secţia civilă

Curtea de Apel Constanţa:
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Nume şi prenume

Instanţa la care Instanţa şi secţia la
funcţionează
care se dispune
promovarea

BOGDAN (ISUF) DANIELA-GEORGETA
RESPINGERE pentru Secţia a II-a civilă, de contencios
administrativ şi fiscal, având în vedere soluţia Secţiei pentru
judecători, în sensul că Secţia I civilă nu este de aceeaşi
specializare cu Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ
şi fiscal
Curtea de Apel Craiova:
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Tribunalul
Constanţa

Curtea de Apel
Constanţa

Nume şi prenume

ALEXANDROIU GABRIELA

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

Tribunalul Dolj

Curtea de Apel Craiova

Tribunalul Dolj

Curtea de Apel Craiova

Judecătoria Craiova

Curtea de Apel Craiova

Judecătoria Craiova

Curtea de Apel Craiova

Judecătoria Craiova

Curtea de Apel Craiova

Judecătoria Târgu Jiu

Tribunalul Gorj

Judecătoria Târgu Jiu

Tribunalul Gorj

Judecătoria Slatina

Tribunalul Olt

Judecătoria Slatina

Tribunalul Olt

ADMITERE pentru Secţia penală şi pentru
cauze cu minori
BĂRBUŢI ADELA – ILEANA
RESPINGERE pentru Secţia penală şi
pentru cauze cu minori
STOIAN ELENA DANIELA
RESPINGERE pentru Secţia penală şi
pentru cauze cu minori
VÎRLAN VALERIA
RESPINGERE pentru Secţia penală şi
pentru cauze cu minori

BUDIANĂ GEORGETA – RALUCA
RESPINGERE pentru Secţia penală şi
pentru cauze cu minori
MĂNESCU CARMEN LOREDANA
RESPINGERE pentru Secţia de contencios
administrativ şi fiscal
OPROIU LAVINIA-MIHAELA
RESPINGERE pentru Secţia de contencios
administrativ şi fiscal
NICOLAE MARIANA
RESPINGERE pentru Secţia a II-a civilă,
contencios administrativ şi fiscal
PĂDEANU CĂTĂLINA PETRUŢA
RESPINGERE pentru Secţia a II-a civilă,
contencios administrativ şi fiscal
MINEA MARICICA
RESPINGERE pentru Secţia a II-a civilă,
contencios administrativ şi fiscal

Cu 01.06.2018 la
Judecătoria Craiova
Judecătoria Drobeta
Turnu Severin

Curtea de Apel Galaţi:
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Tribunalul Mehedinţi

Nume şi prenume

DEDIU ELENA – GEANINA

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

Tribunalul Galaţi

Curtea de Apel Galaţi

Tribunalul CaraşSeverin

Curtea de Apel Galaţi

Tribunalul Galaţi

Curtea de Apel Galaţi

Judecătoria Brăila

Tribunalul Brăila

ADMITERE pentru Secţia penală şi pentru cauze
cu minori
CIASC RUSTIN PETRU

RESPINGERE pentru Secţia penală şi pentru
cauze cu minori
ARHIP MIHAI

RESPINGERE pentru Secţia pentru cauze de
contencios administrativ şi fiscal

VANK ADRIAN VICTOR

ADMITERE pentru Secţia penală
Curtea de Apel Iaşi:
Nume şi prenume

JERCAN PETRONELA – MIHAELA

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

Tribunalul Bacău

Curtea de Apel Iaşi

RESPINGERE pentru Secţia penală şi
pentru cauze cu minori
Curtea de Apel Oradea:
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Nume şi prenume

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

BALOGH TEODORA CARMEN

Tribunalul Bihor

Curtea de Apel Oradea

Tribunalul Bihor

Curtea de Apel Oradea

Tribunalul Bihor

Curtea de Apel Oradea

Tribunalul Bihor

Curtea de Apel Oradea

RESPINGERE pentru Secţia I civilă
MANOLIU CONSTANTIN
RESPINGERE pentru Secţia I civilă
RĂDOCĂ NICOLETA
RESPINGERE pentru Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal
POP PATRICIA SORANA FLORINA
RESPINGERE pentru Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal

Curtea de Apel Piteşti:
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Nume şi prenume

VIŞINOIU RUXANDRA

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

Tribunalul Argeş

Curtea de Apel Piteşti

Judecătoria Buzău

Curtea de Apel Piteşti

Tribunalul Bucureşti

Curtea de Apel Piteşti

Tribunalul Vâlcea

Curtea de Apel Piteşti

Tribunalul Dâmboviţa

Curtea de Apel Piteşti

Tribunalul Vâlcea

Curtea de Apel Piteşti

RESPINGERE pentru Secţia I civilă
BURLACU MIRELA ADRIANA
RESPINGERE pentru Secţia I civilă şi pentru
Secţia a II civilă, de contencios administrativ şi
fiscal
DUŢĂ (SAVU) RODICA
RESPINGERE pentru Secţia I civilă şi pentru
Secţia a II civilă, de contencios administrativ şi
fiscal
BAJMATĂRĂ CLAUDIA LEONTINA
RESPINGERE pentru Secţia I civilă
CHELCEA CONSTANTIN
RESPINGERE pentru Secţia a II civilă, de
contencios administrativ şi fiscal
STOINEA VASILICĂ
RESPINGERE pentru Secţia I civilă şi pentru
Secţia a II civilă, de contencios administrativ şi
fiscal

Curtea de Apel Ploieşti:
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Nume şi prenume

MARIN MARIAN ROBERT

Instanţa la care funcţionează

Instanţa şi secţia la
care se dispune
promovarea

Tribunalul Prahova

Curtea de Apel Ploieşti

Tribunalul Prahova

Curtea de Apel Ploieşti

Tribunalul Prahova

Curtea de Apel Ploieşti

Tribunalul Prahova

Curtea de Apel Ploieşti

Tribunalul Prahova

Curtea de Apel Ploieşti

ADMITERE pentru SECŢIA A II-A
CIVILĂ, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
ALEXANDRU VASILE
RESPINGERE pentru SECŢIA A II-A
CIVILĂ, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
ION ALEXANDRA
RESPINGERE pentru SECŢIA A II-A
CIVILĂ, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
MITROI ALINA
RESPINGERE pentru SECŢIA A II-A
CIVILĂ, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
DUICĂ SIMONA ANCA
RESPINGERE pentru SECŢIA A II-A
CIVILĂ, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
NEGOTEI LILIANA
RESPINGERE pentru SECŢIA A II-A
CIVILĂ, DE CONTENCIOS
ADMINISTRATIV ŞI FISCAL
BĂLĂNESCU MIHAI

Judecătoria Sinaia – pre?edinte, Curtea de Apel Ploieşti
judecător cu grad profesional de
tribunal
Tribunalul Bucureşti

RESPINGERE pentru SECŢIA PENALĂ
ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI

Curtea de Apel Suceava:
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Curtea de Apel Ploieşti

Nume şi prenume

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se dispune
promovarea

MAGA MIHAELA DORINA

Judecătoria Botoşani

Tribunalul Botoşani

ADMITERE pentru Secţia I
civilă

Curtea de Apel Timişoara:
Nume şi prenume

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

NICULESCU OANA

Judecătoria Timişoara

Tribunalul Timiş

Judecătoria Caransebeş

Tribunalul Timiş

Judecătoria Timişoara

Tribunalul Timiş

Judecătoria Timişoara

Tribunalul Timiş

ADMITERE PENTRU SECŢIA A II-A
CIVILĂ
ZÎNCĂ THEA ALEXANDRA
RESPINGERE pentru Secţia de contencios
administrativ şi fiscal
PETRE ALEXANDRA
RESPINGERE pentru Secţia de contencios
administrativ şi fiscal
ROATEŞ ADRIANA MIRELA
ADMITERE pentru Secţia penală

Curtea de Apel Târgu Mureş:
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Nume şi prenume

BULIGA IONELA- SPERANŢA
RESPINGERE pentru Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal
POTÂRNICHIE FLORIN

Instanţa la care
funcţionează

Instanţa şi secţia la care se
dispune promovarea

Tribunalul Specializat Curtea de Apel Târgu Mureş
Mureş

Judecătoria Braşov

Tribunalul Harghita

Judecătoria Târgu
Mureş

Tribunalul Specializat Mureş

Judecătoria Târgu
Mureş

Tribunalul Specializat Mureş

ADMITERE pentru Secţia penală
NAGY CSILLA –NOEMI
RESPINGERE
TOMA CLAUDIA
RESPINGERE

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea începând cu data de
01.07.2018, cu excepţia judecătorilor promovaţi de la Tribunalul Ilfov şi Tribunalul
Călăraşi, pentru care s-a dispus promovarea începând cu data de 01.01.2019. (unanimitate)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de cererea formulată de doamna
judecător ROESCU IOANA ANDREEA, în sensul că nu mai înţelege să solicite valorificarea
la Tribunalul Vâlcea, instanţă la care există posturi vacante. (unanimitate)
Hotărârea nr. 480

Hotărârea nr. 481

Hotărârea nr. 482

Hotărârea nr. 483

Hotărârea nr. 484

Hotărârea nr. 485
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Hotărârea nr. 486
Hotărârea nr. 487

Hotărârea nr. 488

Hotărârea nr. 489

Hotărârea nr. 490

Hotărârea nr. 491

Hotărârea nr. 492

Hotărârea nr. 493
Hotărârea nr. 494

Hotărârea nr. 495

Hotărârea nr. 496

Hotărârea nr. 497

Hotărârea nr. 498

Hotărârea nr. 499

Hotărârea nr. 500
Hotărârea nr. 501
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Hotărârea nr. 502

Hotărârea nr. 503

Hotărârea nr. 504

Hotărârea nr. 505

Hotărârea nr. 506

Hotărârea nr. 507
Hotărârea nr. 508

Hotărârea nr. 509

Hotărârea nr. 510

Hotărârea nr. 511

Hotărârea nr. 512

Hotărârea nr. 513

Hotărârea nr. 514
Hotărârea nr. 515

Hotărârea nr. 516
Punctul 5

9003/2018
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Nota Direcţiei resurse umane nr. 154/26496/2018 privind componenţa comisiilor de elaborare a
subiectelor, corectare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul de admitere la
Şcoala Naţională de Grefieri din data de 20 mai 2018.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de elaborare
a subiectelor, corectare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul de
admitere la Şcoala Naţională de Grefieri din data de 20 mai 2018. (unanimitate, după caz,
majoritate; la comisia de corectare- procedură civilă s-a abţinut de la exprimarea votului
domnul procuror Nicolae Solomon, membru al Consiliului Superior al Magistraturii)
Hotărârea nr. 517
Punctul 6

9009/2018

Nota Direcţiei resurse umane nr.6393/2018 privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea nr.
385/19.04.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât îndreptarea erorii materiale din
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.385/19.04.2018, în sensul că
doamna NICOLA MARIA, judecător la Tribunalul Dolj, are o vechime de 6 ani şi 4 luni în
funcţia de procuror şi 18 ani şi 8 luni în funcţia de judecător, şi nu de 6 ani, 3 luni şi 29 zile
în funcţia de procuror şi 18 ani, 3 luni şi 10 zile în funcţia de judecător, cum din eroare s-a
menţionat în cuprinsul hotărârii sus-menţionate şi în Anexa la nota nr.6393/DRUO /2018.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 518
Punctul 7

9000/2018

CONTESTAŢII:
1. Nota Direcţiei resurse umane nr. 1703/2018 privind contestaţia formulată de doamna judecător
CRISTINA PUTERE împotriva Hotărârii nr. 137/06.03.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii.

2. Nota Direcţiei resurse umane nr. 1315/2018 privind contestaţia formulată de doamna
judecător POPESCU AIDA OANA împotriva Hotărârii nr. 98/06.03.2018 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii.

3. Nota Direcţiei resurse umane nr. 19872/2018 privind contestaţia formulată de doamna procuror FOTA
BĂRBULESCU CRISTINA, împotriva Hotărârii nr. 133/13.03.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii.
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4. Nota Direcţiei resurse umane nr. 1197/2018 privind contestaţia formulată de domnul RADU-MIHAI
NECULA, judecător la Tribunalul Prahova, împotriva Hotărârii nr. 107/06.03.2018 a Secţiei
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

5. Nota Direcţiei resurse umane nr. 6945/2018 privind contestaţia formulată de domnul PETRE
VALENTIN BĂDIŢĂ, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Bucureşti, împotriva Hotărârii nr.
289/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

6. Nota Direcţiei resurse umane nr. 2876/2018 privind contestaţia formulată de doamna procuror
PANTELIMON AMINA SPERANŢA, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, împotriva Hotărârii nr.
143/13.03.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate)
1) respingerea contestaţiei formulate de doamna CRISTINA PUTERE, judecător la
Tribunalul Prahova, împotriva Hotărârii nr. 137/06.03.2018 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii;
2) respingerea contestaţiei formulate de doamna judecător POPESCU AIDA
OANA, împotriva Hotărârii nr. 98/06.03.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului
Superior al Magistraturii;
3) respingerea contestaţiei formulate de doamna procuror FOTA BĂRBULESCU
CRISTINA MARIA, împotriva Hotărârii nr. 133/13.03.2018 a Secţiei pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii;
4) respingerea contestaţiei formulate de domnul RADU-MIHAI NECULA, judecător la
Tribunalul Prahova, împotriva Hotărârii nr. 107/06.03.2018 a Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii;
5) respingerea contestaţiei formulate de domnul PETRE VALENTIN BĂDIŢA, judecător
cu grad de curte de apel la Tribunalul Bucureşti, împotriva Hotărârii nr. 289/19.04.2018 a
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii;
6) respingerea contestaţiei formulate de doamna PANTELIMON AMINA SPERANŢA,
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, împotriva Hotărârii nr.
143/13.03.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Hotărârea nr. 519

Hotărârea nr. 520
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Hotărârea nr. 521

Hotărârea nr. 522

Hotărârea nr. 523

Hotărârea nr. 524
Punctul 8

9635/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9578/2018 privind unele aspecte legate de salarizarea
personalului din cadrul autorităţii judecătoreşti.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în raport cu Decizia nr.794/15.12.2016 a Curţii
Constituţionale, plecând de la necesitatea ca în cadrul aceleiaşi categorii profesionale şi
familii ocupaţionale să nu existe o salarizare diferită, raportată la mai multe valori sectoriale,
valoarea de referinţă sectorială fiind o constantă, recomandă ordonatorilor de credite să aibă
în vedere următoarele aspecte:
- stabilirea drepturilor salariale raportat la valoarea de referinţă sectorială de 421, 36 lei în
perioada 09.04.2015-30.11.2015 şi raportat la valoarea de referinţă sectorială de 463,5 în
perioada 01.12.2015- 31.12.2017;
- emiterea unor adrese către casele de pensii, în vederea actualizării pensiilor de serviciu, cu
menţiunea că plata drepturilor salariale cu luarea în calcul a valorilor de referinţă sectorială
menţionate la pct. 1, pentru perioada 09.04.2015 la zi, nu a fost încă efectuată către
magistraţii aflaţi în activitate;
- acordarea, începând cu data de 28.11.2015, a sporului pentru condiţii periculoase sau
vătămătoare în cuantum de 15%, a sporului pentru controlul financiar preventiv, a sporului
de auditor şi a sporului de stabilitate pentru toţi funcţionarii publici şi personalul
contractual.
Punctul 9

8224/2018

PROPUNERI DE MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISII DE EVALUARE:

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7523/2018 privind modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor la nivelul Judecătoriei Satu Mare.
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7262/2018 privind modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor la nivelul Judecătoriei Braşov.
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7560/2018 privind aprobarea constituirii
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor la nivelul Parchetelor de pe lângă
Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni şi Sebeş.
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4. Nota Direcţiei resurse umane nr. 8188/2018 privind solicitarea Curţii de Apel Iaşi de
reînvestire a unui membru desemnat în comisia de evaluare a activităţii profesionale a
judecătorilor din cadrul acestei instanţe.
5. Nota Direcţiei resurse umane nr.8329/2018 privind componenţa comisiei de evaluare a
activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria
Târgu-Mureş.
6. Nota Direcţiei resurse umane nr.8204/2018 privind modificarea componenţei comisiei de
evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.
7. Nota Direcţiei resurse umane nr.7689/2018 privind modificarea componenţei comisiei de
evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă
Judecătoria Giurgiu.
8. Nota Direcţiei resurse umane nr.887/2018 privind modificarea componenţei comisiei de
evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Vâlcea.
9. Nota Direcţiei resurse umane nr.8256/2018 privind modificarea componenţei comisiei de
evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Dâmboviţa.
10 Nota Direcţiei resurse umane nr.8017/2018 privind modificarea componenţei comisiei de
evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Prahova.
11. Nota Direcţiei resurse umane nr.9554/2018 privind modificarea componenţei comisiei de
evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului Neamţ.
12. Nota Direcţiei resurse umane nr.9248/2018 privind modificarea componenţei comisiei de
evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Alexandria.
13. Nota Direcţiei resurse umane nr.9561/2018 privind modificarea componenţei comisiei de
evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Neamţ
şi Judecătoriei Bicaz.
Soluţie

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor la nivelul Judecătoriei Satu Mare, în
sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului judecător CORNEL ROMAN.
(unanimitate)
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor la nivelul Judecătoriei Braşov, după
cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător NICA ALINA;
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător GROAPĂ CARMEN.
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3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de evaluare
a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetelor de pe lângă
Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni şi Sebeş, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate membri desemnaţi ai comisiilor de evaluare din cadrul Parchetelor de
pe lângă Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni şi Sebeş pe doamna procuror
COSMINA GLIGOR LUNGAN, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba şi pe
doamna procuror ANDREEA DRAGOTĂ din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Alba;
- numeşte în calitate membru supleant al comisiilor de evaluare din cadrul Parchetelor de
pe lângă Judecătoriile Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni şi Sebeş pe doamna procuror MARIA
BĂLŢAT CETEAN din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea doamnei judecător
PALIHOVICI LILIANA în calitate de membru desemnat al Comisiei nr.1 de evaluare a
activităţii profesionale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Iaşi, constituită prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.677/2007.(unanimitate)
5) 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 Târgu Mureş, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror DAN ALIN OBREJA;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror NICOLAE VASILE
COŞARCĂ.
6) 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 Sectorului 5 Bucureşti, în sensul numirii în calitate de membru desemnat
a doamnei procuror OANCEA NICOLETA ROZALIA.(unanimitate)
7) 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 Giurgiu, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna prim procuror adjunct ROŞU
CRISTIANA;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror PĂIUŞI MARIUS
TEODOR;
- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul procuror POPA SORIN.
8) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reînvestirea în calitate de membru
desemnat al comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la
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nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a doamnei procuror GHIŢULETE
IULIANA GABRIELA.(unanimitate)
9) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Tribunalului
Dâmboviţa, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător CRISTEA GRETY;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător CĂRPINIŞ PETRE
DĂNUŢ;
- reînvesteşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător NEGREA SIMINA.
10) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei
de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe
lângă Tribunalul Prahova, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror FLORIAN HĂRĂBOIU;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna procuror CRISTIANA-ANDREIA
DASCĂLU.
11) 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 BACIU
VALENTINA.(unanimitate)
12) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei
Alexandria, după cum urmează:
(unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător ZAHARCIUC OANAMONICA, vicepreşedintele instanţei;
- Numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător MIHALAŞCU IONUŢMARIUS;
- numeşte în caliatte de membru supleant pe domnul judecător PÎRJOL COSMINGABRIEL.
13) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei comisiei
de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriilor
Târgu Neamţ şi Bicaz, după cum urmează:
(unanimitate)
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- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător CONSTANTIN
MAGDALINA din cadrul Tribunalului Neamţ;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător UNGUREANU SILVIU din
cadrul Tribunalului Neamţ;
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător CORNEA MARIANA din
cadrul Tribunalului Neamţ.
Hotărârea nr. 525

Hotărârea nr. 526

Hotărârea nr. 527

Hotărârea nr. 528

Hotărârea nr. 529

Hotărârea nr. 530

Hotărârea nr. 531
Hotărârea nr. 532

Hotărârea nr. 533

Hotărârea nr. 534

Hotărârea nr. 535

Hotărârea nr. 536

Hotărârea nr. 537
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Punctul 10

8697/2018

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 5879/2018 privind solicitarea Institutului Naţional al
Magistraturii de aprobare a statelor de funcţii şi de personal în ansamblul lor, valabile pentru luna
martie 2018.

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.7570/2018 privind acordarea avizului conform pentru
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.
Soluţie

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat statele de funcţii şi de personal ale
Institutului Naţional al Magistraturii, pe anul 2018, valabile în luna martie 2018. (14 voturi
DA, 1 vot Nul)
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform pentru
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, prin
transformarea unui post de grefier arhivar debutant, în post de grefier arhivar treapta II.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 538

Hotărârea nr. 539
Punctul 11

26719/2017

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 25960/2017 privind solicitarea Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Cluj de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea postului vacant de
tehnician criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Cluj de organizare a concursului pentru ocuparea postului vacant de
tehnician criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj. (unanimitate)
Hotărârea nr. 540
Punctul 12

9705/2018

Organizarea Zilei Justiţiei - 2018.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea de către Consiliul
Superior al Magistraturii a unor manifestări prilejuite de „Ziua Justiţiei” la data de 01 iulie
2018 şi a aprobat iniţierea demersurilor necesare în acest sens.
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Hotărârea nr. 541
Punctul 13

9439/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2524/2018 privind transformarea unor posturi din
cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, ca urmare a promovării în grad
profesional a funcţionarilor publici.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat transformarea următoarelor funcţii
publice din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, după cum
urmează:
(unanimitate)
- postul nr.36 de consilier juridic clasa I, gradul profesional prinicipal din cadrul Direcţiei
resurse umane şi organizare – Serviciul resurse umane şi organizare, în consilier juridic clasa
I, gradul profesional superior în cadrul aceluiaşi compartiment;
- postul nr.38 de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal din cadrul Direcţiei
resurse umane şi organizare – Serviciul formare profesională şi statistică judiciară în
consilier juridic clasa I, gradul profesional superior în cadrul aceluiaşi compartiment;
- postul nr.67 de consilier clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Direcţiei resurse
umane şi organizare – Serviciul formare profesională şi statistică judiciară în consilier clasa
I, gradul profesional principal în cadrul aceluiaşi compartiment;
- postul nr.68 de consilier juridic clasa I, gradul profesional principal din cadrul Direcţiei
resurse umane şi organizare – Serviciul formare profesională şi statistică judiciară, în
consilier juridic clasa I, gradul profesional superior în cadrul aceluiaşi compartiment;
- postul nr.88 de consilier clasa I, gradul profesional principal din cadrul Direcţiei economice
şi administrativ – Compartimentul contabilitate, în consilier clasa I, gradul profesional
superior în cadrul aceluiaşi compartiment.
Hotărârea nr. 542
Punctul 14

8834/2018

Raport privind participarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 79-a reuniune a Plenului
GRECO Strasbourg 19-23 martie 2018
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţintul Raportului privind
participarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 79-a reuniune a Plenului
GRECO Strasbourg 19-23 martie 2018.
Punctul 15

9423/2018
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Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2357/IJ/1114/DIJ/2018 privind cererea de apărare a reputaţiei
profesionale şi de apărare a independenţei sistemului judiciar formulată de doamna judecător
CAMELIA BOGDAN din cadrul Curţii de Apel Bucureşti.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii cererii de apărare
a reputaţiei profesionale şi de apărare a independenţei sistemului judiciar formulată de
doamna judecător CAMELIA BOGDAN. (majoritate: 3 BV Admitere, 12 BV- Respingere)
Hotărârea nr. 543
Punctul 16

9794/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7768/2018 privind Planul de învăţământ al Şcolii
Naţionale de Grefieri pentru formarea iniţială, pentru anul 2018.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Planul de învăţământ al Şcolii
Naţionale de Grefieri, pentru formarea iniţială, pentru anul 2018, disciplinele, numărul total
de ore alocat, forma de desfăşurare şi modalitatea de evaluare a acestor, astfel cum sunt
prezentate în Anexa nr.1 – Planul de învăţământ – specializarea grefieri cu studii superioare
juridice pentru instanţe şi Anexa nr.2 - Planul de învăţământ – specializarea grefieri cu studii
superioare juridice pentru parchete. (majoritate: 14 BV-DA, 1 BV- NU)
Hotărârea nr. 544
Punctul 17

9790/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7769/2018 referitoare la propunerile Şcolii Naţionale de
Grefieri privind constituirea reţelei de formatori pentru formarea iniţială în anul şcolar 2018.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea reţelei de formatori
(personalul de instruire) a Şcolii Naţionale de Grefieri, pentru formarea iniţială, în anul
şcolar 2018. (14 BV - DA, 1 BV- NUL)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea calităţii de formator de
stagiu practic, în cadrul formării profesionale iniţiale a următorilor formatori:
(unanimitate)
- doamna judecător EMILIA MĂDULĂRESCU – pentru Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti;
- doamna judecător MARIANA FELDIOREANU – pentru Judecătoria Sectorului 4
Bucureşti, începând cu data de 01.07.2018;
- doamna procuror ANCA MARIA TOADER, pentru Parchetul de pe lângă Judecătoria
Sectorului 3 Bucureşti.
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Hotărârea nr. 545
Punctul 18

9791/2018

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 7130/2018 cu privire la
plângerea prealabilă formulată de Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva Abuzurilor
Statului, privind revocarea dispoziţiilor art. 111 alin. (13) din Regulamentul de ordine interioară al
instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1375/2015
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca inadmisibilă, a
plângerii prealabile formulate de Fundaţia pentru Apărarea Cetăţenilor împotriva
Abuzurilor Statului, privind revocarea dispoziţiilor art. 111 alin. (13) din Regulamentul de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 1375/2015. (majoritate: 1 BV- Admitere; 14 BV- respingere, ca
inadmisibilă)
Punctul 19

9793/2018

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 6757/2018 referitoare la
plângerea prealabilă formulată de petenta Camelia Bogdan, privind revocarea dispoziţiilor art. 111
alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca neîntemeiată,
a plângerii prealabile formulate de petenta CAMELIA BOGDAN, privind revocarea
dispoziţiilor art. 111 alin. (5) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1375/2015. (unanimitate)

Punctul 20

9795/2018

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 6335,6930/2018 privind
plângerea prealabilă formulată de doamna judecător Camelia Bogdan împotriva dispoziţiilor din
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii în măsura în care
permit o degrevare a judecătorilor care au formulat opinie separată de a-şi motiva deciziile şi
plângerea prealabilă prin care se invocă nulitatea dispoziţiilor art. 34 alin. (1) şi (3) din Regulamentul
de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului
nr. 326/2005.
Soluţie
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca neîntemeiată,
a plângerii prealabile formulate de petenta CAMELIA BOGDAN împotriva dispoziţiilor
din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al Magistraturii în
măsura în care permit o degrevare a judecătorilor care au formulat opinie separată de a-şi
motiva deciziile şi plângerea prealabilă prin care se invocă nulitatea dispoziţiilor art. 34 alin.
(1) şi (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Superior al
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 326/2005. (unanimitate)
Punctul 21

9797/2018

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 7751/2018 cu privire la
plângerea prealabilă formulată de domnul lt.col. magistrat Pîrlog Bogdan Ciprian, procuror militar în
cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca neîntemeiată, a
plângerii prealabile formulate de domnul lt.col. magistrat PÎRLOG BOGDAN CIPRIAN,
procuror militar în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.
(unanimitate)
Punctul 22

9800/2018

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 6668/2018 referitor la proiectul
de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Convenţiei
Internaţionale de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la Nairobi la 18 mai 2007.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Hotărâre de
Guvern pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Convenţiei
Internaţionale de la Nairobi privind îndepărtarea epavelor, adoptată la 18 mai 2007.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 546
Punctul 23

9807/2018

1. Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 7561/2018 referitor la
proiectul de Hotărâre a Guvernului privind completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993
pentru stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a
Guvernului privind completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 337/1993 pentru
stabilirea circumscripţiilor judecătoriilor şi parchetelor de pe lângă judecătorii.
(unanimitate)
Hotărârea nr. 547
Punctul 24

9802/2018
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Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr. 7678/2018 referitor la proiectul
de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a
Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu observaţia
formulată de DLDC. (unanimitate)
Hotărârea nr. 548
Punctul 25

9796/2018

OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ:
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8034/2018 privind solicitarea de aprobare a ocupării,
pe perioadă nedeterminată, a două posturi temporar vacante la Curtea de Apel Iaşi.

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8017/2018 privind solicitarea Curţii de Apel Constanţa
de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la această instanţă.

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7261/2018 privind solicitarea de aprobare a ocupării,
pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la Judecătoria Câmpina.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1) ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.1341 din Legea nr.304/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 2 posturi temporar vacante de
judecător la Curtea de Apel Iaşi; (unanimitate)
2) respingerea solicitării Curţii de Apel Constanţa de aprobare a ocupării, pe perioadă
nedeterminată, în condiţiile art.1341 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a unui post temporar vacante de judecător la această instanţă;
(majoritate: 12 BV- respingere; 3 BV- admitere)
3) respingerea solicitării Curţii de Apel Ploieşti de aprobare a ocupării, pe perioadă
nedeterminată, în condiţiile art.1341 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a unui post temporar vacante de judecător la Judecătoria
Câmpina. (majoritate: 13 BV- respingere; 2 BV- admitere)
Hotărârea nr. 549

Hotărârea nr. 550
36

Hotărârea nr. 551
Punctul 26

9804/2018

EFECTE HOTĂRÂRI:
1. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 3409/2018 privind scoaterea din categoria posturilor
indisponibilizate a unui post alocat Tribunalului Bucureşti în temeiul Hotărârii nr. 662/03.07.2008 a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

2. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7079/2018 privind încetarea efectelor Hotărârii nr.
23116.03.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

3. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 7704/2018 privind efectele Hotărârii nr.
1468/22.11.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.

4. Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 8255/2018 privind încetarea efectelor Hotărârii nr.
1102/19.09.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
(unanimitate)
1) scoaterea din categoria posturilor indisponibilizate a unui post alocat Tribunalului
Bucureşti, în temeiul Hotărârii nr.662/03.07.2008 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii şi sesizarea Ministerului Justiţiei în acest sens;
2) încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.231/16.03.2018, începând cu data de 02.05.2018, data reluării activităţii doamnei
judecător FELICIA ALINA TALIANU pe propriul post din cadrul Judecătoriei Feteşti;
3.1) menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.1468/22.11.2016, până la momentul încadrării doamnei judecător DIACONEASA
MIRABELA MAGDA pe un post vacant la Judecătoria Horezu, respectiv 22.06.2018;
3.2) sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării unui post de judecător la Judecătoria
Horezu, începând cu data de 22.06.2018, data reluării activităţii doamnei judecător
DIACONEASA MIRABELA MAGDA.
4) încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1102/19.09.2016, începând cu data de 01.06.2018, data transferului doamnei judecător
MILITARU MARIANA – OTILIA la Consiliul Superior al Magistraturii.
Hotărârea nr. 552
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Hotărârea nr. 553

Hotărârea nr. 554

Hotărârea nr. 555
Punctul 27

9831/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 9819/2018 privind includerea în structura
organizatorică a Consiliului Superior al Magistraturii a două posturi aferente membrilor Consiliului
Superior al Magistraturii - reprezentanţi ai societăţii civile.
Soluţie

Cu privire la nota direcţiei de specialitate privind includerea în structura organizatorică a
Consiliului Superior al Magistraturii a două posturi de membru ales – reprezentant al
societăţii civile, constatând-se incidenţa dispoziţiilor art.12 ind.5 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât reluarea votului
în proxima şedinţă a Plenului. (7 voturi DA; 7 voturi NU, 1 BV NUL)
Punctul 28

9859/2018

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind comisia de reexaminare psihologică la concursul
sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, la curţi de apel,
tribunale, judecătorii precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 23 martie-28
iunie 2018.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de reexaminare
psihologică la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a
judecătorilor şi procurorilor, la curţi de apel, tribunale, judecătorii precum şi la parchetele
de pe lângă acestea, organizat în perioada 23 martie-28 iunie 2018. (unanimitate)
Hotărârea nr. 556
Punctul 29

9887/2018

Nota Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios privind modificarea Regulamentului de ordine
interioară a parchetelor.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Ordin al
ministrului justiţiei pentru completarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2632/C/2014, cu
modificările şi completările ulterioare. (unanimitate)
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Hotărârea nr. 557
Punctul 30

8746/2018

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2643/IJ/670/DIP/2018 privind cererea de apărare a reputaţiei
profesionale formulată de doamna Laura Codruţa Kovesi.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de amânare a
discutării cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna LAURA
CODRUŢA KOVESI, procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (majoritate: 6 BVpentru amânare, 9 BV - împotriva amânării)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare a
reputaţiei profesionale formulată de doamna LAURA CODRUŢA KOVESI, procuror şef al
Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (majoritate: 4 BV - Admitere, 8 BV- Respingere, 3 BVNule)
Hotărârea nr. 558
Punctul 31

8999/2018

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 1506/IJ/376/DIP/2018, privind apărarea independenţei sistemului
judiciar şi reputaţiei profesionale a procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare a
independenţei justiţiei şi a reputaţiei profesionale a procurorilor din cadrul Direcţiei
Naţionale Anticorupţie, ca urmare a cererii formulate de procurorii din cadrul DNA şi a
solicitării efecturării de verificări de către Consiliul Superior al Magistraturii. (majoritate:
7 BV - admitere, 8 BV - respingere)
Hotărârea nr. 559
Punctul 32

10080/2018

Raportul privind starea justiţiei - 2017.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul privind starea justiţiei 2017. (unanimitate)
Hotărârea nr. 560
Punctul 33

10161/2018

Adoptarea unei poziţii publice a Consiliului Superior al Magistraturii referitor la unele
amendamente formulate în cadrul procesului legislativ de modificare a Codului penal şi a
Codului de procedură penală cu privire la conţinutul motivării acestora.
Soluţie
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După suplimentarea ordinii de zi a acestei şedinţe, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a hotărât adoptarea unei poziţii publice a Consiliului Superior al
Magistraturii referitor la unele amendamente formulate în cadrul procesului
legislativ de modificare a Codului penal şi a Codului de procedură penală cu privire
la conţinutul motivării acestora. (majoritate: 13 BV- DA, 2 BV - NU)
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