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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 14.06.2018 

Punctul 1 10802/2018 
MENŢINERE ÎN FUNCŢIE 

1. Cererea domnului MARIN MORTU, judecător în cadrul Tribunalului Teleorman de acordare a 
avizului anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de ani. (10282/2018) 

  

2. Cererea domnului ZAHARIA ALEXANDRU, prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria 
Rădăuţi de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea vârstei de 65 de 
ani. (9816/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului MARIN 
MORTU, judecător la Tribunalul Teleorman, după împlinirea vârstei de 65 ani, 
începând cu data de 09.08.2018, până la data de 09.08.2019; (majoritate: 13 voturi 
DA, 6 voturi NU) 

2) acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului ZAHARIA 
ALEXANDRU, prim-procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuţi, după 
împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 11.10.2018, până la data de 
11.10.2019. (majoritate: 11 voturi DA, 8 voturi NU) 
Hotărârea nr. 611 

  

Hotărârea nr. 612 

Punctul 2 11253/2018 
Propunerea privind numirea în funcţia de director al Şcolii Naţionale de Grefieri. (DRUO 
nr.8060/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în funcţia de director 
al Şcolii Naţionale de Grefieri a domnului ANDREI-DORIN BĂNCILĂ, judecător în 
cadrul Curţii de Apel Alba Iulia, detaşat ca personal de instruire (formator) în cadrul 
Şcolii Naţionale de Grefieri, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 03.07.2018. 
(majoritate: 17 voturi DA, 2 voturi NU) 
Hotărârea nr. 613 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375248&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842624
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842625
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375699&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842627
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Punctul 3 10907/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/DIICOT 
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul LIVIU POPESCU 

Procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie- Secţia de resurse umane şi documentare 

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

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul PETROŞEL NICOLAE 

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul MIRCEA PETRESCU 

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 ACHIM GINA Judecător la Curtea de Apel Piteşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna ADRIANA-ELENA BĂJAN Judecător la Curtea de Apel Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna IULIA PETRESCU 

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti  

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna MAGHIARU MARGARETA Judecător la Tribunalul Bacău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul MOŞ VASILE Judecător la Tribunalul Braşov 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna DANCIU AURELIA 

Judecător la Tribunalul Argeş, delegată în funcţia de 
preşedinte al Secţiei civile 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna SĂVULESCU FLORENTINA DOINA Judecător la  Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul STĂNULESCU ION Judecător la  Tribunalul Gorj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul DRĂGAN IOAN Judecător la  Tribunalul Hunedoara 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna TĂNĂSESCU IRINA Judecător la  Tribunalul Hunedoara 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna CONSTANTIN NICOLETA-PETRONELA Judecător la  Tribunalul Călăraşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna SAMOIL MARIA Judecător la  Tribunalul Iaşi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna CIOARĂ MARIANA Judecător la  Tribunalul Arad 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna BĂDESCU CAMELIA 

Preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal 
a Tribunalul Gorj 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375353&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
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Soluţie 

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

1)  eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare,  a domnului LIVIU 
POPESCU, procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
procuror şef delegat al Serviciului de documentare şi statistică judiciară; 

2) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu data de 
15.08.2018,  a doamnei AXINTE MARIA, procuror şef  al Biroului teritorial Tulcea din 
cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism; 

3) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu data de 
01.09.2018, a domnului PETROŞEL NICOLAE, procuror şef al Biroului teritorial 
Buzău 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;  

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PETRESCU MIRCEA, 
procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu 
data de 16.07.2018; 

5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ACHIM GINA, judecător la 
Curtea de Apel Piteşti; 

6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ADRIANA – ELENA BĂJAN, 
judecător la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 03.09.2018; 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna APZAIT NERMIN Judecător la  Tribunalul Constanţa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul procuror militar IONICĂ VOICU 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Militar 
Timişoara  

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de 
domnul CERCEL MAREŞ ION Judecător la  Tribunalul Giurgiu 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie 
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul JALBĂ NECULAI Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna TOŞA TATIANA Judecător la Judecătoria Drobeta Turnu Severin 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de doamna FORRO FAZAKAS CSILLA RITA Judecător la Judecătoria Târgu Secuiesc 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată 
de domnul STEGĂRESCU NICU Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tecuci 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de 
doamna BORCA MARIA Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Haţeg 
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7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IULIA PETRESCU, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 
01.08.2018; 

8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MAGHIARU MARGARETA, 
judecător la Tribunalul Bacău, începând cu data de 21.07.2018; 

9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MOŞ VASILE, judecător la 
Tribunalul Braşov, începând cu data de 01.08.2018; 

10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DANCIU AURELIA, judecător 
la Tribunalul Argeş, delegată în funcţia de preşedinte al Secţiei civile; 

11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SĂVULESCU FLORENTINA 
DOINA, judecător la Tribunalul Gorj, începând cu data de 03.09.2018; 

12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 16.07.2018, a 
domnului STĂNULESCU ION, judecător la Tribunalul Gorj, desemnat judecător 
delegat pentru exercitarea atribuţiilor specifice în cadrul Penitenciarului Târgu Jiu; 

13) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DRĂGAN IOAN, judecător la 
Tribunalul Hunedoara; 

14) eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei judecător 
TĂNĂSESCU IRINA, delegată în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului 
Hunedoara; 

15) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CONSTANTIN NICOLETA-
PETRONELA, judecător la Tribunalul Călăraşi, începând cu data de 01.08.2018; 

16) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SAMOIL MARIA, judecător la 
Tribunalul Iaşi, începând cu data de 03.09.2018; 

17) eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei CIOARĂ 
MARIANA, preşedintele Secţiei penale la Tribunalul Arad; 

18) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BĂDESCU CAMELIA, 
judecător la Tribunalul Gorj, începând cu data de 15.09.2018; 

19) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei APZAIT NERMIN, judecător 
la Tribunalul Constanţa, începând cu data de 31.08.2018; 

20) eliberarea din funcţie, prin pensionare,  a domnului IONICĂ VOICU, procuror 
militar la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Timişoara, delegat procuror 
militar şef Biroul documente clasificate; 

21) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CERCEL-MAREŞ ION, 
judecător la Tribunalul Giurgiu, începând cu data de 01.08.2018; 
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22) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului JALBĂ NECULAI, procuror 
cu grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel  în cadrul 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci, începând cu data de 01.11.2018; 

23) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TOŞA TATIANA, judecător la 
Judecătoria Drobeta Turnu Severin, începând cu data de 18.09.2018; 

24) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei FORRO – FAZAKAS CSILLA-
RITA, judecător la Judecătoria Târgu Secuiesc; 

25) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu data de 
01.10.2018,  a domnului STEGĂRESCU NICU, prim procuror delegat al Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Tecuci, cu grad profesional corespunzător parchetului de 
pe lângă tribunal. 

26) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu data de 
15.07.2018,  a doamnei BORCA MARIA, prim procuror cu delegaţie al Parchetului 
de pe lângă Judecătoria Haţeg. 
Hotărârea nr. 614 

  

Hotărârea nr. 615 

  

Hotărârea nr. 616 

  

Hotărârea nr. 617 

  

Hotărârea nr. 618 

  

Hotărârea nr. 619 

  

Hotărârea nr. 620 

  

Hotărârea nr. 621 

Hotărârea nr. 622 

  

Hotărârea nr. 623 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842660
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842659
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842657
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842656
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842655
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842654
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842653
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842651
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842650
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842649
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Hotărârea nr. 624 

  

Hotărârea nr. 625 

  

Hotărârea nr. 626 

  

Hotărârea nr. 627 

  

Hotărârea nr. 628 

  

Hotărârea nr. 629 

Hotărârea nr. 630 

  

Hotărârea nr. 631 

  

Hotărârea nr. 632 

  

Hotărârea nr. 633 

  

Hotărârea nr. 634 

  

Hotărârea nr. 635 

  

Hotărârea nr. 636 

  

Hotărârea nr. 637 

Hotărârea nr. 638 

  

Hotărârea nr. 639 

Punctul 4 11603/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842648
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842647
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842646
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842645
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842644
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842643
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842641
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842640
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842639
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842638
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842636
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842634
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842633
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842632
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000843094
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000843095
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376049&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
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ELIBERARE DIN FUNCŢIE, CA URMARE A CONDAMNĂRII DEFINITIVE 

1. Propunerea de eliberare din funcţie a doamnei CRISTEA (fostă COSTACHE) ANTONELA 
ANEMARY, în prezent judecător suspendat la Tribunalul Bucureşti, ca urmare a condamnării 
definitive.(11550/DRUO/2018) 

  

2. Propunerea de eliberare din funcţie a domnului VLĂDOIANU MARIUS RADU, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei 
infracţiuni. (11742/DRUO/2018) 

Soluţie 

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

1) eliberarea din funcţie, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unor 
infracţiuni, a doamnei CRISTEA (fostă COSTACHE) ANTONELA-ANEMARY 
judecător la Tribunalul Bucureşti, în prezent suspendată din funcţie; 

2) eliberarea din funcţie, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei 
infracţiuni,  a domnului VLĂDOIANU MARIUS RADU, procuror în cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Dolj,  în prezent suspendat din funcţie. 
Hotărârea nr. 640 

  

Hotărârea nr. 641 

Punctul 5 10895/2018 
CONTESTAŢIE: 

1) Contestaţia formulată de doamna magistrat-asistent CIOARIC MARIOARA împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.596/15.05.2018. (DRUO 
nr.9417/2018) 

  

2) Contestaţia formulată de doamna POPESCU AIDA OANA, judecător cu grad de curte de apel, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.273/19.04.2018. 
(DRUO nr.5916/2018) 

  

3) Contestaţia formulată de domnul judecător DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ împotriva Hotărârii 
nr.401/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători. (DRUO nr.8227/2018) 

  

4. Contestaţia formulată de doamna PAVEL ANCA judecător  la Judecătoria Reşiţa, împotriva 
Hotărârii nr.526/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători. (DRUO nr.8548/2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842662
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842663
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375341&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
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5.Contestaţia formulată de doamna GHEŢU GABRIELA judecător  la Tribunalul Giurgiu, împotriva 
Hotărârii nr.485/27.04.2018 a Secţiei pentru judecători. (DRUO nr.8248/2018) 

  

6. Contestaţia formulată de doamna judecător IOANA LUCIANA HANGANU împotriva Hotărârii 
nr.284/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători. (DRUO nr.6195/2018) 

  

7. Contestaţia formulată de doamna judecător BLĂNARIU ANCUŢA, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126 din 6 martie 2018.(DRUO 
nr.1085/2018) 

  

8. Contestaţia formulată de doamna judecător MITRICĂ VIORICA, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.379 din 27 aprilie 2018.(DRUO nr.8452/2018) 

  

9. Contestaţia formulată de doamna judecător ŢENEA IRINA MARIA, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 478 din 27 aprilie 2018.(DRUO 
nr.8261/2018) 

  

10. Contestaţia formulată de doamna judecător DIACONEASA MIRABELA MAGDA, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 508 din 27 aprilie 
2018.(DRUO nr.8418/2018) 

  

11.  Contestaţia formulată de doamna judecător APETRI OANA LIVIA împotriva Hotărârii nr. 
166/20.03.2018 a Secţiei pentru judecători. (DRUO nr. 4350/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) admiterea contestaţiei formulate de doamna magistrat-asistent CIOARIC 
MARIOARA împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.596/15.05.2018 şi, în consecinţă, menţinerea sa în funcţia de 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după împlinirea vârstei de 
65 ani, începând cu data de 21.07.2018, până la data de 21.07.2019; (majoritate: 10 
voturi Admitere, 9 voturi Respingere) 

2) respingerea contestaţiei formulate de doamna POPESCU AIDA OANA, judecător 
cu grad de curte de apel, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.273/19.04.2018;(majoritate: 3 voturi Admitere, 16 voturi 
Respingere) 
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3) respingerea contestaţiei formulate de domnul DOBRE ŞTEFĂNIŢĂ, judecător la 
Judecătoria Buzău,  împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.401/27.04.2018; (unanimitate) 

4) respingerea contestaţiei formulate de doamna PAVEL ANCA judecător  la 
Judecătoria Reşiţa, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.526/27.04.2018; (majoritate: 2 voturi Admitere, 17 voturi 
Respingere) 

5) respingerea contestaţiei formulate de doamna GHEŢU GABRIELA judecător  la 
Tribunalul Giurgiu, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.485/27.04.2018; (unanimitate) 

6) respingerea contestaţiei formulate de doamna IOANA-LUCIANA HANGANU, 
judecător la Curtea de Apel Galaţi,  împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.284/19.04.2018;(majoritate: 3 voturi 
Admitere, 16 voturi Respingere) 

7) respingerea contestaţiei formulate de doamna BLĂNARIU ANCUŢA, judecător cu 
grad profesional de tribunal la Judecătoria Iaşi (de la data de 01.06.2018)  împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
126/06.03.2018.(unanimitate) 

8) respingerea contestaţiei formulate de doamna MITRICĂ VIORICA, judecător la 
Judecătoria Aiud, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.379/27.04.2018; (unanimitate) 

9) respingerea contestaţiei formulate de doamna ŢENEA IRINA MARIA, judecător la 
Judecătoria Horezu,  împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 478/ 27.04.2018; (unanimitate) 

10) respingerea contestaţiei formulate de doamna DIACONEASA MIRABELA 
MAGDA, judecător la Judectoria Horezu, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 508/27.04.2018; (unanimitate) 

11) respingerea contestaţiei formulate de doamna judecător  cu grad profesional 
de tribunal APETRI OANA LIVIA împotriva Hotărârii nr. 166/20.03.2018 a Secţiei 
pentru judecători. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 642 

  

Hotărârea nr. 643 

  

Hotărârea nr. 644 

  

Hotărârea nr. 645 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842678
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842677
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842676
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842674
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Hotărârea nr. 646 

  

Hotărârea nr. 647 

  

Hotărârea nr. 648 

  

Hotărârea nr. 649 

Hotărârea nr. 650 

  

Hotărârea nr. 651 

  

Hotărârea nr. 652 

Punctul 6 11590/2018 
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII 

1. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Braşov. (11002/2018) 

  

2. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Târgu Secuiesc şi Curţii de Apel Braşov. (10992/2018) 

  

3. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Tribunalului Caraş Severin şi Curţii de Apel Timişoara. (11002/2018) 

  

4. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Balş şi Judecătoriei Corabia. (10997/2018) 

  

5. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Lugoj şi Judecătoriei Sânnicolau Mare. (10993/2018) 

  

6. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti. (11000/2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842673
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842672
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842671
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842669
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842668
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842667
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842664
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376036&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
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7. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti. (11756/2018) 

  

8. Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a statului de personal pentru anul 2018, valabil 
la data de 1 ianuarie 2018. (5193/2018) 
  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru: 

1) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Braşov, prin 
transformarea unui post de grefier-arhivar treapta I, în post de grefier-arhivar 
treapta II; (majoritate: 17 voturi DA, 2 voturi NU) 

2) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Târgu Secuiesc şi 
Curţii de Apel Braşov, după cum urmează:(unanimitate) 

- prin transferul unui post vacant de agent procedural din statul de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Târgu Secuiesc în statul de funcţii şi de personal al Curţii 
de Apel Braşov; 

- prin transformarea postului astfel transferat în statul de funcţii şi de personal al 
Curţii de Apel Braşov în post de consilier, clasa I, grad superior (funcţie publică); 

3) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Tribunalului Caraş-Severin  şi 
Curţii de Apel Timişoara, după cum urmează: (unanimitate) 

- prin transferul unui post vacant de muncitor treapta I din statul de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Caraş-Severin în statul de funcţii şi de personal al Curţii de 
Apel Timişoara; 

- prin transformarea postului astfel transferat în statul de funcţii şi de personal al 
Curţii de Apel  Timişoara în post de grefier cu studii superioare, gradul II; 

4) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Balş şi Judecătoriei 
Corabia, prin transferul unui post vacant de judecător din statul de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Balş, în statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei 
Corabia; (unanimitate) 

5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Lugoj şi 
Judecătoriei Sânnicolau Mare, după cum urmează: 

- prin transferul unui post vacant de grefier cu studii medii, treapta I din statul de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Lugoj în statul de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Sânnicolau Mare; (unanimitate) 
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- prin transformarea postului astfel transferat în statul de funcţii şi de personal al 
Judecătoriei Sânnicolau Mare în post de grefier cu studii superioare, gradul II; (18 
voturi DA, 1 vot NUL) 

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sectorului 6 
Bucureşti, prin transformarea unui post de grefier cu studii superioare gradul I, în 
post de grefier cu studii superioare gradul II; (unanimitate) 

7) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Bucureşti, prin 
transformarea unui post de grefier treapta I, în post de grefier treapta II; 
(unanimitate) 

8) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat statul de personal al Şcolii 
Naţionale de Grefieri  pentru anul 2018, valabil la data de 1 ianuarie 2018. (18 voturi 
DA, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 653 

  

Hotărârea nr. 654 

  

Hotărârea nr. 655 

  

Hotărârea nr. 656 

  

Hotărârea nr. 657 

  

Hotărârea nr. 658 

  

Hotărârea nr. 659 

  

Hotărârea nr. 660 

Punctul 7 10898/2018 
MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE EVALUARE: 

1) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită  la nivelul Tribunalului Ilfov. (DRUO nr.10265/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842689
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842688
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842687
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842686
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842685
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842684
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842682
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842681
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375344&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
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2) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara. (DRUO nr.10529/2018) 

  

3) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara (DRUO nr.10532/2018) 

  

4) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la 
nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti (DRUO nr.10534/2018) 

  

5) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită 
la nivelul Judecătoriei Sfântu Gheorghe (DRUO nr.6313/2018) 

  

6. Solicitarea privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la 
nivelul Judecătoriei Târgu Jiu.(10428/2018) 

  

7. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul 
Judecătoriei Bârlad. (nr. 10526/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

1) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită  la nivelul Tribunalului Ilfov, în sensul numirii în calitate de 
membru supleant a domnului judecător BOZEŞAN VASILE; 

2) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, în 
sensul numirii în calitate de membru supleant a domnului procuror JURCA 
ANDREI; 

3) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara, 
după cum urmează: 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna procuror DOBRA-SÎRB 
ANCA-ELENA; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna procuror FUMUREANU 
CRISTIANA; 

4) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
procurorilor constituită la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piteşti, după 
cum urmează: 



14 
 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror CRISTESCU 
COSMIN; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna procuror CĂTĂLAN MIHAELA-
IONELA; 

5) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Sfântu Gheorghe, după cum 
urmează: 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecăotr CHIPER 
JĂNICĂ; 

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător KINGA AGOTA 
BARTHA; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător ANA-MARIA GÎŢĂ, 
vicepreşedintele instanţei. 

6) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Târgu Jiu, în sensul numirii în 
calitate de membru desemnat a doamnei judecător RETEZANU ALINA MIHAELA; 

7) modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor de la nivelul Judecătoriei Bârlad, în sensul numirii în calitate de 
membru desemnat a doamnei judecător AIONIŢOAIE ELENA GABRIELA.         
Hotărârea nr. 661 

  

Hotărârea nr. 662 

  

Hotărârea nr. 663 

  

Hotărârea nr. 664 

  

Hotărârea nr. 665 

  

Hotărârea nr. 666 

  

Hotărârea nr. 667 

Punctul 8 11551/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842699
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842698
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842697
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842696
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842695
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842691
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842690
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375997&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022


15 
 

Propunerea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind organizarea concursului pentru 
ocuparea funcţiei vacante de magistrat asistent şef la Secţia I civilă. Propunerile instanţei 
supreme referitoare la componenţa comisiei de organizare şi a comisiei de examinare la acest 
concurs.(3/8664/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea, la data de 15 
noiembrie 2018, ora 10,30, la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a concursului 
pentru ocuparea funcţiei vacante de magistrat asistent şef la Secţia I civilă, de către 
Consiliul Superior al Magistraturii şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- calendarul estimativ de desfăşurare a concursului, conform anexei 1 la nota 
direcţiei de specialitate;(unanimitate) 

- anunţul, Anexa 2 la nota direcţiei de specialitate, şi publicarea acestuia pe paginile 
de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie, precum şi afişarea la celor două instituţii. (unanimitate) 

- componenţa comisiei de organizare a concursului;(unanimitate) 

- componenţa comisiei de examinare la concursul sus-menţionat (conform 
propunerii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie).(unanimitate) 
Hotărârea nr. 668 

Punctul 9 12093/2018 
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 

1. Aprobarea utilizării în mod excepţional a unor specialişti, cu plată şi suportarea de către Institutul 
Naţional al Magistraturii a costurilor aferente participării la cea de a XII-a Conferinţă a Reţelei 
naţionale de judecători specializaţi în Dreptul Uniunii Europene - EuRoQuod şi fără plată pentru 
seminariile organizate în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării în 
perioada 12-14 iunie 2018 şi 13-15 iunie 2018. (11779/DRUO/2018) 

  

2. Aprobarea folosirii de către Institutul Naţional al Magistraturii, în mod excepţional, a unor 
specialişti, având în vedere cele stabilite în şedinţa din 16.04.2018 a Comisiei nr. 2. (5828/2018) 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- utilizarea în mod excepţional cu plată şi suportarea de către Institutul Naţional al 
Magistraturii a costurilor aferente participări la cea de a XII-a Conferinţă a Reţelei 
naţionale de judecători specializaţi în Dreptul Uniunii Europene – EuRoQuod,care 
se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 25-26 iunie 2018, a următorilor specialişti: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842700
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376539&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
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• doamna CRISTINA FLORESCU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, detaşată la 
Ministerul Afacerilor Externe- Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a 
Uniunii Europene; (unanimitate) 

• domnul BOGDAN DUMITRACHE- executor judecătoresc;(majoritate: 17 voturi DA, 2 
voturi NU) 

• domnul conf. univ. dr. CLAUDIU PAUL BUGLEA, Departamentul Drept Privat, 
Facultatea de Drept- Universitatea din Bucureşti; (unanimitate) 

- utilizarea în mod excepţional fără plată, pentru seminarele cu tema „Combaterea 
discriminării”, organizate în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, în perioada 12-14 iunie 2018 şi 13- 15 iunie 2018, a următorilor 
specialişti: (unanimitate) 

• doamna ROMANIŢA ELENA IORDACHE, expert Human European Consultacy; 
• doamna ISTVAN HALLER, membru al Colegiului Director cu rang de Subsecretar 

de  stat, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; 
• domnul FLORIN BUHUCEANU, preşedinte executiv – ECPI – Centrul Euroregional 

pentru Iniţiative Publice; 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod 
excepţional, cu plată, şi suportarea cheltuielilor de transport internaţional, cazare 
şi masă pentru următorii specialişti: (majoritate: 18 voturi DA, 1 vot NU) 
Nr. Nume Calitate Scop/tema seminar Locaţie Perioadă 
1 Timothy 

Thorne 
Judecător specializat în soluţionarea 
cauzelor de azil şi migraţie 

Engleza juridică Bucureşti 18-22 iunie 
2018 
8-12 
octombrie 
2018 

2 Jeremy Cooper Fost director de formare pentru 
instanţe la Colegiul Judiciar (Judicial 
College) din Londra 

Engleza juridică Bucureşti 5-9 
noiembrie 
2018 

Judgecraft Bucureşti 1-2 
noiembrie 
2018 

3 Cristina 
Gonzales 
Beilfuss 

Formator Aspecte legate de răspunderea 
parentală în UE/Parental 
responsability matters in the EU 

Bucureşti 22-23 
noiembrie 
2018 

4 Martin Kuijer Senior legal adviser în cadrul 
Ministerului Securităţii şi Justiţiei 
din Olanda 

Aplicarea direct a Convenţiei 
CEDO de către instanţele 
judecătoreşti naţionale – aspecte 
penale 

Bucureşti 28-29 iunie 
2018 
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5 Grzegorz 
Borkowski 

Judecător, şef departament în cadrul 
Consiliului Naţional Judiciar din 
Polonia 

Aplicarea direct a Convenţiei 
CEDO de către instanţele 
judecătoreşti naţionale – aspecte 
penale 

Bucureşti 28-29 iunie 
2018 

6 Ingo Werner Şeful Departamentului de Cooperare 
judiciară internaţională, Ministerul 
Justiţiei, Germania 

Comunicare în instanţă Bucureşti 1-2 
octombrie 
2018 

7 Michael 
Hopmeier 

Judecător, Kingston on Thames 
Crown Court, Marea Britanie 

Money laundering and asset 
recovery 

Bucureşti 25-26 iunie 
2018 

Hotărârea nr. 669 

  

Hotărârea nr. 670 

Punctul 10 12092/2018 
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 

1. Calendarul de desfăşurare, tematica şi bibliografia examenului de absolvire a Institutului Naţional 
al Magistraturii - Sesiunea 2018.(11797/DRUO/2018) 

  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- calendarul de desfăşurare a examenului de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii – sesiunea 2018, conform propunerii INM;(unanimitate) 

- tematica şi bibliografia examenului de absolvire a Institutului Naţional al 
Magistraturii – sesiunea 2018, conform propunerii INM. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 671 

Punctul 11 12205/2018 
Reluarea activităţii după suspendarea din calitatea de formator colaborator al Institutului 
Naţional al Magistraturii, la disciplina Drept comercial a doamnei judecător CORINA ALINA 
CORBU. (3/9711/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reluarea activităţii după 
suspendarea din calitatea de formator colaborator al Institutului Naţional al 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842705
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842704
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376538&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842708
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376651&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
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Magistraturii, la disciplina Drept comercial a doamnei CORINA ALINA CORBU, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 672 

Punctul 12 11711/2018 
Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri privind menţinerea domnului judecător MOTOI 
CONSTANTIN DANIEL în calitate de personal de instruire colaborator extern pentru formare 
continuă la disciplinele Drept procesual penal, Engleză juridică şi Cooperare judiciară în 
materie penală. (2/11566/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât păstrarea calităţii de formator 
colaborator al Şcolii Naţionale de Grefieri, pentru disciplinele Drept procesual 
penal, Engleză juridică şi Cooperare judiciară în materie penală, a domnului 
judecător MOTOI CONSTANTIN-DANIEL. (majoritate: 18 voturi DA; 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 673 

Punctul 13 12086/2018 
Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri privind aprobarea folosirii în mod excepţional, ca 
personal de instruire, a unor specialişti. (11/6350/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat folosirea, în mod excepţional, 
a unor specialişti, ca personal de instruire pentru cele două seminarii de formare 
continuă cu tema „Activitatea grefierului delegat pentru activitatea de înregistrare 
şi evidenţă a persoanelor juridice în ceea ce priveşte asociaţiile, fundaţiile şi 
federaţiile” , care vor fi organizate la Bârlad, în perioada 27-29 iunie 2018 şi Sovata, 
în perioada 17-19 septembrie 2018: (unanimitate) 

• doamna BARBU LAVINIA ELENA, judecător în cadrul Judecătoriei Târgovişte; 
•   
• domnul LUCA CRISTIAN NICOLAE, judecător în cadrul Judecătoriei Iaşi; 

• doamna OLARIU CRISTINA, grefier-şef la Judecătoria Fălticeni; 

• doamna LEFTER VALENTINA GINA, grefier-şef la Judecătoria Focşani. 

Hotărârea nr. 674 

Punctul 14 11909/2018 
Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire 
propriu a domnului TICEA VALENTIN, judecător la Tribunalul Galaţi şi a domnului NĂVÎRCĂ 
BOGDAN-MARIUS, grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. 
(9964/DRUO/2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842709
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376157&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842714
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Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

• numirea domnului VALENTIN TICEA, judecător la Tribunalul Galaţi,  în calitate de 
personal de instruire propriu (cu normă întreagă) al Şcolii Naţionale de Grefieri  în 
cadrul Departamentului de formare profesională continuă, la  disiciplina Drept 
procesual penal, începând cu data de 01.07.2018;  (majoritate: 17 voturi DA, 2 voturi 
NU) 

• numirea domnului NĂVÎRCĂ BOGDAN-MARIUS, grefier la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, în calitate de personal de instruire propriu (cu 
normă întreagă) al Şcolii Naţionale de Grefieri  în cadrul Departamentului de formare 
profesională continuă, la  disiciplina Drept procesual penal, începând cu data de 
01.07.2018; (majoritate: 18 voturi DA, 1 vot NU)  

Hotărârea nr. 675 

Punctul 15 12204/2018 
Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire 
propriu în cadrul Departamentului relaţii internaţionale. (2/11796/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de personal 
de instruire propriu, în cadrul Departamentului relaţii internaţionale – Şcoala 
Naţională de Grefieri, a următorilor candidaţi, pentru disciplinele indicate: 

• la disciplina „Coooperare judiciară în materie civilă”- doamna TRUŞCĂ CRISTINA-
IZABELA, grefier în cadrul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, începând cu data de 
01.08.2018; (unanimitate) 

• la disciplina „Drept procesual civil”- domnul judecător IACUBA ANDREI, preşedinte 
al Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov, începând cu data de 17.08.2018. 
(majoritate: 18 voturi DA, 1 vot NU) 

Hotărârea nr. 676 

Punctul 16 11572/2018 
Cererea de apărare a reputaţiei profesionale a domnului STELIAN GORNEANU, procuror în 
cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - 
Serviciul Teritorial Ploieşti. (3567/IJ/906/DIP/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat  act de retragerea cererii de 
apărare a reputaţiei profesionale a domnului STELIAN GORNEANU, procuror în 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842718
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cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 
Terorism - Serviciul Teritorial Ploieşti. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 677 

Punctul 17 11865/2018 
Participarea Consiliului Superior al Magistraturii într-un proiect finanţat de Uniunea 
Europeană în materia mandatului european de arestare. (3/10472/DAERIP/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil participarea 
Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul proiectului cu finanţare europeană 
iniţiat de Ministerul Justiţiei şi Afacerilor Constituţionale din  Bremen ”Cooperare 
transfrontalieră pentru aplicarea mandatului european de arestare şi protecţia 
drepturilor fundamentale” şi a aprobat notele  DAERIP întocmite în acest sens. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 678 

Punctul 18 11792/2018 
Validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea a 2 posturi de personal de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii, anunţate la concurs împreună cu posturile de auditor de justiţie. 
(70/22562/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea rezultatelor 
concursului pentru ocuparea a 2 posturi de personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii, anunţate prin concurs împreună cu posturile de auditori de justiţie, 
conform listei cuprinzând rezultatele finale din Anexa I la nota direcţiei de 
specialitate.(unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat îndeplinite condiţiile 
prevăzute de art. 12 şi art.14 alin.2 lit.e) din Legea nr.303/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, de către candidaţii declaraţi admişi. 
(majoritate: 18 voturi DA, 1 vot NU) 
  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune valorificarea 
rezultatelor concursului sus-menţionat, pentru 3 posturi vacante de personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii. (majoritate: 9 voturi DA, 10 voturi 
NU) 
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Hotărârea nr. 679 

Punctul 19 11789/2018 
Solicitarea de îndreptare a erorii materiale din Hotărârea nr. 472/15.05.2018 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. (11/8120/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât rectificarea Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.472/15.05.2018, prin care s-a dispus 
eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MIHAI FULGA, judecător la 
Tribunalul Mehedinţi, începând cu data de 23.07.2018, în sensul că vechimea în 
funcţiile/profesiile prevăzute la art.82 din Legea nr.303/2004, republicată, 
cu  modificările şi completările ulterioare este de: 31 ani, 9 luni şi 6 zile, din care 3 
ani, 11 luni şi 17 zile – jurisconsult, 6 luni şi 1 zi – jurist, 1 an, 11 luni şi 20 zile – 
consilier juridic, 2 ani, 10 luni şi 20 zile – şef serviciu juridic/şef birou juridic şi 22 
ani, 5 luni şi 8 zile – judecător, şi nu de 28 ani, 10 luni şi 16 zile, cum s-a reţinut în 
cuprinsul hotărârii. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 680 

Punctul 20 12318/2018 
Solicitarea doamnei judecător PELELUNGĂ MARIANA, preşedintele Judecătoriei Hârşova. 
(DRUO - 3300/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, în temeiul 
art.65 alin. (1) lit.b) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, raportat la art. 68 şi art.69 din Legea nr.263/2010,cu 
modificările şi completările ulterioare, a doamnei judecător PELELUNGĂ MARIANA, 
preşedinte al Judecătoriei Hârşova.(majoritate: 18 voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 681 

Punctul 21 12316/2018 
Solicitarea Tribunalului Dolj de amânare a datei de la care s-a dispus promovarea doamnei 
judecător ALEXANDROIU GABRIELA. (DRUO 7/607/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării  Tribunalului Dolj de amânare a datei de la care s-a dispus promovarea 
doamnei judecător ALEXANDROIU GABRIELA la Curtea de Apel Craiova, de la data 
de 01.07.2018, la 01.09.2018. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 682 
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Punctul 22 12319/2018 
Solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a Strategiei pentru perioada 2018-
2020. (5828/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Strategia Institutului 
Naţional al Magistraturii  pentru perioada 2018-2020. (majoritate: 18 voturi DA, 1 
vot NU) 
Hotărârea nr. 683 

Punctul 23 12322/2018 
EFECTE HOTĂRÂRI: 

1. Efectele Hotărârii nr. 174/28.02.2017 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
(9641/DRUO/2018) 

  

2. Scoaterea din categoria posturilor indisponibilizate a unui post alocat Tribunalului Bucureşti în 
temeiul Hotărârii nr. 628/10.07.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
(8404/DRUO/2018) 

  

3. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii nr. 1557/15.12. 2016 a Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, precum şi încetarea efectelor Hotărârii nr. 78/21.01.2016 a Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii . (8688, 8254/DRUO/2018) 

  

4. Efectele Hotărârii nr. 1551/15.12.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce 
priveşte situaţia a două posturi de judecător. (10380/DRUO/2018) 

  

5. Efectele Hotărârii nr. 1233/24.11.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
(9913/DRUO/2018) 

  

6. Scoaterea din categoria posturilor indisponibilizate a unui post alocat Judecătoriei Sectorului 2 
Bucureşti în temeiul  Hotărârii nr.1517 /29.11.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
(5/1203/DRUO/2018) 

  

7.  Efectele Hotărârii nr. 1144/13.12.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
(6676/DRUO/2018) 
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8. Sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării unui post de judecător din fondul de rezervă la 
Judecătoria Iaşi. ( 10119/DRUO/2018) 

  

9. Situaţia unor judecători ale căror posturi au fost ocupate în condiţiile art.134 ind 1 din Legea nr. 
304/2004 din cadrul Tribunalului Bucureşti (5049,5916,11556/DRUO/2018) 

  

10. Sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării unui post de judecător din fondul de rezervă la 
Tribunalul Braşov, precum şi cu privire la efectele Hotărârii nr. 1467/22.11.2016 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. ( 11257/DRUO/2018) 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea efectelor Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.174/28.02.2017,  cu referire la 
situaţia doamnei judecător NEAGOE CORINA DIANA, urmând ca încadrarea 
doamnei judecător să opereze pe 1 post vacant existent la nivelul Judecătoriei 
Bacău. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

           -  încetarea parţială a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.628/10.07.2012, în ceea ce priveşte situaţia doamnei judecător 
ROZA MARCU, începând cu data de 01.06.2018. 

• scoaterea din categoria posturilor indisponibilizate, în temeiul Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.628/10.07.2012, a unui post alocat 
Tribunalului Bucureşti, începând cu data de 01.06.2018. 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

•  încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1557/15.12.2016, în ceea ce priveşte pe doamna judecător NICA ALINA, urmând 
ca încadrarea doamnei judecător să opereze pe un post vacant din cadrul 
Judecătoriei Braşov, începând cu data de 01.07.2018. 

• încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.78/21.01.2016, începând cu data de 01.06.2018, data transferului doamnei 
judecător GHEORGHIU ANCA la Tribunalul Bucureşti. 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea parţială a efectelor 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1551/15.12.2016, pentru 
două posturi de judecător, urmând ca reluarea activităţii doamnelor judecător 
GABRIELA VICTORIA BÎRSAN şi CORINA ALINA CORBU să se dispună pe posturile 
vacante de la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (18 voturi DA, 1 vot NUL) 
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5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea efectelor 
Hotărârii Plenului Consiliului Superiro al Magistraturii nr.1233/24.11.2015, până la 
momentul încadrarării doamnei judecător MIRELA STANCU la Tribunalul Bucureşti, 
pe un post vacant, încadrarea doamnei judecător, începând cu data de 01.07.2018 
(data promovării doamnei Andreea Cecilia Mihai, pe al cărei post era încadrată 
doamna judecător), urmând să opereze pe postul temporar vacant neocupat din 
cadrul Tribunalului Bucureşti, respectiv pe postul doamnei judecător Raluca 
Cozan.  (unanimitate) 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

• încetarea parţială a efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1517/29.11.2016, pentru un post temporar vacant de judecător de la Judecătoria 
Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data 01.07.2018 (postul doamnei judecător 
NADINA DRECEA); 

• încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.93/26.02.2018, începând cu data de 01.07.2018, hotărâre prin care doamna 
judecător NADINA DRECEA a fost  încadrată pe postul temporar vacant din cadrul 
Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, respectiv pe postul domnului judecător 
CRISTIAN MIRCEA VLAD, detaşat la Şcoala Naţională de Grefieri; 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat că postul 
indisponibilizat pentru a fi repartizat din fondul de rezervă pentru Judecătoria 
Sectorului 2 Bucureşti poate fi considerat disponibil cu data de 01.07.2018, în 
condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. (unanimitate) 

7. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  (unanimitate) 

• sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării unui post de judecător din fondul 
de rezervă la Tribunalul Ialomiţa, începând cu data de 01.05.2018, până la data de 
01.06.2018, dată la care la instanţă se va vacanta un post de judecător. 

• menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1144/13.12.2012, până la momentul încadrării doamnei judecător MIHAELA 
SIMONA MUŞAT pe un post vacant. 

8. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei 
în vederea alocării unui post de judecător din fondul de rezervă la Judecătoria Iaşi, 
începând cu data de 01.06.2018.  (unanimitate) 

9. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

• încadrarea domnului judecător CRISTIAN ŞTEFAN VIŞAN pe unul din posturile 
efectiv vacante din cadrul Tribunalului Bucureşti, începând cu data de 01.03.2018 şi 



25 
 

rectificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.351/27.03.2018, în acest sens; 

• încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.884/14.07.2016, doar în ceea ce îl priveşte pe domnul judecător CRISTIAN ŞTEFAN 
VIŞAN, urmând a-şi produce efectele în continuare pentru ceilalţi judecători;   

• încadrarea doamnei judecător AIDA-OANA POPA, începând cu data de 01.05.2018, 
data reluării activităţii la Tribunalul Bucureşti pe unul din posturile efectiv vacante 
din cadrul instanţei; 

• încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.662/03.07.2008, doar în ceea ce priveşte pe doamna judecător AIDA –OANA 
POPA, urmând a-şi produce efectele în continuare pentru ceilalţi judecători; 

• încadrarea doamnei judecător ANA-MARIA GAROFIL, începând cu data de 
01.07.2018 (data promovării doamnei  judecător Ioana Drăguşanu, pe al cărei post 
era încadrată) pe postul temporar vacant neocupat  din cadrul Tribunalului 
Bucureşti, respectiv pe postul doamnei judecător Stela Florentina Ivan, detaşată pe 
perioada 07.05.2018-07.05.2021; 

• menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.892/09.10.2012, până la momentul încadrării doamnei judecător ANA MARIA 
GAROFIL pe un post vacant. 

10. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

• sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării din fondul de rezervă a unui post 
de judecător la Tribunalul Braşov, începând cu data de 01.06.2018; 

• menţinerea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1467/22.11.2016, până la momentul încadrării doamnei judecător CADEA 
CARMEN OANA pe un post vacant  la Tribunalul Braşov. 

Hotărârea nr. 684 

  

Hotărârea nr. 685 

  

Hotărârea nr. 686 

  

Hotărârea nr. 687 

  

Hotărârea nr. 688 
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Hotărârea nr. 689 

  

Hotărârea nr. 690 

  

Hotărârea nr. 691 

Hotărârea nr. 692 

  

Hotărârea nr. 693 

Punctul 24 12315/2018 
OCUPAREA UNOR POSTURI TEMPORAR VACANTE, ÎN CONDIŢIILE ART:134 ind.1 din Legea 
nr. 304/2004: 

1. Solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalului Braşov pentru ocuparea unor posturi temporar 
vacante, în condiţiile art 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. ( 8307/DRUO/2018) 

  

2. Solicitarea Judecătoriei Zărneşti de aprobare a ocupării pe perioadă nedeterminată a unui post 
temporar vacant la această instanţă, în condiţiile art 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. ( 
10042/DRUO/2018) 

  

3. Solicitarea de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post temporar vacant la 
Tribunalul Neamţ. ( 11224/DRUO/2018) 

  

4. Solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, de ocupare, pe perioadă nedeterminată 
, a unui post temporar vacant  în condiţiile art 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. ( 8833/DRUO/2018) 

  

  

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov de ocupare, pe perioadă nedeterminată, 
în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, a 2 posturi temporar vacante de procuror de la nivelul 
acestei unităţi de parchet. (majoritate: 7 voturi Admitere, 12 voturi Respingere) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, prin procedura prevăzută de art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
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republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui post temporar vacant 
de judecător de la nivelul Judecătoriei Zărneşti. (majoritate: 18 voturi Admitere, 1 
vot Respingere) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, în condiţiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a unui post temporar vacant de judecător la 
Tribunalul Neamţ. (majoritate: 18 voturi Admitere, 1 vot Respingere) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, în condiţiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, a unui post temporar vacant de procuror  la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău. (majoritate: 17 voturi Admitere, 2 
voturi  Respingere) 
Hotărârea nr. 694 

  

Hotărârea nr. 695 

  

Hotărârea nr. 696 

  

Hotărârea nr. 697 

Punctul 25 12325/2018 
REGULAMENTE: 

Punct de vedere privind modificarea art. 72 lit. j) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Superior al Magistraturii. (DLDC nr. 8250/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea art.72 lit.j) din 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.326/2005, 
după cum urmează: (au fost predate 18 BV, unanimitate) 

La art. 72, litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„j) asigură legătura cu unităţile de service şi reprezintă instituţia în relaţiile cu acestea, atât 
pentru produsele şi serviciile gestionate de Consiliu, cât şi pentru produsele şi 
serviciile externalizate (service pentru imprimante, faxuri, copiatoare, service 
pentru adminitrarea unor aplicaţii utilizate în cadrul Consiliului), pentru menţinerea 
în stare de funcţionare a produselor şi serviciilor informatice din sistemul informatic al 
Consiliului.” 
Hotărârea nr. 698 
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Punctul 26 12317/2018 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 

1. Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire 
colaborator extern. (DRUO nr.2/9965) 

  

2. Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire 
colaborator extern pentru formare iniţială la disciplina "Dactilografie" (6/7769/2018). 

  

3. Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire 
colaborator extern pentru formare continuă la disciplina StatisECRIS. (9/6350/2018). 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
personal de instruire colaborator extern – Şcoala Naţională de Grefieri, a următorilor 
candidaţi, pentru disciplinele indicate: (au fost predate 18 BV, unanimitate) 

• la disciplina „Elemente de tehnoredactare” – domnul ENACHE CRISTIAN, specialist 
IT în cadrul Tribunalului Argeş; 

• la disciplina „ECRIS (pentru instanţe) – specializare ECRIS CIVIL – domnul 
judecător MURGOCI –LUCA AURELIAN-MARIAN, preşedinte al Judecătoriei 
Sectorului 5 Bucureşti; 

• la disciplina „ECRIS (pentru instanţe)” – specializare ECRIS PENAL – domnul 
BARBU CRISTIAN, prim grefier la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia penală, 
domnul ENACHE CRISTIAN, specialist IT în cadrul Tribunalului Argeş şi  domnul 
MOISESCU NARCIS-PETRUŢ, specialist IT în cadrul Tribunalului Argeş; 

• la disciplina „Informaţii clasificate (pentru parchete) – doamna grefier CIUCĂ 
MIHAELA-IULIANA, grefier şef în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
personal de instruire colaborator extern – Şcoala Naţională de Grefieri,a următorilor 
candidaţi pentru disciplina „Dactilografie”: (unanimitate) 

• domnul SÎRBU VIOREL-VALENTIN, grefier în cadrul Curţii de Apel Bucureşti; 

• domnul ASPROIU RADU-LUCIAN, grefier în cadrul DIICOT – structura centrală; 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea 
reţelei de formatori pentru formarea profesională iniţială, pentru anul 2018, 
aprobată prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.545/2018. 
(unanimitate) 
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3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
personal de instruire colaborator extern – Şcoala Naţională de Grefieri,  a 
următorilor candidaţi pentru disciplina „Statis ECRIS”: (unanimitate) 

• domnul ENACHE CRISTIAN, specialist IT în cadrul Tribunalului Argeş; 
• domnul MOISESCU NARCIS-PETRUŢ, specialist IT în cadrul Tribunalului Argeş; 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea 
reţelei de formatori pentru formarea profesională continuă, pentru anul 2018, 
aprobată prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.261/2018. 
(unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act că solicitarea Şcolii Naţionale 
de Grefieri  de aprobare a folosirii, în mod excepţional, a unor specialişti pentru 
seminariile de formare continuă în domeniul StatisECRIS, înaintată Comisiei nr.2 – 
Resurse umane şi organizare, a rămas fără obiect. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 699 

  

Hotărârea nr. 700 

  

Hotărârea nr. 701 

Punctul 27 12320/2018 
Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri referitoare la desemnarea unui procuror ca membru în 
Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri. (DRUO nr.9311/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat ca membru în Consiliul de 
conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri a doamnei LAURA ECEDI-STOISAVLEVICI, 
procuror în cadrul DIICOT – Serviciul judiciar, pe o perioadă de 4 ani, începând cu 
data de 14.06.2018. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 702 

Punctul 28 12321/2018 
Programul de pregătire profesională a magistraţilor numiţi în condiţiile art. 33 din Legea nr. 
303/2004, în urma concursului desfăşurat în perioada 4 iulie - 12 octombrie 2017. (Nota DRUO 
nr. 6/6820/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea  Programului de 
pregătire profesională a magistraţilor numiţi în condiţiile art.33 din Legea 
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nr.303/2004, în urma concursului desfăşurat în perioada 4 iulie – 12 octombrie 2017, 
în sensul amânării pentru toamna anului 2018 a modulului II. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 703 

Punctul 29 12329/2018 
1.Solicitarea Curţii de Apel Craiova de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 
patru posturi de grefier la instanţele din circumscripţie. (Nota DRUO nr. 8945/2018) 2. 
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 Bistriţa-Năsăud. (Nota DRUO nr. 11238/2018) 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui concurs 
pentru ocuparea a patru posturi de grefier la instanţele din circumscripţia Curţii de 
Apel Craiova: (unanimitate) 

• 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Tribunalului Mehedinţi; 

• 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Drobeta Turnu 
Severin; 

• 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Târgu Cărbuneşti; 

  

• 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Calafat. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui concurs 
pentru ocuparea postului vacant de tehnician criminalist din cadrul Parchetului de 
pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 704 

Punctul 30 12331/2018 
Situaţia doamnei DUMITRACHE MIOARA CRISTINA, judecător la Judecătoria Sălişte. (DRUO 
nr.3/3746) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât  menţinerea în funcţie a 
doamnei DUMITRACHE MIOARA CRISTINA, judecător la Judecătoria Sălişte. 
(majoritate: 17 voturi DA, 2 voturi NU) 
Hotărârea nr. 705 

Punctul 31 12328/2018 
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REÎNCADRAEA ÎN FUNCŢIA DE JUDECĂTOR 

Cererea doamnei DUMITRACHE VALERICA de reîncadrare în funcţia de judecător la Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie sau la instanţele din municipiul Bucureşti. (DRUO 9707/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât amânarea discutării cererii 
formulate de doamna DUMITRACHE VALERICA, fost judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, de revenire în funcţia de judecător la instanţa supremă sau la 
una dintre instanţele din municipiul Bucureşti, în temeiul art.102 alin.2 din Legea 
nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

Punctul 32 12457/2018 
Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind aprobarea Programului multianual de formare 
profesională continuă 2018-2020.(11933/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul  multianual de 
formare profesională continuă 2018-2020, elaborat în cadrul proiectului „Creşterea 
gradului de pregătire profesională a personalului auxiliar pentru a face faţă noilor 
provocări legislative”, cod SIPOCA 455, Cod My SMIS 118716,  finanţat prin 
Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020.” (unanimitate) 
Hotărârea nr. 706 

Punctul 33 12363/2018 
Propunerea de delegare a domnului VICTOR VĂDUVA în funcţia de director adjunct al Şcolii 
Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea profesională continuă.(11497) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât delegarea domnului VICTOR 
VĂDUVA, judecător cu grad profesional de tribunal în cadrul Judecătoriei 
Constanţa, detaşat la SNG, în funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de 
Grefieri, responsabil cu formarea profesională continuă, începând cu data de 
15.06.2018, pentru o perioadă de 3 luni, dar nu mai mult de data reluării activităţii 
de către doamna director adjunct Amalia Andone-Bontaş sau ocuparea postului 
prin concurs. (majoritate: 12 voturi DA, 7 voturi NU) 
Hotărârea nr. 707 

Punctul 34 12459/2018 
Solicitarea de modificare a dispoziţiilor art. 7 alin. (3) din Regulamentul privind concediile 
judecătorilor şi procurorilor. (9480/2018) 

Soluţie 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea dispoziţiilor art. 7 
alin. (3) din Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat 
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.325/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: (unanimitate) 

“(3) Compensarea se calculează pe baza numărului de zile de concediu neefectuat 
şi a mediei zilnice a indemnizaţiei de încadrare brute lunare, precum şi a celorlalte 
sporuri cu caracter permanent, luate împreună, corespunzător lunii în care 
intervine eliberarea din funcţie a judecătorului sau procurorului ori încetarea 
calităţii de membru al Consiliului Superior al Magistraturii sau a funcţiei de 
inspector judiciar.” 

Hotărârea nr. 708 

Punctul 35 12460/2018 
Solicitarea Curţii de Apel Braşov vizând controlul intern managerial. (10292/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reiterarea sesizărilor transmise 
anterior Guvernului României şi Ministerului Justiţiei în vederea completării O.G. 
nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, precum şi a reglementărilor subsecvente, cu 
dispoziţii care să statueze expres faptul că la nivelul instanţelor judecătoreşti şi 
parchetelor reglementările menţionate se aplică numai în ceea ce priveşte 
activitatea departamentelor economico-financiare şi administrative ale acestora. 
(majoritate: 18 voturi DA, 1 vot NU) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât adoptarea unei hotărâri de 
principiu, în sensul că la nivelul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor 
reglementările menţionate se aplică numai în ceea ce priveşte activitatea 
departamentelor economico-financiare şi administrative ale acestora. (majoritate: 
18 voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 709 

Punctul 36 12458/2018 
Proiectul de lege privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE, 
EURATOM) nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 
privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice europene. 
(10062) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil  proiectul de lege 
privind unele măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE, EURATOM) 
nr. 1141/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 octombrie 2014 
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privind statutul şi finanţarea partidelor politice europene şi a fundaţiilor politice 
europene. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 710 

Punctul 37 12461/2018 
Proiectul de Lege pentru modifificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile 
agricole şi alte forme de asociere în agricultură. ( 10354/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Lege 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 
alte forme de asociere în agricultură, cu observaţii. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 711 

Punctul 38 12462/2018 
Proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 
a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în 
domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 195/2012. ( 
10963/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de 
Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în 
domeniile apărării şi securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
195/2012. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 712 

Punctul 39 12463/2018 
Analiza şi aprobarea regulamentelor solicitate conform prevederilor din Ordinul Secretarului 
General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al 
entităţilor publice. (SG 12367/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Regulamentul de organizare 
şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
implementării şi dezvoltării  sistemului de control intern managerial din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 713 

Punctul 40 12468/2018 
REGULAMENTE: 
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Propuneri de modificare a unor dispoziţii regulamentare vizând propunerea de numire a comisiilor 
de examen sau concurs. (10845/DL/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât abrogarea lit.g) de la alineatul 
2 al art.7 din Regulamentul Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliul Superior al Magistraturii nr.127/2007, cu modificările şi 
completările ulterioare. (au fost predate 18 buletine de vot: majoritate: 10 voturi DA, 
7 voturi NU, 1 vot Amânare) 
Hotărârea nr. 714 

Punctul 41 12471/2018 
REGULAMENTE: 

1. Propuneri de modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
279/2012, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
2. Propuneri de modificare a Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire 
a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării 
propunerilor de: (au fost predate 18 buletine de vot; majoritate: 14 voturi 
Amânare, 2 voturi DA, 2 voturi NU) 

• modificare a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de 
admitere în magistratură, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 279/2012, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
propunerilor Comisiei nr.2 din şedinţa de la data de 13.06.2018. 

• modificare a Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de 
absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, conform propunerilor Comisiei nr.2 din şedinţa de la data de 13.06.2018. 

Punctul 42 12583/2018 
Cererea de apărare a independenţei sistemului judiciar formulată de Asociaţia Forumul 
Judecătorilor din România, cerere însuşită de unii judecători, procurori , magistraţi-asistenţi şi 
auditori de justiţie. 

Soluţie 
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi a 
acestei şedinţe, a hotărât amânarea analizării cererii de apărare a independenţei 
sistemului judiciar formulată de Asociaţia Forumul Judecătorilor din România, 
cerere însuşită de unii  judecători, procurori , magistraţi-asistenţi şi auditori de 
justiţie. (majoritate: 10 voturi pentru amânare, 9 voturi împotriva amânării) 

Punctul 43 12592/2018 
Înaintarea unei adrese către Comisia specială pentru legile justiţiei prin care să se solicite 
transmiterea transcriptului discuţiilor purtate de membrii acestei comisii în cadrul întâlnirii cu 
membrii Comisiei de la Veneţia. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea ordinii de zi a 
acestei şedinţe,  a  mandatat preşedintele Consiliului  în vederea înaintării unei 
adrese către Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului 
pentru  sistematizarea, unificarea şi asigurea stabilităţii legislative în domeniul 
justiţiei, prin care să se solicite transmiterea transcriptului discuţiilor purtate  în 
cadrul întâlnirii  cu membrii Comisiei de la Veneţia. 
 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000377038&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003022
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