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Secţie Judecători 
Ordinea de zi soluţionată din 14.06.2018 

Punctul 1 10441/2018 
NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Arad a 
domnului judecător DEBRENI CRISTIAN-DESIDERIU. (10016/2018) 

  

2. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale din 
cadrul Tribunalului Mehedinţi a doamnei judecător MUDAVA NARCISA MIHAELA.( 9886/2018) 

  

3. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a a Curţii de Apel Târgu Mureş a 
doamnei judecător ONEA IOANA.(10417/2018). 

  

4. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi 
fiscal a Tribunalului Neamţ a domnului judecător SERGHEI CĂTĂLIN. (10743/2018). 

  

5. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  civile a Judecătoriei Botoşani a domnului 
judecător BÎCU ILIE. (11205/2018). 

  

6. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  a II-a civilă a Tribunalului Suceava a 
domnului judecător GHEORGHE ONOFREICIUC DRANCA. (11490/2018) 

  

7. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  penale a Judecătoriei Botoşani a 
domnului judecător MURARIU ADRIAN VASILE. (11264/2018) 

  

8. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  penale a Tribunalului Brăila a domnului 
judecător VIOREL VASILE. (10060/2018). 

  

9. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei  civile a Judecătoriei Buzău a doamnei 
judecător BURLACU MIRELA ADRIANA (11431/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000374887&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
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10. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sălaj a doamnei 
judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA. (11806/2018)  

  

11. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa a 
domnului judecător CIPRIAN -CRISTIAN PURICE. (10458/2018) 

  

12.Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Cluj - Napoca a a 
domnului judecător CRIŞAN EUGEN - GHEORGHE. (11895/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
(unanimitate) 

  
1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Arad a 
domnului judecător DEBRENI CRISTIAN-DESIDERIU, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 15.06.2018. 

  
2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale 
din cadrul Tribunalului Mehedinţi a doamnei judecător MUDAVA NARCISA 
MIHAELA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.06.2018. 
  

3. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Târgu Mureş 
a doamnei judecător ONEA IOANA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
15.06.2018. 

4. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Neamţ a domnului judecător cu grad 
profesional de curte de apel SERGHEI CĂTĂLIN, pe o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 15.06.2018. 
  

5. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Botoşani a 
domnului judecător BÎCU ILIE, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
15.06.2018. 
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6. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei  a II-a civilă a Tribunalului Suceava a 
domnului judecător GHEORGHE ONOFREICIUC DRANCA, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 15.06.2018. 
  

7. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei  penale a Judecătoriei Botoşani a 
domnului judecător MURARIU ADRIAN VASILE, pe o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 01.07.2018. 
  

8. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei  penale a Tribunalului Brăila a 
domnului judecător VIOREL VASILE, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
15.06.2018. 
  

9. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei  civile a Judecătoriei Buzău a doamnei 
judecător cu grad profesional de tribunal BURLACU MIRELA ADRIANA, pe o 
perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.06.2018. 
  

10. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Sălaj a doamnei 
judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
15.06.2018. 
  

11. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa a 
domnului judecător CIPRIAN -CRISTIAN PURICE, pe o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 15.06.2018. 
  

12. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Cluj - Napoca 
a  domnului judecător CRIŞAN EUGEN – GHEORGHE, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 15.06.2018. 

  
Hotărârea nr. 609 

  

Hotărârea nr. 610 

  

Hotărârea nr. 611 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842237
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842238
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842239
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Hotărârea nr. 612 

  

Hotărârea nr. 613 

  

Hotărârea nr. 614 

  

Hotărârea nr. 615 

  

Hotărârea nr. 616 

Hotărârea nr. 617 

  

Hotărârea nr. 618 

  

Hotărârea nr. 619 

  

Hotărârea nr. 620 

Punctul 2 10277/2018 
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de delegare a domnului judecător TULICI DANIEL-MIHAI în funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei Târgu Lăpuş. (Nr. 9686/2018) 

  

2. Propunerea de delegare a doamnei  judecător TUDOR EUGENIA în funcţia de preşedinte al 
Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mehedinţi  (Nr. 9890/2018) 

  

3. Propunerea de delegare a domnului judecător TĂNĂSESCU GABRIEL în funcţia de 
vicepreşedinte al Tribunalului Militar Bucureşti. (nr. 10240/2018) 

  

4. Propunerea de delegare a domnului judecător MATEI CĂTĂLIN MARIAN în funcţia de preşedinte 
al Judecătoriei Tulcea. (nr. 10466/2018) 

  

5. Propunerea de delegare a domnului judecător SEBEŞAN ANDREI-VLĂDUŢ în funcţia de 
vicepreşedinte al Tribunalului Sibiu.(10888/20.05.2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842240
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842241
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842242
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842243
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842244
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842245
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842246
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842248
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000843166
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000374723&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
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6. Propunerea de delegare a doamnei judecător MARCU STANCA IOANA în funcţia de preşedinte 
al  Secţiei penale a Curţii de Apel Alba Iulia. (10771/2018) 

  

7. Propunerea de delegare a domnului judecător ALEXANDRU FELIX în funcţia de preşedinte 
al  Secţiei penale a Tribunalului Buzău. (10.744/2018) 

  

8. Propunerea de delegare a domnului judecător NEAGU RADU IONUŢ în funcţia de vicepreşedinte 
al  Judecătoriei Botoşani.(11235/2018) 

  

9. Propunerea de delegare a domnului judecător MURARIU ADRIAN-VASILE în funcţia de 
preşedinte al  Judecătoriei Botoşani.(11233/2018) 

  

10. Propunerea de delegare a doamnei judecător TERTIŞ LILIANA MARIA, în funcţia de preşedinte 
al  Judecătoriei Bistriţa.(11648/2018) 

  

11. Propunerea de delegare a domnului judecător GURLUI CLAUDIU MARIUS în funcţia de 
preşedinte al  Judecătoriei Beclean. (11646/2018) 

  

12. Propunerea de delegare a doamnei judecător MITROI ALINA în funcţia de preşedinte al Secţiei a 
II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Prahova. 11903/2018) 

  

13. Propunerea de delegare a doamnei judecător MARIANA HORTOLOMEI în funcţia de preşedinte 
al Secţiei a III-a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti. 

  

Soluţie 

  

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
(unanimitate) 

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Lăpuş a domnului 
judecător cu grad profesional de tribunal TULICI DANIEL-MIHAI, începând cu data 
de 01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
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2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Mehedinţi a doamnei  judecător TUDOR 
EUGENIA, începând cu data de 15.06.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, 
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

3. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Bucureşti 
a domnului judecător cu grad profesional de tribunal TĂNĂSESCU GABRIEL, 
începând cu data de 01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tulcea a domnului judecător 
MATEI CĂTĂLIN MARIAN, începând cu data de 15.06.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

5. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Sibiu a domnului judecător 
SEBEŞAN ANDREI-VLĂDUŢ, începând cu data de 15.07.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  
6. Delegarea în funcţia de preşedinte al  Secţiei penale a Curţii de Apel Alba Iulia a 
doamnei judecător MARCU STANCA IOANA, începând cu data de 15.06.2018, până 
la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

7. Delegarea în funcţia de preşedinte al  Secţiei penale a Tribunalului Buzău a 
domnului judecător ALEXANDRU FELIX, începând cu data de 18.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

8. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al  Judecătoriei Botoşani a domnului 
judecător NEAGU RADU IONUŢ, începând cu data de 15.06.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

9. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Botoşani a domnului judecător 
MURARIU ADRIAN-VASILE, începând cu data de 01.07.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
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10. Delegarea în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Bistriţa a doamnei judecător 
TERTIŞ LILIANA MARIA, începând cu data de 01.07.2018, până la ocuparea funcţiei 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  
11. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Beclean a domnului judecător 
GURLUI CLAUDIU MARIUS, începând cu data de 01.07.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

12. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Prahova doamnei judecător MITROI ALINA, 
începând cu data de 01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

13. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după 
suplimentarea ordinii de zi, a hotărât delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a 
III-a civile şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Bucureşti a doamnei 
judecător MARIANA HORTOLOMEI, începând cu data de 15.06.2018, până la 
revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

  
Hotărârea nr. 621 

  

Hotărârea nr. 622 

  

Hotărârea nr. 623 

  

Hotărârea nr. 624 

  

Hotărârea nr. 625 

  

Hotărârea nr. 626 

  

Hotărârea nr. 627 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842249
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842250
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842251
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842252
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842253
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842254
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842255
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Hotărârea nr. 628 

Hotărârea nr. 629 

  

Hotărârea nr. 630 

  

Hotărârea nr. 631 

  

Hotărârea nr. 632 

  

Hotărârea nr. 633 

Punctul 3 10464/2018 
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1.Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător PETRICĂ GUDAC în funcţia de 
preşedinte al Tribunalului Teleorman. (nr. 9862/2018) 

  

2. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător DANCIU CORNEL-ŞTEFAN în funcţia de 
preşedinte al  Judecătoriei Câmpeni. (nr. 10296/21.05.2018) 

  

3. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător cu grad profesional de tribunal 
ARONESCU NICOLAIE - TIBERIU în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Podu Turcului. (nr. 
10175/2018) 

  

4. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător PUŞCAŞ ADINA în funcţia de preşedinte 
al Judecătoriei Caransebeş. (nr. 10418/2018) 

  

5. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MATYUS GABRIELA ELVIRA în funcţia 
de preşedinte al  Judecătoriei Jibou. (nr. 10340/2018) 

  

6. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător în funcţia de preşedinte al Judecătoriei 
Orăştie a domnului judecător FLOREA NAPOLEON. (nr. 10452/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842256
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842257
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842258
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842259
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000843168
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000843169
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000374910&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
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7. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător TRANDAFIR GABRIELA în funcţia de 
preşedinte al  Judecătoriei Hunedoara.(nr. 10862/2018) 

  

8. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MIHĂILĂ CARMEN-NICOLETA în funcţia 
de preşedinte al  Judecătoriei Haţeg. (10863/2018) 

  

9. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MERIŞESCU MIHAELA CARMEN în 
funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Târgu Cărbuneşti. (10759/2018) 

  

10. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător cu grad profesional de tribunal 
CRISTESCU MIHAELA CAMELIA în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Râmnicu 
Sărat.(10.601/2018). 

  

11.  Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător GUGA AURICĂ, în funcţia de 
preşedinte al  Judecătoriei Oraviţa.(10.978/2018). 

  

12. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător LASCU ELENA în funcţia de preşedinte 
al  Judecătoriei Corabia .(10940/2018). 

  

13. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător GUNESCU GABRIEL în funcţia de 
preşedinte al  Tribunalului Militar Bucureşti.(11237/2018). 

  

14. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Curţii  Militare de Apel domnului 
judecător STANCU RADU, vicepreşedinte al Curţii Militare de Apel  Bucureşti.(11211/2018). 

  

15. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Întorsura Buzăului a 
doamnei TECIU MARINELA, judecător cu grad profesional de tribunal.(11273/2018). 

  

16. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului 
Hunedoara a doamnei judecător CONTA MIHAELA-AURELIA. (11378/2018) 

  

17. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecîtoriei Rupea a doamnei 
judecător ADAM MARIANA.( 11274/2018). 
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18. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător FELICIA MARIAN în funcţia de 
preşedinte al  Judecătoriei Vatra Dornei. (11239/2018) 

  

19. Propunerea de prelungire a delegării domnului judecător ZBRANCA DORIN în funcţia de 
preşedinte al  Judecătoriei Câmpulung. (11185/2018) 

  

20. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător MANOLE DANIELA-MIHAELA în funcţia 
de preşedinte al  Secţiei civile a Tribunalului Vaslui. (11575/2018) 

  

21. Propunerea de prelungire a delegării doamnei judecător ASLĂU ANCA în funcţia de preşedinte 
al  Judecătoriei Gurahonţ. (11574/2018) 

  

22. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Făurei a domnului 
judecător COJOCARIU MARIUS FLORENTIN, judecător la Tribunalul Brăila . (10886/2018) 

  

23. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Beiuş a doamnei 
judecător ANCUŢA-FLORINA GAVRILĂ. (11130/2018) 

  

24. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei lehliu Gară Beiuş a 
doamnei judecător JOGA MIHAELA DANIELA.(11678/2018) 

  

25. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Tribunalului Ilfov a doamnei 
judecător LOREDANA GEANINA ANTONESCU. (11671/2018) 

  

26. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Negreşti-Oaş a 
domnului judecător ADRIAN-OVIDIU-SIMION CIORBA.(11131/2018) 

  

27. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Măcin a doamnei 
judecător GIOL MONICA FLORENTINA. (11901/2018). 

  

28. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Târnăveni a 
doamnei judecător HAMBEŢIU ANAMARIA CRISTINA. (11693/2018) 

  

29. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Miercurea Ciuc a 
doamnei judecător TUDOR AURA-MĂDĂLINA. (12043/2018) 
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30. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Sânnicolau Mare a 
domnului NASZ CSABA BELA, judecător la Curtea de Apel Timişoara. (11960/2018) 

  

31. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei  Carei a doamnei 
judecător SIMONA MIONODORA-COSTAŞI. (11132/2018) 

  

32. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei  Odorheiu Secuiesc 
a doamnei judecător MĂLĂIEŞIU GABRIELA-RAMONA. (12031/2018). 

  

33. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Secţiei a VIII-a contencios 
administativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a domnului judecător GEORGIAN 
DAVIDOIU. (12344/2018). 

  

34. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al  Curţii de Apel Bucureşti 
a doamnei judecător ALINA NICOLETA GHICA, preşedinte al Secţiei a VIII - a contencios 
administrativ şi fiscal a instanţei. (12336/2018) 

  

35. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al  Curţii de Apel Bucureşti 
a doamnei judecător ELISABETA ROŞU. (12339/2018)   

  

Soluţie 

I. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

  

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Teleorman a 
domnului judecător GUDAC PETRICĂ, începând cu data de 01.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. (unanimitate) 
  

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpeni a 
domnului judecător DANCIU CORNEL ŞTEFAN, începând cu data de 17.06.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 
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3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Podu Turcului a 
domnului judecător cu grad de tribunal ARONESCU NICOLAIE-TIBERIU, începând 
cu data de 01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  

4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Caransebeş a 
doamnei judecător PUŞCAŞ ADINA, începând cu data de 01.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. (unanimitate) 
  

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Jibou a doamnei 
judecător MATYUS GABRIELA ELVIRA, începând cu data de 08.06.2018, până la 
revenirea titularului pe post, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 
  

6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Orăştie a domnului 
judecător  cu grad de tribunal FLOREA NAPOLEON, începând cu data de 
04.06.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 

  
7. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hunedoara a 
doamnei judecător TRANDAFIR GABRIELA, începând cu data de 01.07.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 
  

8. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Haţeg a doamnei 
judecător MIHĂILĂ CARMEN-NICOLETA, începând cu data de 10.09.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 

  

9. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti a 
doamnei judecător MERIŞESCU MIHAELA-CARMEN, începând cu data de 
15.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
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10. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Râmnicu Sărat a 
doamnei judecător cu grad profesional de tribunal CRISTESCU MIHAELA 
CAMELIA, începând cu data de 12.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs 
sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  
11. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Oraviţa a domnului 
judecător GUGA AURICĂ, începând cu data de 15.07.2018, până la ocuparea funcţiei 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

12. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Corabia a doamnei 
judecător LASCU ELENA, începând cu data de 15.07.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (7 
voturi DA, 1 vot NU, 1 vot Nul) 
  

13. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Militar Bucureşti a 
domnului judecător GUNESCU GABRIEL, începând cu data de 01.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. (unanimitate) 
  

14. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Curţii Militare de Apel a 
domnului judecător STANCU RADU, vicepreşedinte al Curţii Militare de 
Apel, începând cu data de 20.06.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 
  

  

15. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Întorsura Buzăului 
a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal TECIU MARINELA, începând 
cu data de 15.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  
16. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului 
Hunedoara a doamnei judecător CONTA MIHAELA AURELIA, începând cu data de 
01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 
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17. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Rupea a doamnei 
judecător ADAM MARIANA, începând cu data de 30.07.2018, până până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 
  

  
18. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Vatra Dornei a 
doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel MARIAN FELICIA, începând 
cu data de 15.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 
  

19. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpulung 
Moldovenesc a domnului judecător ZBRANCA DORIN, începând cu data de 
01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

20. Prelungirea delegăriii în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului 
Vaslui a doamnei judecător MANOLE DANIELA-MIHAELA, începând cu data de 
20.06.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 
  

21. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Gurahonţ a 
doamnei judecător ASLĂU ANCA, începând cu data de 08.06.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. (unanimitate) 
  

22. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Făurei a domnului 
COJOCARIU MARIUS-FLORENTIN, judecător la Tribunalul Brăila, începând cu data 
de 01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

23. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Beiuş a doamnei 
judecător GAVRILĂ ANCUŢA FLORINA, începând cu data de 10.06.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 
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24. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lehliu-Gară a 
doamnei judecător JOGA MIHAELA DANIELA, începând cu data de 17.07.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

25. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Ilfov a doamnei 
judecător ANTONESCU LOREDANA GEANINA, începând cu data de 07.07.2018, 
până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  
26. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Negreşti-Oaş a 
domnului judecător CIORBA ADRIAN-OVIDIU-SIMION, începând cu data de 
01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

27. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin a doamnei 
judecător GIOL MONICA FLORENTINA, începând cu data de 01.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. (unanimitate) 
  

28. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târnăveni a 
doamnei judecător HAMBEŢIU ANAMARIA CRISTINA, judecător la Judecătoria 
Luduş, începând cu data de 01.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

29. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Miercurea Ciuc a 
doamnei judecător TUDOR AURA-MĂDĂLINA, începând cu data de 12.07.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. (unanimitate) 
  

30. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sânnicolau Mare a 
domnului NASZ CSABA BELA, judecător la Curtea de Apel Timişoara, începând cu 
data de 15.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

31. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Carei a doamnei 
judecător SIMONA MINODORA COSTAŞI, începând cu data de 15.07.2018, până la 
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ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. (unanimitate) 
  

32. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc 
a doamnei judecător  MĂLĂIEŞIU GABRIELA-RAMONA, începând cu data de 
12.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

II. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după 
suplimentarea ordinii de zi, a hotărât: 

33. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a VIII-a contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti a domnului judecător GEORGIAN 
DAVIDOIU, începând cu data de 01.07.2018, până la revenirea titularului pe post, 
dar nu mai mult de 6 luni. (8 voturi DA, 1 vot NU) 

  
34. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti a 
doamnei judecător ALINA NICOLETA GHICA, preşedinte al Secţiei a VIII-a 
contencios administrativ şi fiscal a instanţei, începând cu data de 21.08.2018, până 
la revenirea titularului pe post, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (6 voturi 
DA, 3 voturi NU) 
  

35. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Bucureşti a 
doamnei judecător ELISABETA ROŞU, începând cu data de 07.07.2018, până la 
revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 

  
Hotărârea nr. 634 

  

Hotărârea nr. 635 

  

Hotărârea nr. 636 

  

Hotărârea nr. 637 

  

Hotărârea nr. 638 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842260
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842262
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842263
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842264
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842265
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Hotărârea nr. 639 

  

Hotărârea nr. 640 

  

Hotărârea nr. 641 

Hotărârea nr. 642 

  

Hotărârea nr. 643 

  

Hotărârea nr. 644 

  

Hotărârea nr. 645 

  

Hotărârea nr. 646 

  

Hotărârea nr. 647 

  

Hotărârea nr. 648 

  

Hotărârea nr. 649 

Hotărârea nr. 650 

  

Hotărârea nr. 651 

  

Hotărârea nr. 652 

  

Hotărârea nr. 653 

  

Hotărârea nr. 654 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842266
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842267
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842268
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842269
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842271
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842272
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842273
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842274
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842276
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842278
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842280
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842281
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842283
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842284
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842285
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842286
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Hotărârea nr. 655 

  

Hotărârea nr. 656 

  

Hotărârea nr. 657 

Hotărârea nr. 658 

  

Hotărârea nr. 659 

  

Hotărârea nr. 660 

  

Hotărârea nr. 661 

  

Hotărârea nr. 662 

  

Hotărârea nr. 663 

  

Hotărârea nr. 664 

  

Hotărârea nr. 665 

Hotărârea nr. 666 

  

Hotărârea nr. 667 

  

Hotărârea nr. 668 

Punctul 4 10445/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE DE CONDUCERE, PRIN DEMISIE 

1. Cererea formulată de doamna judecător IACOB CORNELIA de eliberare din funcţia de preşedinte 
al Secţiei penale a Tribunalului Braşov, ca urmare a demisiei. (10445/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842287
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842288
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842289
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842290
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842291
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842292
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842293
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842593
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842594
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842972
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842973
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842975
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842976
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000374891&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
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2. Cererea formulată de doamna judecător cu grad profesional de tribunal STOIAN IZABELA, de 
eliberare din funcţia de vicepreşedinte al al Judecătoriei Tulcea, prin demisie şi de încetare a 
delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tulcea, ca urmare a solicitării doamnei judecător. 
(9977/2018) 

  

3. Cererea formulată de doamna judecător cu grad profesional de curte de apel SMARANDI LAURA, 
vicepreşedinte al Tribunalului Constanţa, de eliberare din această funcţie de conducere, prin demisie 
şi continuarea activităţii la Curtea de Apel Constanţa. (11096/2018) 

  

4. Cererea formulată de doamna judecător  cu grad profesional de tribunal IOANA BOGDAN, 
preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, de eliberare din această funcţie de 
conducere, prin demisie. (11563/2018) 

  

5. Cererea formulată de doamna judecător cu grad profesional de tribunal MARIAN DORINA 
ELENA, preşedinte al Judecătoriei Zalău, de eliberare din această funcţie de conducere, prin demisie 
şi continuarea activităţii la Tribunalul Sălaj sau, în subsidiar, la Judecătoria Zalău. (11762/2018) 

  

6. Cererea formulată de doamna judecător  cu grad profesional de tribunal CANDALE LAURA 
CAMELIA, vicepreşedinte al Judecătoriei Bistriţa, de eliberare din această funcţie de conducere, prin 
demisie şi continuarea activităţii la Tribunalul Bistriţa-Năsăud. (11731/2018) 

Soluţie 

  

  

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
(unanimitate) 

  
1. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Braşov a 
doamnei judecător IACOB CORNELIA, prin demisie, începând cu data de 
01.07.2018. 
  

 2.1. Eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al  Judecătoriei Tulcea a doamnei 
judecător cu grad profesional de tribunal STOIAN IZABELA, prin demisie, începând 
cu data de 01.06.2018, data delegării la Tribunalul Tulcea. 

2.2. Încetarea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tulcea a doamnei 
judecător cu grad profesional de tribunal STOIAN IZABELA, ca urmare a solicitării 
doamnei judecător, începând cu data de 01.06.2018, data delegării la Tribunalul 
Tulcea. 
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3.1. Eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Constanţa a doamnei 
judecător cu grad profesional de curte de apel SMARANDI LAURA, începând cu 
data de 01.09.2018, ca urmare a demisiei. 

3.2. Continuarea activităţii la Curtea de Apel Constanţa a doamnei judecător 
judecător cu grad profesional de curte de apel SMARANDI LAURA, în condiţiile art. 
51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, începând cu data de 01.09.2018. 
  

4. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Sectorului 2 
Bucureşti a doamnei judecător cu grad profesional de tribunal IOANA BOGDAN, 
prin demisie, începând cu data de 01.06.2018, data delegării sale la Tribunalul 
Bucureşti. 
  

5.1. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zalău a doamnei judecător 
cu grad profesional de tribunal MARIAN DORINA ELENA, începând cu data de 
01.07.2018, ca urmare a demisiei. 

5.2. Continuarea activităţii la Tribunalul Sălaj a doamnei judecător judecător cu grad 
profesional de tribunal MARIAN DORINA ELENA, în condiţiile art. 51 alin. (1) din 
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, începând 
cu data de 01.07.2018. 

5.3. Sesizarea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în vederea transferului 
temporar al unui post vacant de judecător de la Judecătoria Zalău la Tribunalul 
Sălaj, până la vacantarea unui post de execuţie la această din urmă instanţă. 
  

6.1. Eliberarea din funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Bistriţa a doamnei 
judecător cu grad profesional de tribunal CANDALE LAURA CAMELIA, începând 
cu data de 01.09.2018, ca urmare a demisiei. 

6.2. Continuarea activităţii la Tribunalul Bistriţa-Năsăud a doamnei judecător 
judecător cu grad profesional de tribunal CANDALE LAURA CAMELIA, în condiţiile 
art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, începând cu data de 01.09.2018. 
Hotărârea nr. 669 

  

Hotărârea nr. 670 

  

Hotărârea nr. 671 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842361
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842363
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842364


21 
 

  

Hotărârea nr. 672 

  

Hotărârea nr. 673 

  

Hotărârea nr. 674 

Punctul 5 10812/2018 
CONTINUARE ACTIVITATE: 

Cererea doamnei judecător cu grad de tribunal IRINA MARIA GHIDUC, preşedinte al Judecătoriei 
Fălticeni, de continuare a activităţii în funcţia de judecător la Tribunalul Suceava. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea, 
de principiu, a solicitării formulate de doamna judecător cu grad profesional de 
tribunal IRINA MARIA GHIDUC, de continuare a activităţii la Tribunalul Suceava, în 
temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004,  începând cu data de 01.01.2019, dată 
la care expiră mandatul său în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Fălticeni, 
urmând ca situaţia posturilor să fie avută în vedere la o dată mai apropiată de 
momentul transferului. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 675 

Punctul 6 11794/2018 
DETAŞARE: 

Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de detaşare a domnului  VALENTIN TICEA, judecător la 
Tribunalul Galaţi. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât detaşarea 
în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a domnului VALENTIN TICEA, judecător la 
Tribunalul Galaţi, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 01.07.2018, ca urmare 
a numirii în calitate de personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de 
formare profesională continuă, la disciplina procedură penală. (7 voturi DA, 2 voturi 
NU) 
Hotărârea nr. 676 

Punctul 7 11583/2018 
PRELUNGIRE DETAŞARE: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842365
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842366
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842367
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375258&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842595
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376240&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842597
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376029&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
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Solicitarea de prelungire a detaşării în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a doamnei NICOLETA 
NOLDEN, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
respingerea solicitării privind detaşarea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a 
doamnei NICOLETA NOLDEN, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 677 

Punctul 8 11579/2018 
ÎNCETARE DETAŞARE: 

Solicitarea domnului judecător CONSTANTIN DANIEL MOTOI, de încetare a detaşării în cadrul Şcolii 
Naţionale de Grefieri. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 
detaşării în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a domnului CONSTANTIN DANIEL 
MOTOI, judecător la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, începând cu data de 
01.08.2018, ca urmare a solicitării domnului judecător. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 678 

Punctul 9 10280/2018 
MODIFICARE/REVOCARE HOTĂRÂRI TRANSFERURI: 

1. Solicitarea Tribunalului Caraş-Severin privind revocarea sau, în subsidiar, modificarea datei 
transferului domnului judecător BAJMATĂRĂ CONSTANTIN ION de la Tribunalul Caraş-Severin la 
Tribunalul Vâlcea. (Nr. 6545/2018) 

  

2. Solicitarea Judecătoriei Târgu Jiu privind amânarea datei transferului domnului judecător 
DOGARU MIHAI şi a datei transferului doamnei judecător PREDA RALUCA ELENA de la 
Judecătoria Târgu Jiu la Tribunalul Gorj. (Nr. 1321,1243/2018) 

  

3. Cererea doamnei judecător ŞTEFĂNESCU DIANA de revocare a Hotărârii nr. 285 din data de 
19.04.2018 a Secţiei pentru judecători. (7159/2018) 

  

4. Cererea doamnei judecător MÎRZA ALINA-LILIANA de revocare a Hotărârii nr. 321 din data de 
19.04.2018 a Secţiei pentru judecători. (7268/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842599
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376025&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842600
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000374726&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
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1.1. Respingerea solicitării Tribunalului Caraş-Severin privind revocarea Hotărârii 
Secţiei pentru judecători nr. 342/2018. (8 voturi respingere, 1 vot admitere) 

1.2. Respingerea solicitării Tribunalului Caraş-Severin privind modificarea datei 
transferului la Tribunalul Vâlcea a domnului BAJMATĂRĂ CONSTANTIN ION, 
judecător la Tribunalul Caraş-Severin. (8 voturi respingere, 1 vot Nul) 

2. Transferul la Tribunalul Gorj a doamnei PREDA RALUCA ELENA şi a domnului 
DOGARU MIHAI, judecători la Judecătoria Târgu Jiu să opereze începând cu data 
de 01.10.2018. (unanimitate) 

3. Respingerea cererii doamnei judecător ŞTEFĂNESCU DIANA de revocare a 
Hotărârii nr. 285 din data de 19.04.2018 a Secţiei pentru judecători. (unanimitate) 

4. A luat act de renunţarea la cererea de revocare a Hotărârii nr. 321 din data de 
19.04.2018 a Secţiei pentru judecători, ca urmare a solicitării doamnei judecător. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 679 

  

Hotărârea nr. 680 

  

Hotărârea nr. 681 

  

Hotărârea nr. 682 

Punctul 10 10440/2018 
Revocarea Hotărârii nr. 250/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. (7739/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 
de revocarea Hotărârii nr. 250/19.04.2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior 
al Magistraturii. (unanimitate) 

Hotărârea nr. 683 

Punctul 11 11046/2018 
Raportul Inspecţiei judiciare nr. 2190/IJ/1041/DIJ/2018 privind "verificarea modului de 
îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a atribuţiilor manageriale de 
planificare, organizare, coordonare, control-reglare şi comunicare, precum şi respectarea 
obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente, pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi 
calitatea corespunzătoare a serviciului public la Judecătoria Beclean." 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842603
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842604
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842607
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842610
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000374886&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842611
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375492&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
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Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
înaintarea Raportului Inspecţiei judiciare nr. 2190/IJ/1041/DIJ/2018 privind 
"verificarea modului de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de conducere a 
atribuţiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare şi 
comunicare, precum şi respectarea obligaţiilor prevăzute de legi şi regulamente, 
pentru a asigura buna funcţionare a instanţei şi calitatea corespunzătoare a 
serviciului public la Judecătoria Beclean," spre analiză Comisiei nr. 2 din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii. 
Hotărârea nr. 684 

Punctul 12 11270/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2191/IJ/1042/DIJ/2018 privind eficienţa managerială şi modul 
de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea 
Judecătoriei Braşov. 

Soluţie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul 
Inspecţiei Judiciare nr. 2191/IJ/1042/DIJ/2018 privind eficienţa managerială şi modul 
de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente, de către conducerea 
Judecătoriei Braşov. (unanimitate) 
  

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
următoarelor măsuri: (8 voturi DA, 1 vot Nul) 
  

  

  

1. Sesizarea Ministerului Justiţiei pentru efectuarea demersurilor legale corespunzătoare în 
vederea asigurării unui sediu corespunzător pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
activităţii Judecătoriei Braşov. 

  

2. Sesizarea Ministerului Justiţiei pentru efectuarea demersurilor corespunzătoare în 
vederea asigurării necesarului de resurse materiale, inclusiv a echipamentelor IT pentru 
buna desfăşurare a activităţii curente a instanţei. 

3. Adaptarea evidenţelor instanţei la cerinţele Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1151/2015 şi completarea corespunzătoare a 
acestora. 

Hotărârea nr. 685 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842614
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375716&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842616
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Punctul 13 10607/2018 
Solicitările unor judecători, admise de principiu, în baza art.51 alin.(1) din Legea nr. 303/2004 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(10596/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transferul 
în temeiul art. 51 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, a următorilor judecători: (unanimitate) 
  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele 
solicitantului 

  

 Funcţia de conducere 
deţinută 

Instanţa unde solicită să funcţioneze după 
expirarea mandatului din funcţia de conducere 

deţinută 

  

  

  

1. 

  

DANCIU MARIA – 
RUXANDRA 

  

Preşedinte al Tribunalului 
Specializat Argeş 

Curtea de Apel Piteşti, începând cu data de 
01.07.2018 

2 POSTELNICU 
LUCREŢIA ALBERTINA 

  

Vicepreşedinte al 
Tribunalului Bucureşti 

Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 
15.07.2018 

3 GRĂDINARIU 
MIHAELA-CRISTINA 

  

Preşedinte al Judecătoriei 
Constanţa 

Tribunalul Constanţa, începând cu data de 
15.07.2018 

4. LUCIU MARIANA-
NICOLETA 

Preşedinte al Judecătoriei 
Ineu 

Judecătoria Arad, începând cu data de 
15.07.2018 

Hotărârea nr. 686 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000375053&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842618
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Punctul 14 12327/2018 
REÎNCADRARE 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. (9707/2018) 

Soluţie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat 
îndeplinite condiţiilor prevăzute de lege pentru numirea în funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la una dintre instanţele din municipiul 
Bucureşti a doamnei DUMITRACHE VALERICA, în condiţiile art. 102 alin. (2) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (8 voturi DA, 1 vot NU) 

 2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu recomandă 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii reîncadrarea în funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau la una dintre instanţele din municipiul 
Bucureşti a doamnei DUMITRACHE VALERICA. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 687 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376773&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003023
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000842620
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