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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 11.07.2018 

Punctul 1 14252/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE 

Soluţie 

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

(unanimitate) 

1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VIORICA COSMA, judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 01.10.2018; 

2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RODICA SUSANU, judecător 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 01.10.2018; 

3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ROMILA ELENA, judecător la 
Curtea de Apel Braşov, începând cu data de 01.11.2018; 

4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  COSTEA VIORICA, procuror 
la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti; 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie/Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

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

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna RODICA SUSANU 

Judecător la 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 ROMILA ELENA 

Judecător la Curtea de Apel Braşov 

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

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Ploieşti 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de doamna MIRCESCU IOANA Judecător la Tribunalul Olt 

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, 
formulată de domnul CAŞTU VASILE Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea 
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5) eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, a doamnei judecător 
MIRCESCU IOANA, preşedintele Secţiei I civilă a Tribunalului Olt; 

6)  eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului CAŞTU VASILE, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, începând cu data de 01.11.2018. 
Hotărârea nr. 784 

  

Hotărârea nr. 785 

  

Hotărârea nr. 786 

  

Hotărârea nr. 787 

  

Hotărârea nr. 788 

  

Hotărârea nr. 789 

Punctul 2 14285/2018 
CONCURSURI: 

1.Aprobarea tematicii şi bibliografiei la concursul de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor 
şi procurorilor. 

  

2.Aprobarea componenţei comisiei de organizare a concursului de promovare în funcţii de execuţie 
a judecătorilor şi procurorilor. 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- tematica şi bibliografia propuse de Institutul Naţional al Magistraturii la concursul 
de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor, cu modificările şi completările 
propuse în cadrul şedinţei Comisiei 2 din data de 10.07.2018; (unanimitate) 

- tematica şi bibliografia propuse de Institutul Naţional al Magistraturii la concursul 
de promovare în funcţii de execuţie pe loc a procurorilor, doar pentru materia drept 
penal şi procesual penal, cu menţiunea că la Jurisprudenţa CEDO şi Jurisprudenţa 
CJUE tematica şi bibliografia vizează doar aspectele de drept penal; (unanimitate) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848206
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848207
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848209
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848210
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848522
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848523
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378731&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
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2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de 
organizare a concursului de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi 
procurorilor. (unanimitate, după caz, majoritate) 
  

  

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- scoaterea la concursul de promovare pe loc – procurori şi a unor locuri pentru 
procurori militari; (unanimitate) 

- alocarea din locurile scoase la concursul de promovare pe loc – procurori, 
aprobate în şedinţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii din data de 
04.07.2018  şi a unor locuri aferente pentru procurori militari, repartizarea locurilor 
pe grade profesionale  fiind următoarea: 53 locuri PÎCCJ + 1 loc de procuror 
militar PÎCCJ, 152 locuri PCA+ 2 locuri  de procuror militar PMCMA şi 92 locuri PT 
– Total 300 locuri. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 790 

  

Hotărârea nr. 791 

Punctul 3 13451/2018 
EFECTE HOTĂRÂRI: 

1. Efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1232/18.10.2016.(11004/DRUO/2018) 

  

2. Efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1136/12.06.2010. 
(13354/DRUO/2018) 

  

3. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 948/19.09.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
(13042/DRUO/2018) 

  

4. Sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării unui post de judecător din fondul de rezervă la 
Curtea de Apel Ploieşti, precum şi cu privire la efectele Hotărârii nr. 341/26.05.2011 a Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. ( 13022/DRUO/2018) 

  

5. Efectele Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1342/14.11.2016.(13663/DRUO/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848213
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848214
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000377897&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
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6. Încetarea efectelor Hotărârii nr. 472/4.06.2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
(4831/DRUO/2018) 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea efectelor 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1232/18.10.2016, până la 
momentul încadrării domnului judecător CONSTANTIN DANIEL MOTOI pe un post 
vacant la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, încadrarea acestuia la reluarea 
activităţii în cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, respectiv 01.08.2018, 
urmând să opereze pe postul temporar vacant neocupat al doamnei judecător Oana 
– Georgiana Sersea. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea efectelor 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1136/16.12.2010, până la 
momentul încadrării doamnei judecător ANCA MARIA STOICA pe un post vacant , 
încadrarea sa la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti, începând cu data de 01.07.2018 
(data reluării activităţii doamnei judecător Elena Creţescu, pe al cărei post era 
încadrată), operând pe postul temporar vacant neocupat al domnului judecător 
Mircea –Vlad Cristian. (unanimitate) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea efectelor Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.948/19.09.2013, cu privire la postul 
doamnei procuror MANEA TAMARA de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Galaţi. (unanimitate) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea efectelor 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.341/26.05.2011 până la 
momentul încadrării doamnei judecător GEORGESCU DIANA MUŞATA pe un post 
vacant la Curtea de Apel Ploieşti şi încadrarea acesteia  de la data de 01.07.2018 pe 
postul temporar vacant al doamnei judecător RAMAŞCANU 
BEATRICE. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei 
în vederea alocării din fondul de rezervă a unui post de judecător la Curtea de Apel 
Ploieşti, începând cu data de 15.07.2018, data transferului doamnei judecător 
Stoenac-Cîrstea Ioana de la Tribunalul Prahova şi numirii sale în funcţia de 
vicepreşedinte al Curţii de Apel Ploieşti, în vederea exercitării mandatului funcţiei 
de conducere. (unanimitate) 

5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea efectelor Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.1342/14.11.2016, urmând ca 
încadrarea domnului judecător CHIRIAC MANOLE MANUEL să opereze pe un post 
vacant existent la nivelul Judecătoriei Roman. (unanimitate) 

6. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a constatat încetarea situaţiei care a 
determinat rezervarea unui post de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de 
Apel Cluj. (unanimitate) 
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Hotărârea nr. 792 

  

Hotărârea nr. 793 

  

Hotărârea nr. 794 

  

Hotărârea nr. 795 

  

Hotărârea nr. 796 

  

Hotărârea nr. 797 

Punctul 4 14253/2018 
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 

 Popunerea de numire în calitatea de formatori cu normă întreagă la Institutul Naţional al 
Magistraturii. (2/13572/2018/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
formatori cu normă întreagă la Institutul Naţional al Magistraturii a următoarelor 
persoane: (unanimitate) 

- doamna MARIA OANA DUMITRESCU, judecător la Tribunalul Bucureşti, la 
disciplina „Drept comercial” în cadrul Departamentului de formare a formatorilor; 

- domnul CRISTIAN DANIEL OANA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
la disciplina „Drept administrativ” în cadrul Departamentului de formare 
profesională iniţială; 

- domnul CORNELIU IFTIM, procuror în cadrul DIICOT – structura centrală, la 
disciplina „Drept penal şi Drept procesual penal” în cadrul Departamentului de 
formare profesională  iniţială. 
Hotărârea nr. 798 

Punctul 5 14254/2018 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 

1. Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire 
colaborator extern. ( 2/13501/DRUO/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848215
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848216
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848217
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848218
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848219
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848220
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378699&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848221
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378700&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
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2. Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire 
colaborator extern. ( 2/13502/DRUO/2018) 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
personal de instruire colaborator extern la Şcoala Naţională de Grefieri, a 
următoarelor persoane, pentru disciplinele indicate: (unanimitate) 

- la disciplina „Informaţii clasificate (pentru parchete)” – doamna DIACONESCU 
ELENA-MELINDA, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Sectorului 1 Bucureşti, delegată în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul 
Bucureşti; 

- la disciplina „Cooperare judiciară internaţională în materie civilă” – doamna 
ONIŞOR AMELIA RALUCA, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti; 

- la disciplina „Cooperare judiciară internaţională în materie penală” – doamna 
MOŞNEAGU ALINA - PETRONELA, preşedinte Secţie în cadrul Curţii de Apel 
Bucureşti; 

- la disciplina „Abilităţi non juridice”: doamna IRIMA MIHAELA - CAMELIA, psiholog 
în cadrul Curţii de Apel Ploieşti,  doamna MOCANU MARIA NICOLETA, psiholog în 
cadrul Curţii de Apel Constanţa şi doamna POPESCU ALINA, analist recrutare şi 
integrare salariaţi, Segula Technologies România; 

- la disciplina „Drept procesual penal”: doamna DEDIU DANIELA, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti şi  domnul 
MANEA TEODOR, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti, detaşat în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.   

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
personal de instruire colaborator extern la Şcoala Naţională de Grefieri, a 
următoarelor persoane, pentru disciplinele indicate: (unanimitate) 

- la disciplina „Abilităţi non juridice” : doamna IRIMIA MIHAELA- CAMELIA, 
psiholog în cadrul Curţii de Apel Ploieşti; 

- la disciplina „Managementul activităţii grefierului în procesul civil” – specializarea 
ECRIS CIVIL: domnul BURLACU CIPRIAN IONEL, grefier în cadrul Curţii de Apel 
Bucureşti.   
Hotărârea nr. 799 

  

Hotărârea nr. 800 

Punctul 6 14217/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848222
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848223
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378663&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
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OCUPAREA UNOR POSTURI TEMPORAR VACANTE, ÎN CONDIŢIILE ART. 134 ind.1 din Legea 
nr. 304/2004 

1. Solicitarea Curţii de Apel Bucureşti de aprobare a ocupării pe perioadă nedeterminată a unor 
posturi temporar vacante de la această instanţă şi situaţia unor  judecători din cadrul instanţei ale 
căror posturi sunt ocupate în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. 

  

2. Solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi de ocupare, pe perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 134 ind. 1 din Legea 304/2004 privind organizarea judiciară, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a 2 posturi de procuror temporar vacante. 

  

3. Solicitarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Harghita,de ocupare, pe perioadă nedeterminată, în 
conformitate cu dispoziţiile art. 134 ind. 1 din Legea 304/2004, a unui post temporar vacant. 

  

4. Solicitarea Tribunalului Mureş, de ocupare, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu 
dispoziţiile art. 134 ind. 1 din Legea 304/2004, a două posturi temporar vacante. 

Soluţie 

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

1)  sesizarea ministrului justiţiei în vederea alocării din fondul de rezervă a 3 posturi 
de judecător  la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 01.05.2018, în 
vederea reluării activităţii de către doamna judecător GEORGIANA-ELENA POPOIU 
şi domnii judecători  PETRE ROŞU, MIHAI DANIEL ONIŞOR, având în vedere situaţia 
posturilor de execuţie vacante şi temporar vacante de judecător la data revenirii 
acestora în instanţă; 

2) încadrarea doamnei judecător SILVIA PAVELESCU, începând cu data de 
17.05.2018 (data reluării activităţii doamnei judecător Bianca Laura Patraş, pe al 
cărei post era încadrată) operează pe postul temporar vacant neocupat din cadrul 
Curţii de Apel Bucureşti, respectiv pe postul doamnei judecător ANAMARIA 
TRANCĂ; 

3) încadrarea doamnei judecător EVDA-SERENA MILITARU operează pe postul 
doamnei judecător IOANA DRĂGUŞANU; 

4) încadrarea doamnei judecător NICOLETA NOLDEN operează pe postul doamnei 
judecător ANDREEA CECILIA MIHAI. 

5) admiterea solicitării de ocupare pe perioadă nedeterminată a 4 posturi temporar 
vacante la Curtea de Apel Bucureşti (posturile doamnelor judecător Emilia 
Mădulărescu, Doiniţa Mihalcea, Mirela Danciu, Nicoleta Curtman); 

6) devin aplicabile prevederile art.134 ind.1 lit.f) din Legea nr.304/2004 în cazul 
postului domnului judecător MIRCEA EPURAN;   
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7) amânarea soluţionării solicitării de aprobare a ocupării posturilor doamnelor 
judecător ISABELLE TOCAN, CARMEN CONSTANŢA BALACI, pe perioadă 
nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004; 

8) menţinerea efectelor Hotărârilor Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.254/28.04.2011, nr.883/20.08.2013, nr.1112/27.10.2015, nr.802/28.06.2016 şi 
nr.94/26.02.2018, până la momentul încadrării judecătorilor menţionaţi la pct. 1. – 4. 
pe posturi vacante. 

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unui post temporar vacant de procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Iaşi, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. (unanimitate) 

III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea, pe perioadă 
nedeterminată, a unui post temporar vacant de procuror, la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Harghita, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare.(unanimitate) 

IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat ocuparea pe perioadă 
nedeterminată, a unui post temporar vacant de judecător la Tribunalul Mureş, în 
condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare.(unanimitate) 
Hotărârea nr. 801 

  

Hotărârea nr. 802 

  

Hotărârea nr. 803 

  

Hotărârea nr. 804 

Punctul 7 14232/2018 
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII: 

1. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriilor Bârlad şi Huşi.(13780/DRUO/2018) 

  

2. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Curţii de Apel Târgu Mureş.(13800/DRUO/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848225
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848226
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848227
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848228
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378678&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061


9 
 

3. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Reghin.(13776/DRUO/2018) 

  

4. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti.(13796/DRUO/2018) 

  

5. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Craiova şi Judecătoriei Motru.(13778/DRUO/2018) 

  

6. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Argeş.(13775/DRUO/2018) 

  

7. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Arad.(13780/DRUO/2018) 

  

8. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia şi ale unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia 
sa teritorilă.(13803/DRUO/2018) 

  

9. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de 
funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sebeş şi Tribunalului Alba.(13784/DRUO/2018) 

  

10. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Orăştie .(14042/DRUO/2018) 

  

11. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Tribunalului Hunedoara.(14040/DRUO/2018) 

  

12. Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Judecătoriei Deva.(14041/DRUO/2018) 

Soluţie 

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

1) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriilor Bârlad şi Huşi, 
prin transferul unui post vacant de grefier cu studii medii, treapta I (personal 
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auxiliar de specialitate), din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Bârlad în 
statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Huşi; 

2) modificarea statului de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Târgu Mureş, prin 
transformarea unui număr de trei posturi de grefier gradul II, în posturi de grefier 
gradul I, potrivit încadrării şi vechimii în specialitate a titularilor posturilor; 

3) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Reghin, prin 
transformarea unui post de grefier gradul II, în post de grefier debutant cu studii 
superioare; 

4) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Bucureşti, prin 
transformarea a două posturi vacante de muncitor treapta I (personal contractual), 
în posturi de consilier, clasa I, grad asistent (funcţie publică); 

5) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Motru şi Curţii de 
Apel Craiova, prin transferul unui post vacant de grefier cu studii superioare, 
gradul I din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Motru în statul de funcţii 
şi de personal al Curţii de Apel Craiova; 

6) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Argeş, prin 
transformarea unui post vacant de şofer (personal conex personalului auxiliar de 
specialitate), în post de grefier gradul I (personal auxiliar de specialitate); 

7) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Arad, prin 
transformarea unui post de specialist IT, în post de informatician şef; 

8) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia şi ale 
unor instanţe judecătoreşti din circumscripţia sa teritorială, după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

Instanţa Numărul de 

posturi 

Postul actual Postul transformat 

1. Curtea de Apel Alba Iulia 3 Grefier gradul II Grefier gradul I 

1 Grefier treapta I Grefier gradul I 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II 

3 Grefier treapta II Grefier treapta I 

2. Tribunalul Hunedoara 1 Grefier gradul II Grefier 

gradul I 

3. Judecătoria Petroşani 1 Grefier şef treapta I Grefier şef gradul I 

1 Grefier gradul II Grefier 

gradul I 

1 Grefier treapta II Grefier gradul II 
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4. Judecătoria Haţeg 1 Grefier arhivar treapta II Grefier arhivar treapta I 

5. Judecătoria Brad 1 Grefier arhivar treapta II Grefier arhivar treapta I 

6. Judecătoria Aiud 1 Grefier treapta I Grefier gradul I 

7. Tribunalul Sibiu 2 Grefier gradul II Grefier 

gradul I 

8. Judecătoria Sibiu 4 Grefier gradul II Grefier 

gradul I 

9. Judecătoria Mediaş 1 Grefier treapta II Grefier 

gradul II 

1 Grefier treapta I Grefier 

gradul I 

10. Tribunalul Alba 1 Grefier gradul II Grefier 

gradul I 

11. 1 Grefier treapta I Grefier 

gradul II 

12. 1 Grefier registrator treapta II Grefier 

registrator treapta I 

13. Judecătoria Avrig 1 Grefier treapta II Grefier 

treapta I 

9) modificarea statelor de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sebeş şi 
Tribunalului Alba, prin transferul unui post vacant de muncitor calificat treapta II 
(personal contractual) din statul de funcţii şi de personal al Judecătoriei Sebeş, în 
statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Alba;   

10) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Orăştie, prin 
transformarea unui post de grefier debutant cu studii medii, în post de grefier 
treapta II;   

11) modificarea statului de funcţii şi de personal al Tribunalului Hunedoara, prin 
transformarea unui post de grefier debutant cu studii superioare, în post de grefier 
gradul II. 

12) modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Deva, prin 
transformarea unui post de grefier debutant cu studii medii, în post de grefier 
treapta II. 
Hotărârea nr. 805 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848229
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Hotărârea nr. 806 

  

Hotărârea nr. 807 

  

Hotărârea nr. 808 

  

Hotărârea nr. 809 

  

Hotărârea nr. 810 

  

Hotărârea nr. 811 

  

Hotărârea nr. 812 

Hotărârea nr. 813 

  

Hotărârea nr. 814 

  

Hotărârea nr. 815 

  

Hotărârea nr. 816 

Punctul 8 14101/2018 
Solicitarea formulată de doamna judecător Gabriela Baltag, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii, cu privire la referiri critice făcute de procurori din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie, cuprinse în note de informare legate de legalitatea şi temeinicia hotărârilor 
judecătoreşti definitive de achitare, inclusiv referiri cu privire la judecători. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 
solicitării  formulate de doamna judecător Gabriela Baltag, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii, ulterior analizării de către Secţia pentru procurori a 
raportului Inspecţiei Judiciare nr.2316/IJ/590/DIP/2018 având ca obiect controlul 
tematic la Secţia Judiciară a Direcţiei Naţionale Antirorupţie privind situaţia 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848230
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848231
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848233
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848234
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848235
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848237
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848238
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848239
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848240
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848242
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848243
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378547&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
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achitărilor definitive înregistrate în perioada 2016- semestrul I 2017. (majoritate: 9 
voturi pentru amânare, 8 voturi împotriva amânării) 

Punctul 9 7113/2018 
Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna MONCEA MARIANA, 
judecător în cadrul Tribunalului Bucureşti. (Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 
1861/IJ/884/DIJ/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulate de doamna MONCEA MARIANA, judecător în 
cadrul Tribunalului Bucureşti. (majoritate: 3 voturi pentru admitere, 14 voturi pentru 
respingere) 
Hotărârea nr. 817 

Punctul 10 12040/2018 
Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul TEODOR NIŢĂ, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.(3334/IJ/852/DIP) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât restituirea  către Inspecţia 
Judiciară a Raportului nr.3334/IJ/852/DIP/2018 privind cererea de apărare a 
reputaţiei profesionale formulate de domnul TEODOR NIŢĂ, procuror în cadrul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, în vederea completării 
verificărilor. (majoritate: 4 voturi pentru admiterea cererii de apărare a reputaţiei 
profesionale; 2 voturi pentru respingerea cererii de apărare a reputaţiei 
profesionale, 11 voturi pentru restituire la Inspecţia Judiciară) 

Punctul 11 12000/2018 
Nota Inspecţiei Judiciare nr.930/1/IJ/A/2018 referitoare la propunerea privind stabilirea datei, 
locului, tematicii şi bibliografiei concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor judiciari. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerea inspectorului şef 
al Inspecţiei Judiciare privind organizarea concursului pentru numirea în funcţia 
de inspector judiciar, la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, în perioada 16 
iulie – 17 noiembrie 2018, pentru un număr de 12 posturi vacante de 
inspector judiciar, din care, 7 posturi la Direcţia de inspecţie judiciară pentru 
judecători şi 5 posturi la Direcţia de inspecţie judiciară  pentru procurori. 
(majoritate: 16 voturi DA, 1 vot NU) 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: (majoritate: 
16 voturi DA, 1 vot NU) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000371559&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848245
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376486&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000376446&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
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- calendarul de concurs actualizat şi modelul de anunţ privind concursul, conform 
anexelor;  

- tematica şi bibliografia concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor 
judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie pentru judecători. 

- tematica şi bibliografia concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor 
judiciari din cadrul Direcţiei de inspecţie pentru procurori. 
Hotărârea nr. 818 

Punctul 12 7975/2018 
Oportunitatea modificării Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a 
concursului pentru recrutarea grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului 
conex şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului 
pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din 
funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi 
instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de 
specialitate la instanţe şi parchete superioare. (nr. 15442,19675,24150/2017 ) 

Soluţie 

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea Regulamentului 
privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru recrutarea 
grefierilor arhivari, a grefierilor registratori şi a personalului conex, aprobat prin 
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.185/2007. (majoritate:16 
voturi DA, 1 vot NU, după caz, unanimitate) 
  

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea şi completarea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului 
pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale 
superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii 
superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii 
de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete 
superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.181/2007, astfel încât să fie permisă promovarea din  funcţia de grefier 
statistician, grefier documentarist, grefier arhivar şi grefier registrator cu studii 
medii în funcţia corespunzătoare cu studii superioare. (unanimitate) 
  

Hotărârea nr. 819 

  

Hotărârea nr. 820 

Punctul 13 14387/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848612
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000372421&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848613
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848614
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378833&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
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PLÂNGERI PREALABILE: 

1. Plângerea prealabilă formulată de doamna  judecător BOGDAN DANIELA GEORGETA împotriva 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 491/15.05.2018 şi a Hotărârii Secţiei pentru 
judecători nr. 538/15.05.2018 (14074/2018) 

 
2. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător ŞTEFĂNESCU DIANA  împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 681/14.06.2018  (113538/2018) 

  

3. Plângerea prealabilă formulată de domnul STĂNCIULESCU GABRIEL, prin care solicită revocarea 
adresei nr. 1/10185/21.05.2018 emisă de Biroul relaţii cu publicul din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii. (13692/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  

1) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile  formulate de 
doamna  BOGDAN (ISUF) DANIELA GEORGETA, judecător la Tribunalul 
Constanţa,  împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
491/15.05.2018 şi a Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 538/15.05.2018; 
(majoritate: 1 vot pentru admitere, 16 voturi pentru respingere, ca inadmisibilă) 

2) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile  formulate de doamna 
judecător ŞTEFĂNESCU DIANA  împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători nr. 
681/14.06.2018;(majoritate: 1 vot pentru admitere, 16 voturi pentru respingere, ca 
inadmisibilă) 

3) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile  formulate de domnul 
STĂNCIULESCU GABRIEL, prin care solicită revocarea adresei nr. 
1/10185/21.05.2018 emisă de Biroul relaţii cu publicul din cadrul Consiliului 
Superior al Magistraturii. (majoritate: 1 vot pentru admitere, 16 voturi pentru 
respingere, ca inadmisibilă) 

Punctul 14 14390/2018 
1. Desfăşurarea seminarului de formare profesională româno-moldovenesc cu tema "Organizarea 
şedinţei de judecată. Procesul verbal (Încheierea ) al şedinţei de judecată pa cauze penale, 
contravenţionale şi civile. Aspecte comparative Republica Moldova-România" Oraşul Ungheni, 15 
iunie 2018. (14263/DAERIP/2018) 

  

2. Participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea grupului de lucru e-
Law (e-Justice), în formatul mecanismului de cooperare cu sistemul judiciar şi practicienii în 
domeniul dreptului. Bruxelles, 26 iunie 2018.  (12294/DAERIP/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378836&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
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3. Participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la reuniunea persoanelor de 
contact privind sistemele naţionale de justiţie organizată de Comisia Europeană (Justice 
Scoreboard) Bruxelles, 5 iunie 2018   (7/18/DAERIP/2018) 

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul Raportului 
privind desfăşurarea seminarului de formare profesională româno-moldovenesc cu 
tema "Organizarea şedinţei de judecată. Procesul verbal (Încheierea ) al şedinţei de 
judecată pe cauze penale, contravenţionale şi civile. Aspecte comparative 
Republica Moldova-România", oraşul Ungheni, 15 iunie 2018. 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul Raportului 
privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la 
reuniunea grupului de lucru e-Law (e-Justice), în formatul mecanismului de 
cooperare cu sistemul judiciar şi practicienii în domeniul dreptului - Bruxelles, 26 
iunie 2018. 

3.1.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul Raportului 
privind participarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii la 
reuniunea persoanelor de contact privind sistemele naţionale de justiţie organizată 
de Comisia Europeană (Justice Scoreboard) Bruxelles, 5 iunie 2018. 

3.2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna 
RUXANDRA-OANA GHINESCU, personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor din cadrul Direcţiei afaceri europene, relaţii 
internaţionale şi programe – Serviciul afaceri europene, relaţii internaţionale, în 
calitate de persoană de contact în cadrul reuniunilor persoanelor de contact privind 
sistemele naţionale de justiţie. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 821 

Punctul 15 14470/2018 
CONTESTAŢII: 

1. Contestaţia doamnei SINCU-BADEA ADRIANA-IOANA, judecător la Judecătoria Constanţa, 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 556 din 15 mai 
2018, prin care a fost respinsă cererea sa de transfer la Tribunalul Constanţa. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei 
formulate de doamna SINCU-BADEA ADRIANA-IOANA, judecător cu grad 
profesional de tribunal la Judecătoria Constanţa, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 556 din 15 mai 2018. 
(majoritate: 2 voturi pentru admitere, 15 voturi pentru respingere) 
Hotărârea nr. 822 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848617
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378916&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003061
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000848615
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