
Secţie Judecători 
Ordinea de zi soluţionată din data de 03.07.2018 

Punctul 1 13640/2018 
Candidaturile depuse pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
amânarea  discutării candidaturilor depuse pentru ocuparea funcţiei de preşedinte 
al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
(9 voturi admitere, 1 vot respingere) 

Punctul 2 12673/2018 
NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I Civilă a Curţii de Apel Piteşti a doamnei 
judecător POSTELNICESCU MARIA CORINA. ( 12117/DRUO/2018) 

  

2. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei Conflicte de muncă şi asigurări sociale a 
Tribunalului Gorj a doamnei judecător BELU AMALIA. ( 11465/DRUO/2018) 

  

3. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Gorj a 
domnului judecător CONSTANTINESCU GHEORGHE. ( 12117/DRUO/2018) 

  

4. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Argeş a 
doamnei judecător ACHIM ALINA MIHAELA. ( 12279/DRUO/2018) 

  

5. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Prahova a 
domnului judecător DINU IULIAN. ( 11906/DRUO/2018) 

  

6. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Prahova a 
doamnei judecător PAVEL-ANTON IONELA ALINA ( 11905/DRUO/2018) 

  

7. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Judecătoriei Timişoara a 
domnului judecător MARCU DANIEL.( 12415/2018) 
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8.  Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ 
şi fiscal a Tribunalului Olt a domnului judecător PIŢU MARIN CONSTANTIN. (12080/2018) 

  

9. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze penale cu minori 
şi de familie a Curţii de Apel Constanţa a domnului judecător NĂSTASE DAN IULIAN. (12736/2018) 

  

10. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a civile a Tribunalului Bucureşti a 
doamnei judecător DANIELA-ANICA DUDU. (13062/2018) 

  

11. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Brăila a domnului 
judecător MIHĂIŢĂ CONSTANTIN. (11736/2018) 

  

12. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi a doamnei 
judecător ELIZA - LOREDANA DAVID. (11461/2018) 

  

13. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Mehedinţi a 
domnului judecător SIMA ION COSMIN. (13681/2018) 

  

14. Propunerea de numire în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-a civile a Curţii de Apel Bucureşti a 
doamnei judecător STELUŢA MIRELA CROITORU.  (12673/2018) 

  

  

Soluţie 

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

  
1. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei I Civilă a Curţii de Apel Piteşti a 
doamnei judecător POSTELNICESCU MARIA CORINA, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 18.07.2018. 
  

2. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă şi asigurări sociale 
a Tribunalului Gorj a doamnei judecător BELU AMALIA, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 04.07.2018. 



  

3. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Gorj a domnului 
judecător CONSTANTINESCU GHEORGHE, pe o perioadă de 3 ani, începând cu 
data de 04.07.2018. 
  

4. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Argeş a doamnei 
judecător ACHIM ALINA MIHAELA, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
23.07.2018. 
  

5. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Prahova a 
domnului judecător DINU IULIAN, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
30.07.2018. 
  

6. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Prahova a 
doamnei judecător PAVEL-ANTON IONELA ALINA, pe o perioadă de 3 ani, începând 
cu data de 20.07.2018. 
  

7. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Judecătoriei Timişoara a 
domnului judecător cu grad de tribunal MARCU DANIEL, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 04.07.2018. 
  

8. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Olt a domnului judecător PIŢU MARIN 
CONSTANTIN, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.07.2018. 
  

9. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze penale cu 
minori şi de familie a Curţii de Apel Constanţa a domnului judecător NĂSTASE DAN 
IULIAN, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 04.07.2018. 
  

10. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a III-a civile a Tribunalului Bucureşti 
a doamnei judecător DANIELA-ANICA DUDU, pe o perioadă de 3 ani, începând cu 
data de 04.07.2018. 
  

11. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Brăila a 
domnului judecător MIHĂIŢĂ CONSTANTIN, pe o perioadă de 3 ani, începând cu 
data de 04.07.2018.  



  

12. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi a doamnei 
judecător ELIZA - LOREDANA DAVID, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
04.07.2018. 
  

13. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Mehedinţi a 
domnului judecător SIMA ION COSMIN, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
04.07.2018. 
  

14. Numirea în funcţia de preşedinte al Secţiei a IV-a civile a Curţii de Apel Bucureşti 
a doamnei judecător STELUŢA MIRELA CROITORU, pe o perioadă de 3 ani, 
începând cu data de 04.07.2018. 
Hotărârea nr. 691 

  

Hotărârea nr. 692 

  

Hotărârea nr. 693 

  

Hotărârea nr. 694 

  

Hotărârea nr. 695 

  

Hotărârea nr. 696 

  

Hotărârea nr. 697 

  

Hotărârea nr. 698 

Hotărârea nr. 699 

  

Hotărârea nr. 700 

  

Hotărârea nr. 701 
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Hotărârea nr. 702 

  

Hotărârea nr. 703 

  

Hotărârea nr. 704 

Punctul 3 12670/2018 
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I Civilă a Tribunalului Olt a doamnei 
judecător OLTEAN SIMONA. ( 12117/DRUO/2018) 

  

2. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Găeşti a doamnei judecător 
CIOBĂNIŢĂ CRISTIANA. ( 12224/DRUO/2018) 

  

3. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru conflicte de muncă şi asigurări 
sociale a Tribunalului Argeş a doamnei judecător GRIGORE RALUCA . ( 12275/DRUO/2018) 

  

4. Propunerea de delegare în funcţia de  vicepreşedinte al Tribunalului Constanţa a doamnei 
judecător DUŢĂ CRISTINA RAMONA. (12217/2018) 

  

5. Propunerea de delegare în funcţia de  vicepreşedinte al Tribunalului Arad a domnului 
judecător  BRADIN VIRGILIU-FLAVIUS. (12419/2018) 

  

6. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Arad a domnului judecător  SZEP 
ŞANDOR OTTO, vicepreşedinte al Tribunalului Arad. (12419/2018) 

  

7. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a domnului 
judecător  BADEA MARIUS TUDOSE. (12854/2018) 

  

8. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Suceava a domnului 
judecător  BRÂNZĂ CĂTĂLIN. (12872/2018) 
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9. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de Apel Craiova a 
domnului judecător  BUNEA LUCIAN. (12952/2018) 

  

10. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Satu Mare a 
doamnei judecător OANA-MIHAELA BACULESCU. (11280/2018) 

  

11. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Focşani a domnului 
judecător  PĂUN IONEL-IULIAN, preşedintele Secţiei penale a Judecătoriei Focşani. (11388/2018) 

  

12. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Timiş a doamnei judecător 
BĂRĂGAN GABRIELA. (13021/2018). 

  

13. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Ineu a doamnei LUCIU 
MARIANA, judecător la Judecătoria Arad. (13234/2018) 

  

14. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zalău a doamnei judecător 
CRISTE ANCA ADRIANA. (13241/2018) 

  

15. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului Sălaj a doamnei judecător 
KENDE MONICA. (13222/2018) 

  

16. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila a domnului judecător 
SORIN JOGHIU, preşedintele Secţiei civile a Judecătoriei Brăila. (11740/2018) 

  

17. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al  Judecătoriei Satu Mare a doamnei 
judecător MONICA-CORINA SĂLĂGEAN. (11272/2018) 

  

18. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpina a doamnei PETRE 
MARIANA, judecător la Tribunalul Prahova. (13137/2018) 

  

19. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hârşova a doamnei STĂNESCU 
ISABELA-ALINA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Medgidia. (13533/2018) 

  



20. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi a 
domnului  judecător DORU BENESCU. (13540/2018) 

Soluţie 

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

  
1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Olt a doamnei 
judecător OLTEAN SIMONA, începând cu data de 18.07.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Găeşti a doamnei judecător 
CIOBĂNIŢĂ CRISTIANA, începând cu data de 04.07.2018, până la ocuparea funcţiei 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru conflicte de muncă şi 
asigurări sociale a Tribunalului Argeş a doamnei judecător GRIGORE RALUCA, 
începând cu data de 04.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

4. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Constanţa a doamnei 
judecător DUŢĂ CRISTINA RAMONA, începând cu data de 04.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 

  

5. Delegarea în funcţia de preşedinte al Tribunalului Arad a domnului judecător 
SZEP ŞANDOR OTTO, vicepreşedinte al Tribunalului Arad, începând cu data de 
04.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. 
  

6. Delegarea în funcţia de  vicepreşedinte al Tribunalului Arad a domnului 
judecător  BRADIN VIRGILIU-FLAVIUS, începând cu data de 04.07.2018, până la 
revenirea titularului postului, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

7. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a 
domnului judecător BADEA MARIUS TUDOSE, începând cu data de 30.07.2018, 



până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. 

  

8. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Suceava a domnului BRÂNZĂ 
CĂTĂLIN, judecător la Tribunalul Suceava, începând cu data de 04.07.2018, 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 Secţiei I civile a Curţii de Apel Craiova a 
domnului judecător  BUNEA LUCIAN, începând cu data de 04.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

10. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Satu Mare a 
doamnei judecător OANA-MIHAELA BACULESCU, începând cu data de 04.07.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

11. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Focşani a domnului 
judecător  PĂUN IONEL-IULIAN, preşedintele Secţiei penale a Judecătoriei Focşani, 
începând cu data de 04.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 
examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

12. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Timiş a doamnei judecător 
BĂRĂGAN GABRIELA, 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. 
  

13. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Ineu a doamnei LUCIU 
MARIANA, judecător la Judecătoria Arad, 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. 
  

14. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zalău a doamnei judecător 
CRISTE ANCA ADRIANA, începând cu data de 04.07.2018, până la ocuparea funcţiei 
prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  



15. Delegarea în funcţia de preşedinte al Tribunalului Sălaj a doamnei 
judecător KENDE MONICA, 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. 
  

16.1. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila a domnului 
judecător SORIN JOGHIU, preşedintele Secţiei civile a Judecătoriei Brăila, începând 
cu data de 04.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 
condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.  
  

16.2. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Brăila, prin 
demisie, a domnului judecător SORIN JOGHIU, începând cu data delegării sale în 
funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Brăila. 
  

17. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Satu Mare a doamnei 
judecător MONICA-CORINA SĂLĂGEAN, începând cu data de 04.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 
  

18. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Câmpina a doamnei PETRE 
MARIANA, judecător la Tribunalul Prahova, în perioada 04.07.2018 -15.07.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii. 
  

19. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Hârşova a doamnei 
STĂNESCU ISABELA-ALINA, judecător cu grad profesional de tribunal la 
Judecătoria Medgidia, începând cu data publicării decretului de eliberare din 
funcţie a titularului postului, dar nu mai devreme de data de 23.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 
  

20. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Galaţi a 
domnului  judecător DORU BENESCU, începând cu data de 01.09.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  
Hotărârea nr. 705 

  

Hotărârea nr. 706 
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Hotărârea nr. 707 

  

Hotărârea nr. 708 

  

Hotărârea nr. 709 

  

Hotărârea nr. 710 

  

Hotărârea nr. 711 

  

Hotărârea nr. 712 

Hotărârea nr. 713 

  

Hotărârea nr. 714 

  

Hotărârea nr. 715 

  

Hotărârea nr. 716 

  

Hotărârea nr. 717 

  

Hotărârea nr. 718 

  

Hotărârea nr. 719 

  

Hotărârea nr. 720 

Hotărârea nr. 721 

  

Hotărârea nr. 722 
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Hotărârea nr. 723 

  

Hotărârea nr. 724 

Punctul 4 12663/2018 
PRELUNGIRE DELEGARE: 

1. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Olt a 
doamnei judecător DAN ILEANA . ( 12098/DRUO/2018) 

  

2. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Neamţ a 
doamnei judecător NICA ILONA. ( 12180/DRUO/2018) 

  

3. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mediaş a doamnei 
judecător BĂEŞIU MIHAELA CRISTINA. ( 12221/DRUO/2018) 

  

4. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Aiud a doamnei 
judecător FILIMON ELENA ADRIANA. ( 12219/DRUO/2018) 

  

5. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Costeşti a domnului 
judecător FILIONESCU ROBERT-NICOLAE. ( 12274/DRUO/2018) 

  

6. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Olteniţa a doamnei 
judecător AURICA BODÎRLĂU. ( 12353/DRUO/2018) 

  

7. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Giurgiu a doamnei judecător ŞTEFĂNESCU ANCA ELENA. ( 12352/DRUO/2018) 

  

8. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mangalia a domnului 
judecător cu grad profesional de tribunal DAVID ANTON CRISTIAN. (12614/2018) 

  

9. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bolintin Vale a 
doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BUGNAR CRISTINA. (12490/2018) 
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10. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Ploieşti a domnului judecător NEDELCU NICOLAE. (12866/2018) 

  

11. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei pentru cauze civile a 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a doamnei judecător FULGA VIOLETA.(12932/2018) 

  

12. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a 
domnului judecător cu grad profesional de curte de apel LUMINEANU MARIUS ALEXANDRU, 
preşedintele Secţiei pentru cauze civile a instanţei.(12933/2018) 

  

13. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Satu Mare a doamnei judecător ADRIANA-MARIANA VÎLCU. 
(11377/2018) 

  

14. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lieşti 
a domnului CORNELIU ILIE, judecător la Judecătoria Tecuci. (11739/2018)   

  

15. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei  Zimnicea a doamnei ADRIANA PENCEA, judecător la Tribunalul Teleorman. 
(11672/2018)   

  

16. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al  Tribunalului Olt 
a doamnei  judecător MEŞINĂ NUŢI FLORENTINA OLT. (13016/2018)   

  

17. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Rădăuţi a domnului 
judecător CIOBÎCĂ GEORGE OCTAVIAN. (13177/2018) 

  

18. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mizil a doamnei 
judecător DINU MĂDĂLINA GEORGETA. (12995/2018) 

  

19. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Braşov a doamnei 
judecător BARBU ELENA, vicepreşedinte al acestei instanţe. (13140/2018) 

  

20. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Braşov a 
doamnei judecător NICULEASA DANIELA. (13065/2018) 



  

21. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Urziceni a doamnei 
judecător ELENA-MINERVA COMAN. (12601/2018) 

  

22. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Feteşti a domnului 
judecător ADRIAN NICA. (13238/2018) 

  

23. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penală şi pentru cauze cu 
minori a Curţii de Apel Galaţi a domnului judecător FLORIN MELEACĂ. (13238/2018) 

  

24. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Filiaşi a doamnei 
OŢEL SIMONA-MARIA, judecător  la Tribunalul Dolj. (13846/2018) 

  

25. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Novaci a doamnei 
judecător DAFINESCU ELENA. (13683/2018). 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Olt 
a doamnei judecător DAN ILEANA, începând cu data de 12.07.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 

  
2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Neamţ a 
doamnei judecător NICA ILONA, 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) 
  

3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mediaş a doamnei 
judecător BĂEŞIU MIHAELA CRISTINA, 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 Aiud a doamnei 
judecător FILIMON ELENA ADRIANA, 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. (unanimitate) 
  

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei  Costeşti a domnului 
judecător FILIONESCU ROBERT-NICOLAE, începând cu data de 01.08.2018, până 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Olteniţa a doamnei 
judecător AURICA BODÎRLĂU, 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) 
  

7. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Giurgiu a doamnei judecător ŞTEFĂNESCU ANCA ELENA, începând cu data de 
18.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. (unanimitate) 
  

8. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Mangalia a domnului 
judecător cu grad profesional de tribunal DAVID ANTON CRISTIAN, 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) 
  

9. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bolintin Vale a 
doamnei judecător cu grad profesional de tribunal BUGNAR CRISTINA, 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) 
  

10. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Ploieşti a domnului judecător NEDELCU NICOLAE, începând cu data de 15.06.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 
  

11. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţ iei pentru cauze civile a 
Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a doamnei judecător FULGA VIOLETA, începând cu 
data de 18.07.2018, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 



  

12. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea a 
domnului judecător cu grad profesional de curte de apel LUMINEANU MARIUS 
ALEXANDRU, preşedintele Secţiei pentru cauze civile a instanţei, începând cu data 
de 18.07.2018, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 
  

13. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile de contencios 
administrativ şi fiscal din cadrul Tribunalului Satu-Mare a doamnei judecător VÎLCU 
ADRIANA MARIANA, începând cu data de 10.08.2018, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

14. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lieşti a domnului 
CORNELIU ILIE, judecător la Judecătoria Tecuci, 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) 
  

15. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Zimnicea a 
doamnei ADRIANA PENCEA, judecător la Tribunalul Teleorman, 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. (8 voturi DA, 2 voturi NU) 
  

16. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Olt a doamnei 
judecător MEŞINĂ NUŢI FLORENTINA OLT, începând cu data de  29.06.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 
  

17. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Rădăuţi a domnului 
judecător CIOBÎCĂ GEORGE OCTAVIAN, 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) 
  

18. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Mizil a 
doamnei judecător DINU MĂDĂLINA GEORGETA, începând cu data de 
30.07.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  



19. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel Braşov a doamnei 
judecător BARBU ELENA, vicepreşedinte al acestei instanţe, începând cu data 
07.07.2018,  până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 
  

20. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Braşov a 
doamnei judecător NICULEASA DANIELA, începând cu data de 18.07.2018, până la 
revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

21. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Urziceni a doamnei 
judecător ELENA MINERVA COMAN, 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) 
  

22. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Feteşti a domnului 
judecător ADRIAN NICA, începând cu data de 30.07.2018, 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 Secţiei penale şi pentru cauze 
cu minori a Curţii de Apel Galaţi a domnului judecător MELEACĂ FLORIN, începând 
cu data de 21.09.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar 
nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

24. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al  Judecătoriei Filiaşi a 
doamnei  OŢEL SIMONA-MARIA, judecător la Tribunalul Dolj, 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) 
  

25. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Novaci a doamnei 
judecător DAFINESCU ELENA, începând cu data de 30.07.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 
  

Hotărârea nr. 725 

  

Hotărârea nr. 726 
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Hotărârea nr. 727 

  

Hotărârea nr. 728 

  

Hotărârea nr. 729 

  

Hotărârea nr. 730 

  

Hotărârea nr. 731 

  

Hotărârea nr. 732 

Hotărârea nr. 733 

  

Hotărârea nr. 734 

  

Hotărârea nr. 735 

  

Hotărârea nr. 736 

  

Hotărârea nr. 737 

  

Hotărârea nr. 738 

  

Hotărârea nr. 739 

  

Hotărârea nr. 740 

Hotărârea nr. 741 

  

Hotărârea nr. 742 
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Hotărârea nr. 743 

  

Hotărârea nr. 744 

  

Hotărârea nr. 745 

  

Hotărârea nr. 746 

  

Hotărârea nr. 747 

  

Hotărârea nr. 748 

Hotărârea nr. 749 

Punctul 5 13287/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE: 

  

1. Cererea doamnei judecător NICULESCU DOINA-MARIA, de eliberare din funcţia de preşedinte al 
Secţiei civile a Judecătoriei Giurgiu, ca urmare a demisiei. 

  

2. Cererea domnului VESELIN FLORIN CRISTIAN, judecător cu grad profesional de tribunal, 
preşedinte al Judecătoriei Bălceşti, de eliberare din această funcţie de conducere, ca urmare a 
demisiei şi continuarea activităţii la Tribunalul Dolj. (13077/2018) 

Soluţie 

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

1. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Giurgiu a 
doamnei judecător NICULESCU DOINA-MARIA, începând cu data de 04.07.2018,ca 
urmare a demisiei. 

2. Eliberarea din funcţia de preşedinte al Judecătoriei Bălceşti a domnului judecător 
cu grad profesional de tribunal VESELIN FLORIN CRISTIAN, începând cu data de 
01.08.2018, prin demisie şi continuarea activităţii domnului judecător la Tribunalul 
Dolj, în condiţiile art. 51 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, începând cu data de 
01.08.2018. 
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Hotărârea nr. 750 

  

Hotărârea nr. 751 

Punctul 6 13176/2018 
Propunerile de eliberare din funcţiile de conducere exercitate de către judecătorii promovaţi 
la instanţele superioare, prin valorificarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de 
execuţie din data de 26 noiembrie 2017. (13129/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliberarea 
din funcţiile de conducere exercitate de către următorii judecători, ca urmare a 
valorificării rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie din data 
de 26 noiembrie 2017, începând cu data promăvării: (unanimitate) 
  

  

Nr. 
crt. 

Numele şi 
prenumele 

Funcţia de conducere din care 
urmează să fie eliberat 

Instanţa unde va fi promovat 

1 MAGA MIHAELA 
DORINA 

Preşedinte al Judecătoriei 
Botoşani 

Tribunalul Botoşani, începând 
cu data de 01.07.2018 

2 VANK ADRIAN 
VICTOR 

Vicepreşedinte al Judecătoriei 
Brăila 

Tribunalul Brăila, începând cu 
data de 01.07.2018 

3 FILIP VIRGILIU 
CEZAR 

Preşedinte al Secţiei Civile a 
Tribunalului Ilfov 

Curtea de Apel Bucureşti, 
începând cu data de 01.01.2019 

  

  

  

Hotărârea nr. 752 

Punctul 7 13709/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE PRIN PENSIONARE: 

1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei STRAT BEATRICE-TANŢA, 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (DRUO 11542) 

  

2.  Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŞERBAN FLORENTINA, magistrat-
asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (12815/2018) 

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

  

1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STRAT BEATRICE-TANŢA, 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 03 
septembrie 2018. 
  

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  ŞERBAN FLORENTINA, 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 01 
septembrie 2018. 

  
Hotărârea nr. 753 

  

Hotărârea nr. 754 

Punctul 8 13075/2018 
Referat privind data numirii domnului judecător GHEORGHE ONOFREICIUC DRANCA în 
funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a Tribunalului Suceava. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
Hotărârii nr. 614/2018, în sensul ca numirea domnului judecător GHEORGHE 
ONOFREICIUC DRANCA în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a Tribunalului 
Suceava să opereze începând cu data de 27.06.2018, în loc de 15.06.2018. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 755 

Punctul 9 13450/2018 
CONTINUARE ACTIVITATE: 

1. Opţiunea domnului judecător GHICULESCU ADRIAN REMUS de a funcţiona la Curtea de Apel 
Bucureşti, începând cu data de 01.01.2019, după expirarea mandatului de preşedinte al Curţii de 
Apel Ploieşti. (12863) 

  

2. Opţiunea doamnei MARIN ANCA CORINA, judecător cu grad profesional de tribunal de a 
funcţiona la Tribunalul Prahova, începând cu data de 01.01.2019, după expirarea mandatului de 
preşedinte al Judecătoriei Vălenii de Munte. (13078) 
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3. Opţiunea doamnei judecător COJOCARU PETRONELA ROXANA  de a funcţiona la Tribunalul 
Iaşi, începând cu data de 15.07.2018, după expirarea mandatului de preşedinte al Judecătoriei 
Paşcani. (Nota completatoare 5/5) 

  

4. Opţiunea doamnei judecător MUNTEANU DIANA-MARIA, preşedintele Judecătoriei Năsăud, de 
continuare a activităţii la Judecătoria Satu Mare sau, în subsidiar, la Judecătoria Carei, începând cu 
data de 01.01.2019, după expirarea mandatului funcţiei de conducere.(13494) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Admiterea, de principiu, a solicitării formulate de domnul judecător 
GHICULESCU ADRIAN REMUS, de continuare a activităţii la Curtea de Apel 
Bucureşti, în temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, începând cu data de 
01.01.2019, dată la care expiră mandatul în funcţia de preşedinte al Curţii de Apel 
Ploieşti, urmând ca situaţia posturilor să fie avută în vedere la o dată mai apropiată 
de momentul transferului. (unanimitate) 
  

2. Admiterea, de principiu, a solicitării formulate de doamna judecător cu grad 
profesional de tribunal MARIN ANCA CORINA, de continuare a activităţii la 
Tribunalul Prahova, în temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, începând cu 
data de 01.01.2019, dată la care expiră mandatul în funcţia de preşedinte al 
Judecătoriei Vălenii de Munte, urmând ca situaţia posturilor să fie avută în vedere 
la o dată mai apropiată de momentul transferului. (unanimitate) 
  

3. Transferul doamnei judecător cu grad profesional de tribunal COJOCARU 
PETRONELA ROXANA de la Judecătoria Paşcani la Tribunalul Iaşi, în temeiul art. 
51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările, 
începând cu data de 15.07.2018, data expirării mandatului de preşedinte al 
Judecătoriei Paşcani, pe un post de execuţie care se vacantează urmare a 
concursului sau examenului pentru numiri în funcţii de conducere la curţi de apel, 
tribunale şi judecătorii.  (9 voturi admitere, 1 vot respingere) 
  

4. Admiterea, de principiu, a solicitării formulate de doamna judecător MUNTEANU 
DIANA-MARIA, de continuare a activităţii la Judecătoria Satu Mare, în temeiul art. 
51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, începând cu data de 01.01.2019, dată la care 
expiră mandatul în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Năsăud, urmând ca situaţia 



posturilor să fie avută în vedere la o dată mai apropiată de momentul transferului. 
(9 voturi admitere, 1 vot respingere) 
Hotărârea nr. 756 

  

Hotărârea nr. 757 

  

Hotărârea nr. 758 

  

Hotărârea nr. 759 

Punctul 10 12870/2018 
DETAŞARE/PRELUNGIRE DETAŞARE: 

1. Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri privind detaşarea domnului judecător ANDREI IACUBA, 
preşedintele Tribunalului pentru minori şi familie Braşov. (11780/DRUO/2018) 

  

2. Solicitarea Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti privind detaşarea doamnei RICA VASILIU-
CRAVELOS, judecător la Tribunalul Iaşi. (13041/2018) 

  

3. Solicitarea Ministerului Afacerilor Externe privind detaşarea  doamnei DIANA MINCĂ, judecător la 
Tribunalul Ilfov. (13511/2018) 

  

4. Solicitarea de detaşare la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului NICOLAE CRISTIAN 
TODORUŢ, judecător la Curtea de Apel Oradea. (13223/2018) 

  

5. Solicitarea privind prelungirea detaşării unor magistraţi în cadrul Institutului Naţional al 
Magistraturii. (13123/2018)  

  

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Detaşarea în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a domnului judecător IACUBA 
ANDREI, preşedinte al Tribunalului pentru Minori şi Familie Braşov, pe o perioadă 
de 3 ani, începând cu data de 17.08.2018, ca urmare a numirii în calitate de personal 
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de instruire propriu, în cadrul Departamentului relaţii internaţionale – SNG. ( 9 
voturi DA, 1 vot NU) 
  

2. Respingerea detaşării în cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti a doamnei 
RICA VASILIU-CRAVELOS, judecător la Tribunalul Iaşi. (3 voturi admitere, 6 voturi 
respingere, 1 vot nul) 

  
3. Respingerea detaşării în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a doamnei 
DIANA  - ELIZA MINCĂ, judecător la Tribunalul Ilfov. ( 1 vot admitere, 9 voturi 
respingere) 
  

4. Detaşarea la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului NICOLAE CRISTIAN 
TODORUŢ, judecător la Curtea de Apel Oradea, pe o perioadă de 2 ani, începând cu 
data de 01.09.2018. ( 8 voturi admitere, 2 voturi respingere) 
  

5.1. Prelungirea detaşării în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a doamnei 
LĂBUŞ ANA CRISTINA, judecător la Tribunalul Iaşi, pe perioada 11.10.2018-
21.12.2018. ( 7 voturi admitere, 3 voturi respingere) 
  

5.2. Prelungirea detaşării în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a domnului 
MEIU EMILIAN CONSTANTIN, judecător cu grad de curte de apel la Tribunalul Ilfov, 
pe perioada 01.09.2018-21.12.2018. ( 6 voturi admitere, 4 voturi respingere) 

  
Hotărârea nr. 760 

  

Hotărârea nr. 761 

  

Hotărârea nr. 762 

  

Hotărârea nr. 763 

  

Hotărârea nr. 764 

Punctul 11 13448/2018 
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ÎNCETARE DETAŞARE: 

Cererea doamnei judecător AMALIA ANDONE-BONTAŞ de încetare a detaşării în cadrul Şcolii 
Naţionale de Grefieri. (12974/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 
detaşării în cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri a doamnei judecător AMALIA 
ANDONE-BONTAŞ, începând cu data de 01.08.2018, ca urmare a solicitării doamnei 
judecător. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 765 

Punctul 12 12424/2018 
1. Solicitarea doamnei judecător JURUBIŢĂ ALINA -GABRIELA de analizare a oportunităţii 
organizării unei sesiuni de transferuri la curţile de apel anterior vacanţei judecătoreşti. 
(11229/DRUO/2018) 

  

2. Solicitarea doamnei judecător IOANA-LUCIANA HANGANU de analizare a oportunităţii organizării 
unei sesiuni de transferuri în perioada iunie-iulie 2018. (12928/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Respingerea solicitării doamnei JURUBIŢĂ ALINA –GABRIELA, judecător la Tribunalul 
Constanţa,  privind organizarea unei sesiuni de transferuri la curţile de apel anterior 
vacanţei judecătoreşti. (1 vot admitere, 9 voturi respingere) 

2. Respingerea solicitării doamnei IOANA-LUCIANA HANGANU, judecător la Curtea de 
Apel Galaţi de analizare a oportunităţii organizării unei sesiuni de transferuri în perioada 
iunie-iulie 2018. (1 vot admitere, 9 voturi respingere) 

  

Hotărârea nr. 766 
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