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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 07.09.2018 

Punctul 1 16857/2018 
CONCURSURI: 

Comisiile de elaborare a subiectelor, de soluţionare a contestaţiilor şi de mediere la concursul de 
promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor din data de 16 septembrie 2018. ( 
14199/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de 
elaborare a subiectelor, de soluţionare a contestaţiilor şi de mediere la concursul 
de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor din data de 16 
septembrie 2018. (unanimitate/unanimitatea voturilor valabil exprimate, după caz, 
majoritate; 1 abţinere- domnul procuror Nicolae Solomon, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii la Judecători - Drept procesual civil; 2 abţineri - doamna 
procuror Tatiana Toader şi domnul judecător Mihai Andrei Balan, membri ai 
Consiliului Superior al Magistraturii la Procurori - Drept penal, Drept procesual 
penal şi Comisii comune - Jurisprudenţa CEDO şi Jurisprudenţa CJUE). 
Hotărârea nr. 850 

Punctul 2 15578/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
NĂSTASE TATIANA GABRIELA 

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 domnul 
judecător LOHĂNEL MIHAIL 

 Preşedinte al Secţiei civile a Curţii de Apel 
Braşov 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000381303&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859122
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000380024&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092
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Soluţie 

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
CUCULIS NASTASIA 

Judecător la Curtea dea Apel Constanţa 

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

Judecător la Curtea dea Apel Constanţa 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
judecător STANCU RADU 

Colonel magistrat(ret.) vicepreşedintele 
Curţii Militare de Apel Bucureşti. 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
KANDO GABRIELA-MIRELA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara 

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

Judecător la Tribunalul Prahova 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
GHIHANIŞ NECULAI 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
MIHĂILĂ GHEORGHE 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
TĂTARU MARIN 

Judecător la Tribunalul Brăila 

Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie 

 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
SULTAN ASLAN 

 Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Buftea 
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1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NĂSTASE TATIANA 
GABRIELA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 
01.11.2018. (16 voturi DA, 1 vot NUL) 

2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător LOHĂNEL MIHAIL, 
preşedinte al Secţiei civile a Curţii de Apel Braşov. (unanimitate) 

3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CUCULIS NASTASIA, 
judecător la Curtea de Apel Constanţa, începând cu data de 
01.11.2018.(unanimitate) 

4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LUNGU VIORICA, judecător la 
Curtea de Apel Constanţa, începând cu data de 01.10.2018.(unanimitate) 
  

5. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei KANDO GABRIELA-MIRELA, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. (unanimitate) 

6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PETRE MARIANA, judecător 
la Tribunalul Prahova, începând cu data de 01.10.2018.(unanimitate) 

7. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului GHIHANIŞ NECULAI, procuror 
cu grad profesional de parchet de curte de apel la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vrancea.(unanimitate) 

8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MIHĂILĂ GHEORGHE, 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea.(unanimitate) 

9. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului TĂTARU MARIN, judecător 
la Tribunalul Brăila, începând cu data de 01.10.2018.(unanimitate) 

10. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului SULTAN ASLAN, procuror 
la Parchetul de pe lângă Judecătoria Buftea.(unanimitate) 
  

11. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suspendarea analizării 
cererii de eliberare din funcţie prin pensionare, a domnului STANCU RADU, 
judecător colonel magistrat, vicepreşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti, până 
la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare. (majoritate: 14 voturi DA, 3 voturi 
NU) 
Hotărârea nr. 851 

  

Hotărârea nr. 852 

  

Hotărârea nr. 853 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858980
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858981
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858982
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Hotărârea nr. 854 

  

Hotărârea nr. 855 

  

Hotărârea nr. 856 

  

Hotărârea nr. 857 

  

Hotărârea nr. 858 

Hotărârea nr. 859 

  

Hotărârea nr. 860 

  

Hotărârea nr. 861 

Punctul 3 17357/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, CA URMARE A EXCLUDERII DIN MAGISTRATURĂ: 

Eliberarea din funcţie a doamnei ALINA MANUELA BACIU, judecător la Tribunalul Dolj, ca urmare 
excluderii din magistratură.(17156/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţie a doamnei ALINA MANUELA 
BACIU, judecător la Tribunalul Dolj, ca urmare excluderii din magistratură. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 862 

Punctul 4 15402/2018 
RECTIFICARE HOTĂRÂRI 

1. Solicitarea Ministerului Justiţiei de rectificare a Hotărârii nr. 357/27.03.2018 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. ( 5678/DRUO/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858983
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858984
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858985
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858987
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859124
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859126
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859128
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000381803&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859130
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000379848&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092
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2. Solicitarea doamnei VIORICA COSMA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de 
modificare a Hotărârii nr. 784/2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. ( 
13148/DRUO/2018) 

  

3. Solicitarea doamnei RODICA SUSANU, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de 
modificare a Hotărârii nr. 785/2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. ( 
13147/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. rectificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.357/27.03.2018, în sensul acordării avizului conform pentru 
modificarea statului de funcţii şi de personal al Judecătoriei Pogoanele, după cum 
urmează:(unanimitate) 

- pentru unul din cele 2 posturi se menţine transformarea unui post ocupat de 
grefier gradul II, în post de grefier gradul I (postul ocupat de doamna Oancea 
Nicoleta);  

- pentru cel de-al doilea post – transformarea unui post ocupat de grefier şef treapta 
II, în post de grefier şef treapta I (postul doamnei Seutea Lucia Violeta),  şi nu a unui 
post ocupat de grefier gradul II, în post de grefier gradul I, cum din eroare s-a 
solicitat iniţial. 

2. admiterea cererii formulate de doamna VIORICA COSMA, judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, de modificare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.784/11.07.2018, în ceea ce priveşte data de eliberare din funcţie, 
prin pensionare, de la 01.10.2018, la 06.10.2018; (unanimitate) 

3. admiterea cererii formulate de doamna RODICA SUSANU, judecător la Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, de rectificare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii nr.785/11.07.2018, în ceea ce priveşte vechimea în magistratură 
reţinută în considerentele hotărârii, având în vedere decizia nr.4583/26.09.2017, 
pronunţată în dosarul 25128/372016 de către Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a 
VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, astfel că la data 
de 01.10.2018, doamna judecător va avea o vechime de 32 ani şi 1 lună. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 863 

  

Hotărârea nr. 864 

  

Hotărârea nr. 865 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859001
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859002
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859003
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Punctul 5 16777/2018 
Desemnarea reprezentantului Consiliului Superior al Magistraturii în comisia de selecţie pentru 
desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Tribunalul Uniunii Europene. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a desemnat pe doamna judecător SIMONA 
CAMELIA MARCU, preşedintele  Consiliului Superior al Magistraturii, în comisia de 
selecţie pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la 
Tribunalul Uniunii Europene. (15 voturi DA, 2 NULE) 

Hotărârea nr. 866 

Punctul 6 17462/2018 
CONTESTAŢII CONCURS DE ADMITERE ÎN MAGISTRATURĂ/INSTITUTUL NAŢIONAL AL 
MAGISTRATURII: 

Contestaţiile formulate de candidaţii respinşi la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, împotriva hotărârilor comisiei de organizare a concursului. 

  

Nr. crt. Numele şi prenumele Nr.hot.comisiei de organizare 

1. DAVHOLM EVA ADRIENNE 7/24.08.2018 

2.  MANEA GABRIEL 8/24.08.2018 

3.  ŢUINEA IOANA 9/24.08.2018 

  

  

Contestaţiile formulate de candidaţii respinşi la concursul de admitere în magistratură , împotriva 
hotărârilor comisiei de organizare a concursului. 

  

Nr. crt. Numele şi prenumele Nr.hot.comisiei de organizare 

1. BOJIN GEORGE BOGDAN 6/24.08.2018 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

 - respingerea contestaţiei formulate de doamna  DAVHOLM EVA ADRIENNE 
împotriva Hotărârii nr.7/24.08.2018 Comisiei de admitere a concursului de admitere 
la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 10 iulie – 30 octombrie 
2018; (unanimitate) 
  

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000381223&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000858998
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000381908&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092


7 
 

 - respingerea contestaţiei formulate de domnul MANEA GABRIEL împotriva 
Hotărârii nr.8/24.08.2018 Comisiei de admitere a concursului de admitere la 
Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 10 iulie – 30 octombrie 
2018; (majoritate: 1 vot pentru Admitere, 16 voturi pentru Respingere) 

 - admiterea contestaţiei formulate de doamna  ŢUINEA IOANA  împotriva Hotărârii 
nr.9/24.08.2018 Comisiei de admitere a concursului de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018; 
(majoritate: 15 voturi pentru Admitere, 2 voturi pentru Respingere) 
  

  

- respingerea contestaţiei formulate de BOJIN GEORGE BOGDAN 
împotriva  Hotărârii nr.6/24.08.2018 a Comisiei de admitere a concursului de 
admitere în magistratură, organizat în perioada 04 iulie – 12 octombrie 2018. 
(majoritate: 3 voturi Admitere, 14 voturi Respingere) 
Hotărârea nr. 867 

  

Hotărârea nr. 868 

  

Hotărârea nr. 869 

  

Hotărârea nr. 870 

Punctul 7 18043/2018 
PLÂNGERI PREALABILE: 

  

1. Plângerea prealabilă formulată de doamna LESCAE-ANDREESCU ANA prin care a solicitat 
revocarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 445/19.05.2018 
(15158/DLDC/2018) 

  

2. Plângerea prealabilă formulată de doamna JURUBIŢĂ ALINA GABRIELA, judecător în cadrul 
Tribunalului Constanţa. (15004/DLDC/2018) 

  

3. Plângerea prealabilă formulată de petenta PETRESCU NICULINA. (14889/DLDC/2018) 

  

4.  Pângerea formulată de petentul KOVACS MIRCEA IOAN (15773/DLDC/2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859005
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859006
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859007
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859008
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382489&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092
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5. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător MUŞAT MIHAELA SIMONA împotriva 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/20.03.2018 (16424/DLDC) 

  

6. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător BOGDAN CAMELIA. (15536/DLDC) 

  

7. Plângerea prealabilă formulată de domnul STAN IONELprin care solicită anularea 
Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură , 
aprobat prin Hotărârea nr. 279/2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 
(15342/DLDC) 

  

  

  

  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna 
LESCAE-ANDREESCU ANA privind revocarea Hotărârii nr. 445/19.05.2018 a 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate) 

2. respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de doamna 
judecător JURUBIŢĂ ALINA-GABRIELA referitor la revocarea soluţiei din data de 
04.07.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, privind scoaterea la 
concursul de promovare efectivă din 16.09.2018 a postului vacant de judecător la 
Curtea de Apel Constanţa-Secţia I Civilă.(unanimitate) 

3.  respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de doamna 
PETRESCU NICULINA.(unanimitate) 

4. respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de domnul KOVACS 
MIRCEA IOAN privind revocarea actelor administrative emise de Consiliul Superior 
al Magistraturii cu nerespectarea dispoziţiilor legale.(unanimitate) 

5. respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul STAN 
IONEL.(unanimitate) 
  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

- amânarea discutării plângerii prealabile formulate de doamna judecător MUŞAT 
MIHAELA SIMONA, împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
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nr.293/20.03.2018, ca urmare a solicitării formulate de doamna judecător. 
(majoritate: 14 voturi pentru Amânare, 3 voturi pentru Respingere) 

- amânarea discutării plângerii prealabile formulate de doamna judecător 
CAMELIA BOGDAN, ca urmare a solicitării formulate de doamna judecător, prin 
reprezentant - avocat; (majoritate: 15 voturi pentru Amânare, 1 vot pentru 
Admitere, 1 vot pentru Respingere, ca inadmisibilă). 

Punctul 8 18044/2018 
CONTESTAŢII: 

1. Contestaţia  formulată de doamna judecător PUPĂZĂ (GRAMA) MARIA MAGDALENA 
împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
354/19.04.2018 (7085/DLDC/2018) 

  

2. Contestaţia formulată de domnul GEORGE DANIEL DANCĂ, prim procuror la Parchetul de 
pe lângă Tribunalul de Minori şi de Familie Braşov împotriva Hotărârii Secţiei pentru procurori 
a  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 255/12.06.2018. (12930/DLDC/2018) 

  

3. Contestaţia formulată de domnul VASILESCU MIHAI LAURENŢIU, împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru procurori a  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 265/12.06.2018 (1638/DLDC/2018) 

  

4.Contestaţia formulată de doamna procuror OPREA LIGIA CARMEN, împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru procurori a  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 280/12.06.2018. 
(19783/DLDC/2018) 

  

5. Contestaţia formulată de doamna procuror AMINA SPERANŢA PANTELIMON, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru procurori a  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 327/12.06.2018. 
(9416/DLDC/2018 

  

6. Contestaţia formulată de domnul MUNTEAN DRAGOŞ, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
procurori a  Consiliului Superior al Magistraturii nr. 283/12.06.2018 (19898/DLDC/2018). 

  

7. Contestaţia  formulată de doamna judecător ŞTEFĂNESCU DIANA împotriva Hotărârii Secţiei 
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 681/14.06.2018 (16630/DLDC/2018) 

  

8. Contestaţia  formulată de domnul procuror MOLDOVAN ILIE TIBERIUS împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 389/05.07.2018. 
(13247/DLDC/2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382490&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092
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9. Contestaţia  formulată de domnul procuror ALEXANDRU FRUNZĂ-NICOLESCU, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 282/12.06.2018. 
(9364/DLDC/2018) 

  

10. Contestaţie formulată de doamna CAMELIA BOGDAN, judecător la Curtea de Apel Bucureşti, 
împotriva Hotărârii nr. 608 din 26 iunie 2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. ( 10980/DRUO/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de doamna judecător 
PUPĂZĂ (GRAMA) MARIA MAGDALENA împotriva Hotărârii nr. 354/19.04.2018 a 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii; (unanimitate) 

2) respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de domnul procuror 
DANCĂ GEORGE DANIEL împotriva Hotărârii nr. 255/12.06.2018 a Secţiei pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate) 
  

3) respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de domnul procuror 
VASILESCU  MIHAI-LAURENŢIU împotriva Hotărârii nr. 265/12.06.2018 a Secţiei 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate) 
  

4) respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de doamna procuror 
OPREA LIGIA CARMEN împotriva Hotărârii nr. 280/12.06.2018 a Secţiei pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate) 
  

5) respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de doamna procuror 
PANTELIMON AMINA-SPERANŢA împotriva Hotărârii nr. 327/12.06.2018 a Secţiei 
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.(unanimitate) 

6) respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de domnul procuror 
MUNTEAN DRAGOŞ împotriva Hotărârii nr. 283/12.06.2018 a Secţiei pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.(unanimitate) 

7) respingerea, ca inadmisibilă, a contestaţiei formulate de doamna judecător 
ŞTEFĂNESCU DIANA împotriva Hotărârii nr.681/14.06.2018 a Secţiei pentru 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.(unanimitate) 
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8) respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de domnul procuror 
MOLDOVAN ILIE TIBERIUS împotriva Hotărârii nr.389/05.07.2018 a Secţiei pentru 
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.(unanimitate) 

9) respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de domnul ALEXANDRU 
FRUNZĂ-NICOLESCU, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş, 
împotriva Hotărârii nr.282/12.06.2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului 
Superior al Magistraturii.(unanimitate) 

10) respingerea contestaţiei formulate de doamna judecător CAMELIA BOGDAN, 
împotriva Hotărârii nr. 608/ 31.05.2018 2018 a Secţiei pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. (majoritate: 1 vot pentru Admitere; 16 voturi pentru 
Respingere) 
Hotărârea nr. 871 

  

Hotărârea nr. 872 

  

Hotărârea nr. 873 

  

Hotărârea nr. 874 

  

Hotărârea nr. 875 

  

Hotărârea nr. 876 

  

Hotărârea nr. 877 

  

Hotărârea nr. 878 

Hotărârea nr. 879 

  

Hotărârea nr. 880 

Punctul 9 15294/2018 
Raport privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al Magistraturii la Adunarea Generală a 
Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, Lisabona, 30 mai - 01 iunie 2018. (13531/2018) 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859146
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859147
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859148
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859149
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859150
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859151
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859152
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859153
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859154
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859155
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000379740&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003092
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul Raportului 
nr.01/13531/2018  privind participarea delegaţiei Consiliului Superior al 
Magistraturii la Adunarea Generală a Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare, 
Lisabona, 30 mai - 01 iunie 2018. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât următoarele: 

1. avizarea favorabilă a traducerii în regim normal a celor 3 rapoarte aferente 
proiectelor RECJ derulate în perioada 2017/2018; (majoritate: 14 voturi DA, 1 vot 
NU, 2 voturi NULE) 

2. desemnarea pentru proiectul nr.1 „Independenţa, responsabilitatea şi calitatea 
sistemelor judiciare”(continuare): 

- a domnului judecător MIHAI BOGDAN MATEESCU, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii (pentru prima întâlnire a grupului de lucru); (majoritate: 14 
voturi DA, 3 voturi NU) 

- a domnului procuror NICOLAE ANDREI SOLOMON, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; (majoritate: 14 voturi DA, 3 voturi NU) 

3. desemnarea pentru proiectul nr.2 „Încrederea publică şi imaginea justiţiei” 
(continuare): 

- a doamnei judecător ANDREA ANNAMARIA CHIŞ, membru al Consiliului Superior 
al Magistraturii, în calitate de coordonator al acestui proiect; (majoritate: 13 voturi 
DA, 4 voturi NU) 

- a doamnei procuror TATIANA TOADER, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; (majoritate: 14 voturi DA, 3 voturi NU) 

4. desemnarea pentru proiectul  nr.3 „Promovarea justiţiei digitale” (continuare) a 
domnului judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii; (majoritate: 14 voturi DA, 3 voturi NU) 

5. desemnarea pentru proiectul  nr.4 „Promovarea accesului la instanţe echitabile 
şi imparţiale” a domnului judecător MIHAI ANDREI BALAN, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii; (majoritate: 13 voturi DA, 3 voturi NU, 1 vot NUL) 

6. pentru proiectul nr.5 „Îmbunătăţirea cunoştinţelor reciproce şi întelegerea 
sistemelor judiciare” – personalul din cadrul aparatului tehnic al Consiliului 
Superior al Magistraturii  va fi desemnat ulterior, în apropierea datei de desfăşurare 
a seminarului dedicat personalului consiliilor judiciare; (unanimitate) 
Hotărârea nr. 881 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859158
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