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Secţie Judecători 
Ordinea de zi soluţionată din 13.09.2018 

Punctul 1 18361/2018 
PLÂNGERE PREALABILĂ: 

Plângerea prealabilă formulată de domnul CIUCULESCU CONSTANTIN, judecător militar la 
Tribunalul Militar Bucureşti, delegat la Tribunalul Militar Timişoara, împotriva Hotărârii Secţiei pentru 
judecători nr.790  din 07.09.2018. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul 
CIUCULESCU CONSTANTIN, judecător militar la Tribunalul Militar Bucureşti, 
delegat la Tribunalul Militar Timişoara, împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători 
nr.790  din 07.09.2018. (unanimitate) 

Punctul 2 18247/2018 
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Slobozia a doamnei judecător 
NEAGU GEORGETA-CLAUDIA. (DRUO 14996/2018, 14938/ST) 

  

2. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Craiova a 
doamnei judecător cu grad de tribunal BUDIANĂ GEORGETA RALUCA. (DRUO 18103/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Slobozia a doamnei judecător 
NEAGU GEORGETA-CLAUDIA, începând cu data de 14.09.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (7 
voturi DA, 3 voturi Nu) 
  

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Craiova a 
doamnei judecător cu grad de tribunal BUDIANĂ GEORGETA RALUCA, începând 
cu data de 14.09.2018, până la revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 
luni. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 805 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382807&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382693&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859899
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Hotărârea nr. 806 

Punctul 3 18348/2018 
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie a doamnei judecător LAVINIA CURELEA. (DRUO 18194/2018) 

  

2. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului 
Mureş a doamnei judecător ANDREEA TOMA. (DRUO 18299/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie a doamnei judecător LAVINIA CURELEA, începând cu data de 
19.09.2018, până la ocuparea postului în condiţiile art. 53 din Legea nr. 303/2004, 
dar nu mai mult de 6 luni. (9 voturi Da, 1 vot Nu) 
  

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Mureş 
a doamnei  judecător cu grad profesional de curte de apel TOMA ANDREEA, 
începând cu data de 21.09.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 807 

  

Hotărârea nr. 808 

Punctul 4 18365/2018 
PRELUNGIRE DETAŞARE: 

1. Propunerea de prelungire a detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului CRISTIAN 
OLTEANU, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 

  

2. Propunerea de  prelungire a detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei ENRICA 
ANDA BĂDOIU, judecător la Tribunalul Bucureşti. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860159
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382794&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859900
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860161
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382811&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
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Prelungirea detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a domnului judecător 
CRISTIAN OLTEANU, vicepreşedinte al Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data 
de 01.10.2018, pe o perioadă de 3 ani. (unanimiate) 
  

Prelungirea detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei ENRICA ANDA 
BĂDOIU, judecător la Tribunalul Bucureşti, începând cu data de 15.11.2018, până la 
data de 31.12.2018. (8 voturi Da, 2 voturi Nu) 
Hotărârea nr. 809 

  

Hotărârea nr. 810 

Punctul 5 18160/2018 
EFECTE HOTĂRÂRI: 

1. Efectele Hotărârii nr. 1046/15.11.2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce 
priveşte postul temporar vacant ocupat în condiţiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004. (DRUO 
16222/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea 
efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.1046/15.11.2012, în ceea ce priveşte postul 
doamnei judecător Samoilescu Claudia, până la momentul încadrării doamnei 
judecător pe un post vacant, încadrarea acesteia la reluarea activităţii în cadrul 
Tribunalului Olt, respectiv 01.08.2018,  urmând să opereze pe postul temporar 
vacant neocupat al doamnei judecător Duchi-Pretorian Oana Mihaela. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 811 

Punctul 6 18153/2018 
1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei BOBOC MONICA, magistrat-asistent 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.(DRUO 16576/2018) 

  

2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei HUMĂ IULIA CARMELA, magistrat-
asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (16116/2018) 

Soluţie 

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

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859901
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859902
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382606&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859903
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382599&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
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Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BOBOC MONICA, magistrat-
asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 01.11.2018. 
  

Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei HUMĂ IULIA CARMELA, 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 
01.10.2018. 
Hotărârea nr. 812 

  

Hotărârea nr. 813 

Punctul 7 18035/2018 
SUSPENDARE: 

Suspendarea din funcţie a domnului RUS SERGIU -LEON, judecător la Curtea de Apel Cluj, în 
prezent suspendat din funcţie până la soluţionarea definivă a acţiunii disciplinare ce face obiectul 
dosarului nr. 30/J/2016. (2/17953/DRUO/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât suspendarea din funcţie a domnului RUS SERGIU -LEON, judecător la 
Curtea de Apel Cluj, în prezent suspendat din funcţie până la soluţionarea definivă 
a acţiunii disciplinare ce face obiectul dosarului nr. 30/J/2016, ca urmare a 
exercitării recursului împotriva Hotărârii nr. 11J/2018 a Secţiei pentru judecători în 
materie disciplinară, începând cu data de 13.09.2018. (9 voturi Da, 1 abţinere 
doamna judecător Cristina Iulia Tarcea) 
Hotărârea nr. 814 

Punctul 8 18157/2018 
Oportunitatea organizării unei sesiuni de transferuri la instanţele judecătoreşti. (DRUO 
16231/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea 
unei sesiuni de transferuri la instanţele judecătoreşti, data organizării urmând să fie 
stabilită de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 815 

Punctul 9 18496/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE: 

Cererea formulată de domnul judecător IACUBA ANDREI, de eliberare din funcţia de preşedinte 
al Tribunalului pentru minori şi familie Braşov, ca urmare a demisiei. (DRUO 18435/2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859907
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859908
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382481&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859909
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382603&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859910
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382942&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003094
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Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, după suplimentarea 
ordinii de zi,  a hotărât eliberarea din funcţia de preşedinte al Tribunalului pentru 
minori şi familie Braşov a domnului judecător IACUBA ANDREI, ca urmare a 
demisiei, începând cu data de 13.09.2018. (unanimitate). 

  
Hotărârea nr. 816 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860164
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