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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 13.09.2018 

Punctul 1 18162/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

  
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerilor privind: (unanimitate) 

1) eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, începând cu data de 
15.10.2018,  a doamnei judecător PINTE VIOLETA-ELENA, preşedintele Secţiei de 
contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Iaşi; 

2) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu data de 
15.10.2018, a domnului ENESCU IOAN, procuror cu grad profesional corespunzător 
parchetului de pe lângă tribunal în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Agnita, delegat în funcţia de prim procuror al acestei unităţi de parchet. 
Hotărârea nr. 882 
  
Hotărârea nr. 883 

Punctul 2 15140/2018 
REÎNCADRARE 
Cererea de reîncadrare în funcţia de judecător a domnului VIŞA IOAN, fost judecător cu grad 
profesional de tribunal la Judecătoria Mediaş. 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii  privind 
reîncadrarea în funcţia de judecător la Judecătoria Mediaş a domnului VIŞA IOAN, 
fost judecător cu grad profesional de tribunal. (unanimitate) 

Curtea de Apel /Parchet de pe lângă  Curtea de Apel 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna PINTE 
VIOLETA-ELENA 

Judecător la Curtea de Apel Iaşi, preşedinte 
al Secţiei de contencios administrativ şi 
fiscal 

Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
ENESCU IOAN 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Agnita, delegat în funcţia de 
prim procuror 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382608&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
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Hotărârea nr. 884 

Punctul 3 17793/2018 
CONCURSURI: 
  
1. Organizarea unui concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent. 
  
2. Propunerile privind componenţa comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor 
vacante de magistrat-asistent. 
Soluţie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea concursului 
pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent de la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, la Bucureşti, în perioada 21 septembrie – 21 decembrie 2018. 
(unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- calendarul de desfăşurare a concursului, anexat la nota completatoare a Direcţiei 
resurse, umane şi organizare; (unanimitate) 

- numărul de posturi de magistrat asistent scoase la concurs şi repartizarea lor, 
după cum urmează: 4 posturi la Secţia I civilă şi  6 posturi la Secţia penală; ( pentru 
Secţia I civilă: majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 1 vot NUL, 1 Abţinere: domnul 
Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii; pentru Secţia penală: 
unanimitatea voturilor valabil exprimate: 17 voturi DA, 1 Abţinere: domnul Victor 
Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii) 

- tematica şi bibliografia concursului, propuse de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
– Anexa 2; (unanimitatea voturilor valabil exprimate: 17 voturi DA, 1 Abţinere: 
domnul Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al Magistraturii) 

- modelul cererii tipizate de înscriere la concurs, în forma stabilită în şedinţa 
Comisiei nr.2  din data de 11.09.2018; (unanimitatea voturilor valabil exprimate: 17 
voturi DA, 1 Abţinere: domnul Victor Alistar, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii) 

- taxa de înscriere la concurs în cuantum de 550 lei. (unanimitatea voturilor valabil 
exprimate: 17 voturi DA, 1 Abţinere: domnul Victor Alistar, membru al Consiliului 
Superior al Magistraturii) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de 
organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent, 
organizat în perioada 21 septembrie 21 decembrie 2018. (unanimitate, după caz, 
majoritate) 
Hotărârea nr. 885 
  
Hotărârea nr. 886 

Punctul 4 18036/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859877
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OCUPARE POSTURI PE DISPOZIŢIILE ART.134 IND.1 DIN LEGEA DIN 304/2004. 
1. Solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu pentru ocuparea a unui post  temporar, 
vacant de procuror, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. (9296/DRUO/2018) 
  
2. Solicitarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti pentru ocuparea a patru 
posturi vacante temporar, în condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. (11748/DRUO/2018) 
  
3. Solicitarea  Curţii de Apel Suceava de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, în 
condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004, a unui post temporar vacant de judecător 
la Tribunalul  Suceava. (14335/DRUO/2018) 
  
4. Solicitarea  Curţii de Apel Târgu Mureş de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, în 
condiţiile art. 134 ind.1 din Legea nr. 304/2004, a unui post temporar vacant de judecător 
la Tribunalul  Harghita. (13288/DRUO/2018) 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) admiterea solicitării formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu de 
ocupare pe perioadă nedeterminată a unui post vacant temporar de procuror la 
această unitate de parchet, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; (majoritate: 17 voturi pentru 
Admitere, 1 vot pentru Respingere) 

2) admiterea solicitării formulate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 
Bucureşti, de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a 4 posturi vacante temporar de 
judecător la această unitate de parchet, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (majoritate: 17 
voturi pentru Admitere, 1 vot pentru Respingere) 

3) admiterea solicitării formulate de  Curtea de Apel Suceava de aprobare a 
ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul Tribunalului 
Suceava. (majoritate: 17 voturi pentru Admitere, 1 vot pentru Respingere) 

4) admiterea solicitării formulate de  Curtea de Apel Târgu Mureş de aprobare a 
ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, a unui post temporar vacant de judecător de la nivelul Tribunalului 
Harghita.(majoritate: 17 voturi pentru Admitere, 1 vot pentru Respingere) 
Hotărârea nr. 887 
  
Hotărârea nr. 888 
  
Hotărârea nr. 889 
  
Hotărârea nr. 890 

Punctul 5 18158/2018 
CONCURSURI PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DE GREFIER: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859881
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859882
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859883
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859884
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382604&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
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1. Solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea unui post de grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni. 
(7/12711/2018) 
  
2. Solicitarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi terorism de 
aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 3 posturi vacante de grefier cu studii 
superioare. (13289/2018) 
  
3. Solicitarea Curţii de Apel Galaţi de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 
două posturi de grefier la instanţele din circumscripţie, respectiv  Judecătoria Lieşti şi Judecătoria 
Panciu. (7/13605/2018) 
  
4.  Solicitarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea unui post vacant de grefier cu studii medii la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Tulcea. (5/13765/2018) 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: (unanimitate) 

1) admiterea solicitării formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu 
Mureş de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de 
grefier cu studii superioare la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni; 

2) admiterea solicitării formulate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 
Criminalitate Organizată şi Terorism de aprobare a organizării concursului de 
ocupare a 3 posturi vacante de grefier cu studii superioare, după cum urmează: 

- 2 posturi în cadrul Structurii centrale (1 post la Serviciul judiciar şi 1 post la 
Serviciul de combatere a traficului transfrontalier de droguri); 

- 1 post la Biroul teritorial Caraş-Severin; 

3) admiterea solicitării formulate de Curtea de Apel Galaţi de aprobare a organizării 
concursului pentru ocuparea a două posturi de grefier cu studii superioare, după 
cum urmează: 

- 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Lieşti; 

- 1 post de grefier cu studii superioare în cadrul Judecătoriei Panciu; 

4) admiterea solicitării formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant 
cu studii medii de grefier la Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea. 
Hotărârea nr. 891 
  
Hotărârea nr. 892 
  
Hotărârea nr. 893 
  
Hotărârea nr. 894 

Punctul 6 17577/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859885
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859886
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859887
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859888
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382023&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
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NUMIRE FORMATORI 
1. Numire în calitate de personal de instruire colaborator extern pentru formarea continuă a 
candidaţilor selectaţi în cadrul procedurii de recrutare declanşate în baza hotărârii Consiliului de 
conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri nr. 54/26.06.2018.( 2/17246/DRUO/2018) 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de personal 
de instruire colaborator extern pentru formarea continuă a următorilor candidaţi, 
selectaţi în cadrul procedurii de recrutare declanşate în baza hotărârii Consiliului 
de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri nr. 54/26.06.2018 : (unanimitate) 

Nume şi prenume Disciplina/specializarea 

doamna ANTONESCU MARLENA 
CARMEN, specialist IT – şef în cadrul Tribunalului Galaţi 

ECRIS (pentru instanţe)- 
specializarea ECRIS –penal 

doamna judecător FLUCUŞ GEORGIANA 
ANAMARIA, din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 
Bucureşti 

Cooperare judiciară internaţională 
în materie civilă 

domnul judecător MAGDALENA NICOLAE 
CĂTĂLIN, din cadrul Tribunalului Bucureşti 

Cooperare judiciară internaţională 
în materie penală 

Hotărârea nr. 895 

Punctul 7 16015/2018 
MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISII DE EVALUARE A ACTIVITĂŢII PROFESIONALE : 
1. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor de la nivelul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.  
  
2. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor de la nivelul 
Parchetelor de pe lângă Judecătoria Făgăraş, Rupea şi Zărneşti. 
  
3.  Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la 
nivelul Judecătoriei Vaslui. 
  
4. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul 
Tribunalului Olt.  
  
5. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul 
Tribunalului Iaşi.  
Soluţie 
1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor de la nivelul 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, după cum urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna prim procuror adjunct 
ARGINTEANU MARINELA; 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859890
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000380461&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
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- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna procuror şef secţie urmărire 
penală DOGARU LUMINIŢA GEORGETA; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe domnul procuror PÎRCĂLĂBESCU 
NICOLAE. 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat constituirea comisiilor de 
evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituite la nivelul Parchetelor 
de pe lângă Judecătoriile Făgăraş, Rupea şi Zărneşti, după cum 
urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna prim procuror adjunct 
MARIA MĂDĂLINA RĂDUCU; 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna procuror OANA APETRI. 

  

3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Judecătoriei Vaslui, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului 
judecător DĂNĂILĂ DAN. (unanimitate) 

4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Olt, în  sensul numirii în calitate de membru desemnat a doamnei 
judecător OLTEAN SIMONA. (unanimitate) 

5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul 
Tribunalului Iaşi, după cum urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul judecător DIACONARU 
PETRUŞ CIPRIAN; 

- numeşte în calitate de membru  supleant pe doamna judecător LUCA SOFIA. 

  
Hotărârea nr. 896 
  
Hotărârea nr. 897 
  
Hotărârea nr. 898 
  
Hotărârea nr. 899 
  
Hotărârea nr. 900 

Punctul 8 17015/2018 
MODIFICARE DATA PROMOVARE: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859891
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859892
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859893
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859894
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859895
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000381461&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
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Solicitarea domnului COSTACHE NICOLAE CONSTANTIN, judecător în cadrul Tribunalului Călăraşi, 
privind modificarea datei promovării efective la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a VII-a pentru cauze 
privind conflicte de muncă şi asigurări sociale. 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării 
formulate de domnul COSTACHE NICOLAE CONSTANTIN, judecător în cadrul 
Tribunalului Călăraşi, privind modificarea datei promovării efective la Curtea de 
Apel Bucureşti, Secţia a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă şi asigurări 
sociale. (majoritate: 16 voturi pentru Respingere, 1 vot pentru Admitere, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 901 

Punctul 9 16448/2018 
Cererile de valorificare a rezultatelor concursului pentru ocuparea a două posturi de personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii, anunţate la concurs împreună cu posturile de auditor de justiţie, formulate de către 
doamnele GEORGESCU MIHAELA, BOLDIŞ ANA MARIA şi de către domnul SZATMARI SANDOR 
FERENC. 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererilor 
formulate de către doamnele GEORGESCU MIHAELA, BOLDIŞ ANA MARIA şi de 
către domnul SZATMARI SANDOR FERENC, de valorificare a rezultatelor obţinute 
la „concursul pentru ocuparea a 2 posturi de personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor din aparatul propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii”. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 902 

Punctul 10 18208/2018 
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.17203/2018 referitor la 
proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de Lege privind sistemul public de pensii, cu observaţiile însuşite de 
Comisia nr.1 în şedinţa din data de 06.09.2018. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 903 

Punctul 11 18154/2018 
Proiect de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi al 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, transmis, pentru avizare, de către Ministerul Justiţiei.(DLDC 
nr.16127/2018) 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât avizarea favorabilă a 
proiectului de Hotărâre a Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de 
posturi al Direcţiei Naţionale Anticorupţie. (majoritate: 12 voturi DA, 4 voturi NU, 2 
voturi NULE) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000859896
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000380894&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860142
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382654&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860143
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382600&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
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Hotărârea nr. 904 

Punctul 12 18237/2018 
Notă privind avizarea proiectului de buget pentru anul 2019 al Ministerului Public. (DEA 
nr.17784/2018) 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului conform 
pentru proiectul de buget pentru anul 2019 al Ministerului Public. (majoritate: 17 
voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 905 

Punctul 13 17796/2018 
Raport privind participarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 80-a reuniune a 
Plenului GRECO Strasbourg 18-22 iunie 2018. 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de conţinutul 
Raportului  privind participarea Consiliului Superior al Magistraturii la cea de-a 80-
a reuniune a Plenului GRECO, Strasbourg, 18-22 iunie 2018. 

Punctul 14 16205/2018 
INSPECŢIA JUDICIARA: 
1. Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 5187/IJ/1298/DIP/2018, privind cererea de apărare a 
independenţei şi reputaţiei profesionale a procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie- 
Serviciul Teritorial Galaţi, formulată de doamna procuror GABRIELA POPESCU. 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la cererea de 
apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale a procurorilor din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie- Serviciul Teritorial Galaţi, formulată de doamna procuror 
GABRIELA POPESCU.(unanimitate) 
Hotărârea nr. 906 

Punctul 15 15015/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3893/IJ/DIP/2018 privind cererea de apărare a reputaţiei 
profesionale formulată de doamna CHIVU CLAUDIA IRINA, prim procuror al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Timişoara. (Birou registratură1/14928/2018) 
Soluţie 
Cu privire la cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna 
CHIVU CLAUDIA IRINA, prim procuror  al Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Timişoara, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, constatând incidenţa 
dispoziţiilor art. 12 ind.2 şi ind.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Consiliului Superior al Magistraturii, a hotărât reluarea votului în proxima şedinţă a 
Plenului. (vot: 9 voturi pentru Admitere, 7 voturi pentru Respingere, 2 voturi NULE) 

Punctul 16 18156/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860144
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382683&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860145
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382242&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000380651&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860147
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000379461&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382602&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
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Stabilirea normelor interne privind procedura de achiziţionare directă de produse, servicii sau 
lucrări. (BAP nr.6670/2018) 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât abrogarea Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.759/08.11.2007, aşa cum a fost modificată şi 
completată prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.94/26.01.2015. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 907 

Punctul 17 17358/2018 
RAPORT DE ACTIVITATE: 
Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul pe semestrul I 
al anului 2018. ( 17252/2018) 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a a aprobat  Raportul privind activitatea 
de soluţionare a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul pe semestrul I al anului 
2018. (unanimitate) 

Punctul 18 18350/2018 
Transformarea unor posturi de personal contractual din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Superior al Magistraturii. (DRUO nr.20031/2017) 
Soluţie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a  aprobat  modificarea statului de 
funcţii şi de personal al Consiliului Superior al Magistraturii, prin transformarea 
următoarelor posturi de personal contractual, începând cu data de 01.10.2018, în 
vederea promovării în gradul profesional imediat superior  a personalului 
contractual care a promovat examenul organizat în acest sens, după cum urmează: 
(unanimitate) 

- postul nr.211 de consilier gradul I din cadrul Compartimentului de audit public 
intern, în post de consilier gradul IA în cadrul aceluiaşi compartiment; 

- postul nr.92 de consilier gradul II din cadrul Direcţiei economică şi administrativ 
– Compartimentul de contabilitate, în post de consilier gradul I în cadrul aceluiaşi 
compartiment; 

- postul nr.42 de consilier gradul I din cadrul Direcţiei resurse umane şi organizare 
– Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti, în post de consilier 
gradul IA, în cadrul aceluiaşi compartiment. 
Hotărârea nr. 908 

Punctul 19 18439/2018 
Prelungirea delegării domnului judecător VICTOR VĂDUVA în funcţia de director adjunct al 
Şcolii Naţionale de Grefieri, responsabil cu formarea profesională continuă. (DRUO 
nr.18420/2018) 
Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860149
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000381804&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382796&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860150
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382885&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003095
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât prelungirea delegării domnului 
judecător VICTOR VĂDUVA în funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de 
Grefieri, responsabil cu formarea profesională continuă, începând cu data de 
15.09.2018, până la ocuparea funcţiei, prin concurs, în condiţiile legii. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 909 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000860151
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