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Secţie Judecători 
Ordinea de zi soluţionată din 26.09.2018 

Punctul 1 18519/2018 
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Timiş a doamnei 
judecător BALABAN ANITA-CRISTINA. (DRUO 18404/2018) 

  

2. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Tribunalului pentru minori şi familie Braşov 
a doamnei judecător SZIKSZAY RAMONA DELIDA. (DRUO 18596/2018) 

  

3. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Maramureş a domnului 
judecător POP MIHAI-BOGDAN. (DRUO 18935/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Amânarea analizării propunerii privind delegarea în funcţia de preşedinte al 
Secţiei penale a Tribunalului Timiş a doamnei judecător BALABAN ANITA-
CRISTINA. (2 voturi admitere delegare, 6 voturi amânare) 

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Tribunalului pentru minori şi familie Braşov 
a doamnei judecător SZIKSZAY RAMONA DELIDA,începând cu data de 27.09.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. (7 voturi Da,  1 vot Nul) 

3. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Maramureş a domnului 
judecător POP MIHAI-BOGDAN, preşedinte al Secţiei I civile,începând cu data de 
15.10.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 817 

  

Hotărârea nr. 818 

Punctul 2 18723/2018 
PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei 
Oradea a doamnei judecător MARIA VERDEŞ. (DRUO 18149) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382965&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862082
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862084
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383169&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
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2. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului 
Galaţi a domnului judecător FLORIAN COSTIN. (DRUO 18730/2018) 

  

3. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor a 
doamnei judecător ROXANA-LUCIA MAHU. (DRUO 18735/2018) 

  

4. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, 
asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Teleorman, a doamnei 
judecător RĂDUCU MIRELA. (DRUO 18355/2018) 

  

5. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I penale a Curţii de Apel 
Bucureşti a doamnei judecător LIANA NICOLETA ARSENIE. (DRUO 19184/2018) 

  

6. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Răcari a domnului 
judecător ANCU CRISTIAN CONSTANTIN. (DRUO 18.964/2018) 

Soluţie 

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

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei 
Oradea a doamnei  judecător VERDEŞ MARIA, începând cu data de 21.09.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului 
Galaţi a domnului judecător FLORIAN COSTIN, începând cu data de 28.09.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor a 
doamnei judecător ROXANA-LUCIA MAHU, începând cu data de 27.09.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei conflicte de muncă, 
asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Teleorman a 
doamnei judecător RĂDUCU MIRELA, începând cu data de 07.10.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I penale a Curţii de Apel 
Bucureşti a doamnei judecător LIANA NICOLETA ARSENIE, începând cu data de 
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30.09.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Răcari a domnului 
judecător ANCU CRISTIAN CONSTANTIN, începând cu data de 21.09.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 
Hotărârea nr. 819 

  

Hotărârea nr. 820 

  

Hotărârea nr. 821 

  

Hotărârea nr. 822 

  

Hotărârea nr. 823 

  

Hotărârea nr. 824 

Punctul 3 18429/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN DEMISIE: 

1. Cererea formulată de domnul judecător COTOI FLORIN, de eliberare din funcţia de preşedinte al 
Secţiei penale a Tribunalului Botoşani, ca urmare a demisiei. ( DRUO 18246/2018) 

  

  

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliberarea 
din funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Botoşani a domnului 
judecător  COTOI FLORIN, ca urmare a demisiei, începând cu data de  27.09.2018. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 825 

Punctul 4 18712/2018 
Solicitarea doamnei judecător MIRELA SIMONA VASILE CRISTEA privind exprimarea 
acordului Secţiei pentru judecători în vederea eventualei detaşări în cadrul misiunii EUAM 
Ukraine. (DRUO 18712) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862087
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862088
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862089
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862090
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862091
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862092
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382875&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862094
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383158&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
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Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nu a exprimat 
acordul în vederea eventualei detaşări în cadrul misiunii EUAM Ukraine a doamnei 
MIRELA SIMONA VASILE CRISTEA, judecător la Tribunalul Bucureşti. ( 1 vot 
admitere, 7 voturi respingere) 
Hotărârea nr. 826 

Punctul 5 19048/2018 
ÎNCETARE DETAŞARE: 

 Solicitarea formulată de domnul CAIAN CORNEL-GABRIEL, judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Craiova, de încetare a detaşării în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. 
(DRUO 18812/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 
detaşării în cadrul Ministerului Afacerilor Externe a domnului CAIAN CORNEL-
GABRIEL, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Craiova, 
începând cu data de 05.10.2018, ca urmare a solicitării domnului judecător. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 827 

Punctul 6 18384/2018 
EFECTE HOTĂRÂRI: 

1. Efectele Hotărârilor nr. 662/03.07.2008 şi nr. 1045/15.11.2012 ale Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. (DRUO 12974, 14825, 15936/2018) 

  

2. Efectele Hotărârilor nr. 1136/16.12.2010 şi nr. 884/14.07.2016 ale Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii. (DRUO 12945,17248/2018) 

  

3. Scoaterea din categoria posturilor indisponibilizate a unor posturi alocate Curţii de Apel Bucureşti, 
Tribunalului Bucureşti, Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti. (DRUO 6936, 2019, 11873,12945/2018) 

Soluţie 

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

1.1. Menţinerea efectelor Hotărârii Plenului CSM nr. 662/03.07.2008, în ceea ce 
priveşte postul doamnei judecător VIORICA SIMONA MATEI, până la momentul 
încadrării doamnei judecător pe un post vacant, încadrarea acesteia la Tribunalul 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862095
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383494&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862098
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382830&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
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Bucureşti, începând cu data de 01.09.2018, urmând să opereze pe postul temporar 
vacant neocupat al doamnei judecător MARIANA FELDIOREANU.  
  

1.2. Menţinerea efectelor Hotărârii Plenului CSM nr. 662/03.07.2008, în ceea ce 
priveşte postul doamnei judecător RODICA DUŢĂ, până la momentul încadrării 
doamnei judecător pe un post vacant, încadrarea acesteia la Tribunalul 
Bucureşti, începând cu data de 01.10.2018 să opereze pe postul temporar vacant 
neocupat al doamnei judecător MARIA-OANA DUMITRESCU. 

1.3. Menţinerea efectelor Hotărârii nr. 1045/15.11.2012 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii până la încadrarea doamnei judecător AMALIA ANDONE-
BONTAŞ pe unul din posturile efectiv vacante din cadrul instanţei. 
  

2.1. Menţinerea efectelor Hotărârii Plenului nr. 1136/16.12.2010, în ceea ce priveşte 
postul doamnei judecător CRISTIANA – MIHAELA CRĂCIUNESCU, în sensul că 
încadrarea doamnei judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti pentru 
perioada 20.07.2018-22.08.2018 (data eliberării din funcţie prin pensionare) se face 
pe postul temporar vacant al doamnei judecător OLIVIA DARIANA DOBRESCU. 

2.2. Menţinerea efectelor Hotărârii Plenului nr. 884/14.07.2016 în ceea ce priveşte 
postul doamnei judecător Mirela Zaharia, până la momentul încadrării doamnei 
judecător pe un post vacant, încadrarea acesteia la Judecătoria Sectorului 3 
Bucureşti, începând cu data de 31.08.2018 să opereze pe postul temporar vacant 
neocupat al doamnei judecător CRISTEA LAURA. 

3.1. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii Plenului nr. 94/26.02.2018, în ceea ce 
priveşte postul domnului judecător Raul-Alexandru Nestor, începând cu data de 
01.06.2018. 

3.2. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii Plenului nr. 884/14.07.2016, în ceea ce 
priveşte postul doamnei judecător Lucreţia-Albertina Postelnicu, începând cu data 
de 15.07.2018. 

3.3. Încetarea efectelor Hotărârii Plenului nr. 819/03.07.2014, începând cu data de 
14.08.2018. 

3.4. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii Plenului nr. 1136/16.12.2010, în ceea ce 
priveşte postul doamnei judecător CRISTIANA – MIHAELA CRĂCIUNESCU, 
începând cu data de 22.08.2018, data eliberării din funcţie, ca urmare a pensionării. 
Hotărârea nr. 828 

  

Hotărârea nr. 829 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862099
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862100
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Hotărârea nr. 830 

Punctul 7 18938/2018 
AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII: 

Solicitarea Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii 
şi de personal ale Judecătoriei Întorsura Buzăului şi Tribunalului Braşov. (DRUO 16375/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Judecătoriei Întorsura Buzăului şi Tribunalului Braşov, după cum urmează: 
(unanimitate) 
  

Instanţa de la care se transferă 
postul 

Nr. 
posturi 

Postul existent Instanţa la care se transferă 
postul 

  

Judecătoria Întorsura Buzăului 1 post Muncitor, treapta 
II 

Tribunalul Braşov 

Hotărârea nr. 831 

Punctul 8 18159/2018 
Situaţia posturilor vacante la instanţele militare. (15616/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât organizarea unei sesiuni de transfer de la instanţele civile la instanţele 
militare. (7 voturi Da, 1 vot Nu) 
Hotărârea nr. 832 

Punctul 9 19049/2018 
Solicitarea formulată de doamna judecător ANCA ELENA ŞTEFĂNESCU de încetare a delegării 
în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Giurgiu. (DRUO 18885/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 
delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Giurgiu a doamnei 
judecător ANCA ELENA ŞTEFĂNESCU, începând cu data de 28.09.2018, ca urmare 
a solictării doamnei judecător. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 833 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862101
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383384&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862102
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382605&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862103
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383495&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862104
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Punctul 10 19197/2018 
Plângerea prealabilă formulată de domnul MOLDOVAN OVIDIU DUMITRU împotriva Hotărârii 
Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 783 bis/28.07.2018. (DLDC 
17451/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât respingerea, ca neîntemeiată, a plângerii prealabile formulate de domnul 
MOLDOVAN OVIDIU DUMITRU împotriva Hotărârii Secţiei pentru judecători a 
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 783 bis/28.07.2018. (unanimitate) 

Punctul 11 19198/2018 
Propunerea Curţii de Apel Ploieşti privind desfiinţarea Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Ploieşti şi înfiinţarea a două secţii distincte, 
începând cu data de 01.01.2019. (DRUO nr. 13.319/2018) 

Soluţie 

  

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât reorganizarea Secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal a 
Curţii de Apel Ploieşti, începând cu data de 01.01.2019, prin înfiinţarea a două secţii 
distincte, respectiv Secţia a II-a civilă, specializată în soluţionarea cauzelor de 
insolvenţă şi a litigiilor cu profesionişti şi Secţia de contencios administrativ şi 
fiscal, specializată în soluţionarea cauzelor de contencios administrativ şi fiscal. 
(unanimitate) 
  

De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât: 

1. Înfiinţarea funcţiei de preşedinte de secţie şi grefier şef pentru noua 
secţie. (unanimitate) 

2. Continuarea mandatului domnului judecător STĂNESCU IONEL pentru funcţia de 
preşedinte al noii Secţii de contencios administrativ şi fiscal, având în vedere că a 
fost numit pentru un mandat de 3 ani, începând cu data de 15.12.2017, în funcţia de 
preşedinte al Secţiei a II-a civilă de contencios administrativ şi fiscal potrivit 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
1126/2017.(unanimitate) 
Hotărârea nr. 834 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383643&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383644&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003110
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000862106
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