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PLEN 
Ordinea de zi soluţionată din 11.10.2018 

Punctul 1 18876/2018 
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 
VRÎNCEANU ROMANIŢA ECATERINA 

Judecător la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
PANTEA PAULA 

Judecător la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
ŢĂNDĂREANU NICOLETA 

Judecător la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
VARTIRES IARINA DANA 

Judecător la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

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

Judecător la  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DANELIUC SILVIA MIHAELA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul SENTEŞ 
IONEL 

Procuror la Parchetul de pe lângă 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 FIŢ 
GHEORGHE 

Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba 
Iulia, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei 
de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383322&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
AGLAIA VĂLAN 

Judecător la Curtea de Apel Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
PĂUN PAULA 

Judecător la Curtea de Apel Craiova 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
GHEORGHE VALENTINA 

Judecător la Curtea de Apel Ploieşti 

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

Judecător la Curtea de Apel Craiova 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DUBOŞARU RODICA 

Judecător la Curtea de Apel Ploieşti 

Tribunal/Parchet de pe lângă Tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
judecător PETRIŞOR ALEXANDRU- 
DORIN 

Preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Bistriţa-
Năsăud 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
TUDOR SILVIA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
RAŢIU MARIA 

Judecător la Tribunalul Buzău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
STANA POMPILIA DANA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
VAMEŞU CARMEN MIHAELA 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul COPAE 
GEORGICĂ-VALERIU 

Judecător la Tribunalul Specializat Argeş 
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Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
SZIKSZAI ENIKO 

Preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Harghita 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
SĂTÎRBAŞA FLORIN 

Procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna 

Judecătorie/Parchet de pe lângă Judecătorie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
BUCICĂ ANIŞOARA 

Judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria 
Târgu Jiu 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de 
doamna  DEFTA DOINA 

Judecător la Judecătoria Caracal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
ANGELA RADU 

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 
Bucureşti 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
IFRIM MARINEL 

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Panciu, 
delegat prim procuror al acestei unităţi de parchet 

Soluţie 

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

(unanimitate) 

1. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VRÎNCEANU ROMANIŢA 
ECATERINA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 
15.12.2018; 

2. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei PANTEA  PAULA, judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 15.12.2018; 

3. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ŢĂNDĂREANU NICOLETA, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 15.12.2018; 

4. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VARTIRES DANA-IARINA, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 15.12.2018, 

5.  eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TRESTIANU VIORICA, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 01.12.2018; 
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6. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DANELIUC SILVIA MIHAELA, 
procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie- Secţia judiciară 
– Serviciul Judiciar Civil; 

7. eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, a domnului SENTEŞ IONEL, 
consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie 
şi Justiţie; 

8. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.11.2018, a 
domnului FIŢ GHEORGHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Alba Iulia, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Secţiei de resurse 
umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie; 

9. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei AGLAIA VĂLAN, judecător la 
Curtea de Apel Bucureşti; 

10. eliberarea din fucţie, prin pensionare, a doamnei PĂUN PAULA, judecător la 
Curtea de Apel Craiova, începând cu data de 01.11.2018; 

11. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GHEORGHE VALENTINA, 
judecător la Curtea de Apel Ploieşti, începând cu data de 02.11.2018; 

12. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PANDURU MARIN, judecător 
la Curtea de Apel Craiova, începând cu data de 01.11.2018; 

13. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUBOŞARU RODICA, 
judecător la Curtea de Apel Ploieşti, începând cu data de 15.11.2018; 

14. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător PETRIŞOR 
ALEXANDRU-DORIN, preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Bistriţa-Năsăud; 

15. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TUDOR SILVIA, procuror la 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Arad; 

16. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RAŢIU (fostă ŞERCĂIANU) 
MARIA, judecător la Tribunalul Buzău; 

17. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STANA POMPILIA DANA, 
prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj; 

18. eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2019, a 
doamnei VAMEŞU CARMEN MIHAELA, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul 
Vâlcea, delegată în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 
Piteşti; 

19. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului COPAE GEORGICĂ-
VALERIU, judecător la Tribunalul Specializat Argeş, începând cu data de 
01.11.2018; 
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20. eliberarea din funcţia de judecător, prin pensionare, începând cu data de 
05.11.2018,  a doamnei SZIKSZAI ENIKO, preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului 
Harghita; 

21. eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, a domnului SĂTÎRBAŞA 
FLORIN,  prim –procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna; 

22. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BUCICĂ ANIŞOARA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Târgu Jiu; 

23. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DEFTA DOINA, judecător cu 
grad profesional de tribunal la Judecătoria Caracal; 

24. eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANGELA RADU, procuror în 
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti; 

25. eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, începând cu data de 
12.12.2018, a domnului IFRIM MARINEL,  prim procuror delegat al  Parchetului de 
pe lângă Judecătoria Panciu . 
Hotărârea nr. 915 

  

Hotărârea nr. 916 

  

Hotărârea nr. 917 

  

Hotărârea nr. 918 

  

Hotărârea nr. 919 

  

Hotărârea nr. 920 

  

Hotărârea nr. 921 

  

Hotărârea nr. 922 

Hotărârea nr. 923 

  

Hotărârea nr. 924 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864963
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864980
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864981
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864982
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864984
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864985
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864986
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864988
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864989
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864990
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Hotărârea nr. 925 

  

Hotărârea nr. 926 

  

Hotărârea nr. 927 

  

Hotărârea nr. 928 

  

Hotărârea nr. 929 

  

Hotărârea nr. 930 

Hotărârea nr. 931 

  

Hotărârea nr. 932 

  

Hotărârea nr. 933 

  

Hotărârea nr. 934 

  

Hotărârea nr. 935 

  

Hotărârea nr. 936 

  

Hotărârea nr. 937 

  

Hotărârea nr. 938 

Hotărârea nr. 939 

Punctul 2 18821/2018 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2018 pentru 
completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. (DLDC 
nr.17445/2018) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864991
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864992
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864994
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864995
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864996
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864997
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000864998
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865000
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865003
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865001
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865004
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865010
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865012
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865013
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865014
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383267&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ  proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2018 pentru 
completarea art.67 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii. (majoritate:8 voturi pentru "avizare favorabilă", 9 voturi "împotriva 
avizării favorabile") 
Hotărârea nr. 940 

Punctul 3 16438/2018 
Propunerile de îndeplinire a măsurilor cuprinse în Planul de integritate pentru implementarea 
Strategiei naţionale anticorupţie 2016-2020 la nivelul Autorităţii Judecătoreşti. (4816/DL/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat propunerile de modificare a 
Anexei la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.161/26.02.2018, 
conform Minutei privind întâlnirea Grupului de lucru pentru implementarea 
Strategiei Naţionale Anticorupţie, din data de 17 aprilie 2018.( 16 voturi DA, 1 vot 
NUL) 
Hotărârea nr. 941 

Punctul 4 14940/2018 
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 

Solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de modificare şi aprobare a statelor de funcţii şi de 
personal în ansamblul lor valabile pentru luna iunie 2018. (11802/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transformarea postului 
contractual de referent IA din cadrul Departamentului economico-financiar şi 
administrativ- Institutul Naţional al Magistraturii (poziţia 82), în post de consilier, 
grad profesional II. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat: 

- statul de personal al Institutului Naţional al Magistraturii, valabil în luna iunie 
2018; (unanimitate) 

 
- de principiu, statul  de funcţii al Institutului Naţional al Magistraturii, valabil în luna 
iunie 2018;(unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transmiterea de către Institutul 
Naţional al Magistraturii către ANFP a hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii, împreună cu documentaţia prevăzută de Ordinul nr.4040/2012 al 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865018
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000380884&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865019
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000379386&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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preşedintelui ANFP, în vederea obţinerii avizului cu privire la înfiinţarea a 4 funcţii 
publice. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 942 

Punctul 5 17969/2018 
Propunerile Institutului Naţional al Magistraturii de modificare şi completare a Regulamentului 
de organizare şi funcţionare a Institutului. (4493/DL/2017, 8448/DL/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea şi completarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional al Magistraturii, 
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.127/2007, cu 
modificările şi completările ulterioare, conform propunerilor Comisiei nr.2 din 
şedinţa de la data de 10.07.2018. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 943 

Punctul 6 18244/2018 
PLÂNGERI PREALABILE : 

1. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător MUŞAT MIHAELA SIMONA împotriva 
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 293/20.03.2018 (16424/DLDC,fost 
18043/ST/2018) 

  

2. Plângerea prealabilă formulată de doamna judecător BOGDAN CAMELIA. (15536/DLDC, fost 
18043/ST/2018) 

  

3.  Solicitarea formulată de petentul MOLDOVAN ILIE TIBERIUS de revocare a Hotărârii Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii nr.1050/12.10.2017.(DLDC nr.18336/2018) 

  

4. Plângerea prelabilă formulată de domnul STĂNESCU MIHAIL GABRIEL împotriva Hotărârii 
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.616/14.06.2018. (DLDC nr.17826/2018) 

  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1) respingerea, ca tardivă, a plângerii prealabile formulate de doamna judecător 
MUŞAT MIHAELA SIMONA, împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.293/20.03.2018; (majoritate: 2 voturi pentru admitere, 15 voturi 
pentru respingere, ca tardivă) 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865020
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382415&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865021
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382690&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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2) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de doamna 
judecător CAMELIA BOGDAN; (majoritate: 1 vot pentru admitere, 16 voturi pentru 
respingere, ca inadmisibilă) 

3) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de 
domnul  MOLDOVAN ILIE TIBERIUS  împotriva Hotărârii Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr.1050/12.10.2017, în ceea ce priveşte punctul 2 din 
dispozitiv; (unanimitate) 

4) respingerea, ca inadmisibilă, a plângerii prealabile formulate de domnul 
STĂNESCU MIHAI GABRIEL, împotriva Hotărârii Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.616/14.06.2018. (unanimitate) 

Punctul 7 18443/2018 
CONTESTAŢII: 

Contestaţia formulată de domnul MIHAI-RADU ROMAN, judecător la Tribunalul Ilfov, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr.101/06.03.2018.(DRUO 
nr.18835/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei 
formulate de domnul MIHAI-RADU ROMAN, judecător la Tribunalul Ilfov, împotriva 
Hotărârii Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.101/06.03.2018. (majoritate: 1 vot pentru "admitere", 16 voturi pentru 
"respingere") 
Hotărârea nr. 944 

Punctul 8 18590/2018 
MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISII DE EVALUARE: 

1) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a magistratilor-asistenti de 
la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de contencios administrativ şi fiscal. 

  

2) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul 
Judecătoriei Buftea. 

  

3) Modificarea comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul Judecătoriei 
Paşcani. 

  

4) Modificarea componenţei comisiei nr.1 de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la 
nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti.  

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382889&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865023
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383036&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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5) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul 
Tribunalului Tulcea şi constituirea comisiilor de evaluare a judecătorilor de la nivelul Judecătoriilor 
Babadag şi Măcin. 

  

6) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul 
Judecătoriei Vaslui. 

  

7) Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor de la nivelul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti. 

  

8. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la 
nivelul  Curţii de Apel Braşov (19495/DRUO/2018) 
  

Soluţie 

1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de calitatea de membru de 
drept a doamnei judecător ALINA CORINA CORBU în cadrul Comisiei de evaluare 
a magistratilor-asistenti constituită la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 
Secţia de contencios administrativ şi fiscal. (unanimitate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul 
Judecătoriei Buftea, în sensul numirii în calitate de membru desemant a domnului 
judecător DINU ALEXANDRU.(unanimitate) 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul 
Judecătoriei Paşcani, în sensul numirii în calitate de membru supleant a doamnei 
judecător ANDREIA-IRINA STAVARACHE.(unanimitate) 

4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei numărul 1 de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită  la nivelul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în sensul numirii în 
calitate de membru supleant al acestei comisii a doamnei judecător TODOSI 
DIANA-GABRIELA.(unanimitate) 

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

- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
MOCANU VASILICA; 
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- reînvesteşte în calitate de membru desemnat al comisiei pe doamna judecător 
ŞURCULESCU MĂDĂLINA LELIA. 

- numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna judecător 
NICULACHE LUMINIŢA; 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât constituirea comisiilor de 
evaluare a judecătorilor de la nivelul Judecătoriilor Babadag şi Măcin, după cum 
urmează: (unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiilor pe doamna judecător 
MOCANU VASILICA; 

- numeşte în calitate de membru desemnat al comisiilor pe doamna judecător 
ŞURCULESCU MĂDĂLINA LELIA. 

6. 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 supleant a domnului 
judecător OVAC IOAN-OCTAVIAN.(unanimitate) 

7. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul 
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, în sensul numirii în calitate de 
membru desemnat a doamnei procuror ARMĂŞELU ROXANA 
MIHAELA.(unanimitate) 

8. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei 
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la 
nivelul  Curţii de Apel Braşov, după cum urmează:(unanimitate) 

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător POP OTILIA 
DIANA; 

- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător PÎRVULESCU ANCA 
ELENA. 
Hotărârea nr. 945 

  

Hotărârea nr. 946 

  

Hotărârea nr. 947 

  

Hotărârea nr. 948 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865024
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865025
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865027
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865028


12 
 

Hotărârea nr. 949 

  

Hotărârea nr. 950 

  

Hotărârea nr. 951 

  

Hotărârea nr. 952 

Punctul 9 19046/2018 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 

1. Propunerea Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitatea de personal de instruire pentru 
formarea iniţială. (DRUO nr.18803/2018) 

  

2. Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire propriu. 
(DRUO nr.18806/2018) 

Soluţie 

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea domnului judecător 
ANDREI IACUBA în calitate de personal de instruire pentru formarea iniţială – 
Şcoala Naţională de Grefieri,  la disciplina „Cooperare judiciară internaţională în 
materie civilă”. (majoritate: 16 voturi DA, 1 vot NU) 

2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de 
personal de instruire propriu al Şcolii Naţionale de Grefieri, a următorilor candidaţi 
selectaţi în cadrul procedurii de recrutare declanşate în baza Hotărârii Consiliului 
de Conducere al SNG nr.59/09.07.2018, începând cu data de 15.10.2018, respectiv: 

- domnul procuror CHIŞ IOAN-PAUL, de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, la disciplina „Procedură 
penală”, în cadrul Departamentului de formare profesională iniţială; (majoritate: 13 
voturi DA, 4 voturi NU) 

- doamna grefier MECEANU ANDREEA-MARIA, de la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, la disciplina „Drept procesual civil”, în cadrul Departamentului relaţii 
internaţionale. (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU) 
Hotărârea nr. 953 

  

Hotărârea nr. 954 

Punctul 10 15015/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865029
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865030
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865031
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865032
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383492&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865033
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865035
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000379461&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123


13 
 

INSPECŢIA JUDICIARĂ 

 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, IJ nr. 
3893/IJ/DIP/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea cererii de apărare a 
reputaţiei profesionale formulate de doamna CHIVU CLAUDIA IRINA, prim procuror 
al Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara. (majoritate: 10 voturi pentru 
"admitere", 7 voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 955 

Punctul 11 19192/2018 
Solicitarea Curţii de Apel Timişoara de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a 
şase posturi de grefier la instanţele din circumscripţie. (DRUO nr.16398/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării Curţii de 
Apel Timişoara de aprobare a organizării unui concurs pentru ocuparea a 6 posturi 
de grefier la instanţele din circumscripţie, după cum urmează: (unanimitate) 

-1 post de grefier cu studii superioare la Tribunalul Caraş-Severin; 

-1 post de grefier cu studii superioare la Judecătoria Reşiţa; 

-1 post de grefier cu studii superioare la Sânnicolau Mare; 

-1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Caransebeş; 

-1 post de grefier cu studii medii la Judecătoria Lugoj; 

-1 post de grefier cu studii medii  la Judecătoria Moldova Nouă. 
Hotărârea nr. 956 

Punctul 12 19193/2018 
INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII: 

1) Propunerea de aprobare a componenţei echipei de formatori care activează în cadrul formării 
iniţiale pe durata celui de-al II-lea semestru al anului I de formare 2018 la Institutul Naţional al 
Magistraturii. (DRUO nr.18454/2018) 

  

2) Propunerea de menţinere a doamnei CRISTIANA MIHAELA CRĂCIUNESCU în calitatea de 
formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii,  la disciplina "Dreptul familiei". (DRUO 
nr.18456/2018) 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865039
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383638&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865040
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383639&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât conexarea punctelor 12.1 şi 
12.2 de pe ordinea de zi a şedinţei Plenului. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa echipei de 
formatori care activează în cadrul formării iniţiale pe durata celui de-al II-lea 
semestru al anului I de formare 2018, conform Anexei I la Hotărârea Consiliului 
Ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii nr.8/12.09.2018. (unanimitatea 
voturilor valabil exprimate, după caz, majoritate; s-au exprimat două abţineri: 
domnul procuror Ban Mihai Cristian, membru al Consiliului Superior al 
Magistraturii şi doamna judecător Simona Camelia Marcu, preşedintele Consiliului 
Superior al Magistraturii) 
Hotărârea nr. 957 

Punctul 13 19195/2018 
Propunerile privind componenţa comisiilor de elaborare subiecte, corectare şi de soluţionare 
a contestaţiilor pentru probele scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din perioada 21 septembrie - 21 
decembrie 2018. (DRUO nr.12961/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de 
elaborare subiecte, corectare şi de soluţionare a contestaţiilor  pentru probele 
scrise, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din perioada 21 septembrie – 21 decembrie 2018. 
(unanimitate, după caz, majoritate) 
Hotărârea nr. 958 

Punctul 14 19209/2018 
Organizarea concursului pentru numirea în funcţia de procuror şef al Secţiei pentru 
investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie (DRUO 19210). 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării punctului 
sus-menţionat. 

Punctul 15 19191/2018 
Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.11593/2018 privind 
propunerea de modificare a art.5 alin.2 lit.e) din Legea nr.176/2010 privind integritatea în 
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, 
precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative. 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865041
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383641&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865042
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383655&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383637&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei 
cu privire la necesitatea modificării şi completării art.5 alin.(2) din Legea 
nr.176/2010, după cum urmează: (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 1 vot NUL) 

- la articolul 5 alineantul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

  

„e) membrii Consiliului Superior al Magistraturii – la persoana desemnată de 
secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii;” 

- la articolul 5 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1 cu 
următorul cuprins: 

„e1) judecătorii, procurorii, asistenţii judiciari şi magistraţii-asistenţi – la persoana 
desemnată de conducătorii instanţelor şi parchetelor respective;” 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea ministrului justiţiei 
cu privire la necesitatea modificării art.6 alin.(1) lit. e) şi art.12 alin.(6) din Legea 
nr.176/2010, după cum urmează: (majoritate: 15 voturi DA, 1 vot NU, 1 vot NUL) 

- la art. 6 alineatul (1), litera e) se modifică şi avea următorul cuprins: 

„e) asigură afişarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi ale declaraţiilor de interese, 
prevăzute în anexele nr.1 şi 2, pe pagina de internet a institutiţiei, dacă aceasta există, 
sau la avizierul propriu, în termen de cel mult 30 de zile de la primire, prin anonimizarea 
adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt situate, adresei instituţiei 
care administrează activele financiare, a codului numeric personal şi a semnăturii 
declarantului, precum şi a datelor de identificare a altor persoane fizice decât 
declarantul. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se păstrează pe pagina de 
internet a instituţiei şi a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau mandatului şi 3 ani 
după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii.” 

- la articolul 12, alineatul (6) se modifică şi avea următorul cuprins: 

„(6) Agenţia asigură afişarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese prevăzute 
în anexele nr.1 şi 2, pe pagina de internet a Agenţiei, în termen de cel mult 30 de zile de 
la primire, prin anonimizarea adresei imobilelor declarate, cu excepţia localităţii unde sunt 
situate, a adresei instituţiei care administrează activele financiare, a codului numeric 
personal şi a semnăturii declarantului, precum şi a datelor de identificare a altor 
persoane fizice decât declarantul. Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se 
păstrează pe pagina de internet a Agenţiei pe toată durata exercitării funcţiei sau 
mandatului şi 3 ani după încetarea acestora şi se arhivează potrivit legii.” 

Punctul 16 19657/2018 
Proiectul de buget al Consiliului Superior al Magistraturii pentru anul 2019. 

Soluţie 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384103&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectul de buget pentru anul 
2019  aferent Consiliului Superior al Magistraturii. (16 voturi DA, 1 vot NUL) 
Hotărârea nr. 959 

Punctul 17 20019/2018 
Desemnarea psihologilor pentru testarea psihologică, respectiv reexaminarea psihologică a 
candidaţilor la concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie-octombrie 2018. 
(13584/DRUO/2018) 

  

Desemnarea psihologilor pentru testarea psihologică, respectiv reexaminarea psihologică a 
candidaţilor la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, sesiunea 10 iulie-30 
octombrie 2018. (13583/DRUO/2018) 

Soluţie 

1.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a desemnat 
psihologii/supleanţii pentru realizarea testării psihologice, respectiv reexaminării 
psihologice a candidaţilor la concursul de admitere în magistratură, sesiunea 10 
iulie – 16 octombrie 2018. (unanimitate, după caz, majoritate) 

2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a desemnat 
psihologii/supleanţii pentru realizarea testării psihologice, respectiv reexaminării 
psihologice a candidaţilor la concursul de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, sesiunea 10 iulie – 30 octombrie 2018. (majoritate) 
Hotărârea nr. 960 

  

Hotărârea nr. 961 

Punctul 18 20271/2018 
Aprobarea participării Şcolii Naţionale de Grefieri, în calitate de partener, la proiectul "Imbunătăţirea 
aplicării dreptului penal european:activităţi de formare juridică şi lingvistică pentru personalul 
instanţelor din Europa" 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a apreciat că este oportună participarea 
Şcolii Naţionale de Grefieri, în calitate de partener (având contribuţie financiară) în 
cadrul proiectului „Îmbunătăţirea aplicării dreptului penal european: activităţi de 
formare juridică şi lingvistică pentru personalul instanţelor din 
Europa.” (unanimitate) 
Hotărârea nr. 962 

Punctul 19 20400/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865043
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384465&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865044
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865045
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384717&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865047
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384846&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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Solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de aprobare a comisiilor de elaborare a 
subiectelor, corectare şi de soluţionare a contestaţiilor, pentru examenul de absolvire al 
Institutului Naţional al Magistraturii, sesiunea 2018. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor de 
elaborare subiecte, corectare şi de soluţionare a contestaţiilor  pentru probele 
scrise, la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, din perioada 21 septembrie – 21 decembrie 2018. 
(unanimitate, după caz, majoritate, s-a exprimat o abţinere: domnul procuror Mihai 
Cristian Ban, membru al Consiliului Superior al Magistraturii la Judecători; 
Organizare Judiciară - Comisia de elaborare a subiectelor- formator/coordonator 
de practică INM) 
Hotărârea nr. 963 

Punctul 20 20326/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE 

Eliberarea din funcţia de procuror a doamnei SÎRBOIU CARMEN, procuror la Parchetul de pe lângă 
Judecătoria Drobeta Turnu Severin. 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât înaintarea către Preşedintele 
României a propunerii privind eliberarea din funcţia de procuror,  a doamnei 
SÎRBOIU CARMEN, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Drobeta 
Turnu Severin, (în prezent suspendată din funcţie), în temeiul art.65 alin.(1) lit.f) din 
Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 964 

Punctul 21 16478/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. 
( IJ nr. 4312/IJ/1986/DIJ/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. 
(majoritate: 3 voturi pentru "admitere", 14 voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 965 

Punctul 22 17238/2018 
INSPECŢIA JUDICIARA 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865049
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384772&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865052
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000380924&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865053
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000381684&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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 Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător CAMELIA 
BOGDAN.( IJ nr. 5608/IJ/2547/DIJ/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. 
(majoritate: 3 voturi pentru "admitere", 14 voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 966 

Punctul 23 17596/2018 
INSPECTIA JUDICIARA 

Cererea de apărare a reputaţiei profesionale şi a independenţei sistemului judiciar formulată de 
doamna judecător CAMELIA BOGDAN.( IJ nr. 5894/IJ/2674/DIJ/2018 ) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale şi a independenţei sistemului judiciar formulată de 
doamna judecător CAMELIA BOGDAN.(majoritate: 3 voturi pentru "admitere", 14 
voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 967 

Punctul 24 19361/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

 Cererile de apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna judecător CAMELIA BOGDAN.( 
IJ nr.5865/IJ/2660/DIJ/2018) 

 Cererea de apărare a reputaţiei profesionale şi "apărarea reputaţiei sistemului judiciar" formulată de 
doamna judecător CAMELIA BOGDAN. 8IJ nr.6228/IJ/2796/DIJ/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât conexarea Raportului 
Inspecţiei Judiciare nr.6228/IJ/2796/DIJ/2018 la Raportul Inspecţiei Judiciare 
nr.5865/IJ/2660/DIJ/2018. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererilor de 
apărare a reputaţiei profesionale formulate de doamna judecător CAMELIA 
BOGDAN. (majoritate: 4 voturi pentru "admitere", 13 voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 968 

Punctul 25 19362/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865054
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000382042&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865055
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383807&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865058
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383808&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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 Cererile de apărare a independenţei sistemului judiciar şi a reputaţiei profesionale formulate de 
doamna judecător CAMELIA BOGDAN. ( IJ nr.5866/IJ/2661/DIJ/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererilor de 
apărare a independenţei sistemului judiciar şi a reputaţiei profesionale formulate de 
doamna judecător CAMELIA BOGDAN. (majoritate: 4 voturi pentru "admitere", 13 
voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 969 

Punctul 26 19365/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

 Cererile de apărare a independenţei sistemului judiciar şi a reputaţiei profesionale formulate de 
doamna judecător CAMELIA BOGDAN. ( IJ nr.5867/IJ/2662/DIJ/2018 ) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererilor  de 
apărare a independenţei sistemului judiciar şi a reputaţiei profesionale formulate 
de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. (majoritate: 4 voturi pentru "admitere", 
13 voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 970 

Punctul 27 20012/2018 
INSPECTIA JUDICIARA 

Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător CAMELIA 
BOGDAN. (6283/IJ/28018/DIJ/2018) 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. 
(majoritate: 4 voturi pentru "admitere", 13 voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 971 

Punctul 28 18860/2018 
INSPECŢIA JUDICIARĂ: 

Cererea de apărare a reputaţiei profesionale şi a independenţei sistemului judiciar formulată de 
doamna judecător CAMELIA BOGDAN.   ( IJ nr.5697/IJ/2577/DIJ/2018 )  

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât respingerea cererii de apărare 
a reputaţiei profesionale şi a independenţei sistemului judiciar formulată de 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865060
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383811&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865061
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384458&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865062
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000383306&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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doamna judecător CAMELIA BOGDAN. (majoritate: 4 voturi pentru "admitere", 13 
voturi pentru "respingere") 
Hotărârea nr. 972 

Punctul 29 20411/2018 
Validarea rezultatelor concursului de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor şi 
procurorilor din data de 16 septembrie 2018 

Soluţie 

(La acest punct de pe ordinea de zi s-au exprimat două abţineri: doamna procuror 
Tatiana Toader şi domnul judecător Mihai Andrei Balan, membri ai Consiliului 
Superior al Magistraturii) 

I. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea memoriilor 
formulate. (majoritate) 

II. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suplimentarea posturilor 
pentru promovarea pe loc – procurori şi judecători –curte de apel şi tribunale, 
pentru toţi candidaţii care au obţinut medii egale cu cea a ultimului candidat admis, 
respectiv: (15 voturi DA, 2 abţineri) 

curte de apel - drept comercial  – 1 loc; 

curte de apel - drept penal – 1 loc; 

curte de apel - dreptul muncii –10 locuri; 

tribunal - drept administrativ – 1 loc; 

tribunal - drept financiar şi fiscal – 1 loc; 

PÎCCJ – 1 loc; 

PCA – 5 locuri; 

De asemenea, s-a apreciat că nu se impune suplimentarea locurilor pentru ceilalţi 
candidati care au formulat solicitări in acest sens. (majoritate: 3 voturi DA, 10 voturi 
NU, 2 NULE, 2 abţineri) 

III. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că nu se impune 
aplicarea criteriilor de departajare prevăzute de Regulament, pentru candidaţii care 
au obţinut medie egală cu cea a candidatului clasat pe ultimul loc la concursul de 
promovare pe loc- Judecători şi Procurori.  (majoritate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aplicarea criteriilor de 
departajare prevăzute de Regulament, pentru candidaţii care au obţinut medie 
egală cu cea a candidatului clasat pe ultimul loc la concursul de promovare 
efectivă, astfel: 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865064
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384857&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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- promovarea la Curtea de Apel Alba Iulia – Secţia penală a doamnei judecător 
BADESCU MONICA; (majoritate: 12 voturi DA, 2 voturi NU; 1 vot NUL, 2 abţineri) 

- promovarea la Curtea de Apel Constanţa- Secţia penală şi pentru cauze cu minori 
şi de familie a domnului judecător UNGUREANU VIRGIL-MARIUS; (majoritate: 12 
voturi DA, 2 voturi NU; 1 vot NUL, 2 abţineri) 

- promovarea la Tribunalul Argeş- Secţia pentru conflicte de muncă şi asigurări 
sociale a doamnei judecător PÎRVU ELENA-CAMELIA; (majoritate: 12 voturi DA, 2 
voturi NU; 1 vot NUL, 2 abţineri) 

- promovarea la Tribunalul Galaţi – Secţia I civilă a doamnei judecător IVANOV 
ECATERINA.(majoritate: 12 voturi DA, 2 voturi NU; 1 vot NUL, 2 abţineri) 

 IV. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea rezultatelor 
finale ale concursului de promovare, efectivă şi pe loc, a judecătorilor şi 
procurorilor, conform Anexei 1. (majoritate:12 voturi pentru validare, din care 3 
validare parţială în sensul validării concursului de promovare la judecători şi 3 BV 
pentru invalidare, 2 abţineri) 

V. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea efectivă a 
persoanelor menţionate în Anexa 2, începând cu data de 15.11.2018 (14 voturi DA, 
1 vot NUL, 2 Abţineri),  cu excepţia doamnei judecător Timar Dana Florica, a 
domnului judecător Filionescu Robert Nicolae şi a doamnei judecător Grigore 
Cristina Elena care vor promova începând cu data de 01.01.2019. (majoritate) 

VI. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât promovarea pe loc a 
persoanelor menţionate în Anexa 3, începând cu data de 15.11.2018 (13 voturi DA, 
2 voturi NULE, 2 abţineri) 

VII.  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării 
aplicabilităţii dispoziţiilor art.20 alin.8 din Regulament privind sancţionarea 
membrilor comisiilor  - Judecători.  

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că se impune aplicarea 
dispoziţiilor art. 20  alin. 8 din Regulament privind sancţionarea membrilor comisiei 
de elaborare subiecte - Drept procesual penal - Procurori. 
  

Hotărârea nr. 973 

  

Hotărârea nr. 974 

  

Hotărârea nr. 975 

Punctul 30 20485/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865072
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865073
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865074
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384931&DepartmentId=2&MeetingId=1154000000003123
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Propuneri referitoare la organizarea unor manifestări cu ocazia "Zilei Europene a Justiţei" 
(Nota BIPRMM nr.1/20408/2018). 

Soluţie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a hotărât organizarea evenimentelor 
ocazionate de Ziua Europeană a Justiţiei, în data de 25 octombrie 2018 (o zi de joi), 
prin invitarea în instanţe/parchete şi la sediul Consiliului a cetăţenilor, 
reprezentanţilor mass-media şi a unor grupuri organizate de elevi şi studenţi, 
cursanţi ai  Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, 
acolo unde este cazul, de la instituţiile de învăţământ din localitate. (unanimitate) 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii  a aprobat: 

- realizarea demersurilor indicate în cuprinsul notei pentru buna organizare a 
evenimentului la instanţele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea; 
(unanimitate) 

- măsurile necesare organizării unei manifestări de genul „Porţilor deschise”, în 
ceea ce priveşte organizarea evenimentului la sediul Consiliului Superior al 
Magistraturii, respectiv: (unanimitate) 

- înfiinţarea unui comitet de organizare la nivelul Consiliului Superior al Magistrturii, care 
să ajute la buna organizare a evenimentului în cadrul instituţiei; 

- invitarea unor grupuri de câte 15 studenţi de la facultăţile de drept din Bucuresti, de 
exemplu: Universitatea Bucuresti, Universitatea Titu Maiorescu, Universitatea Nicolae 
Titulescu, Universitatea Dimitrie Cantemir, Universitatea Româno-Americană şi 
Universitatea Ecologică; 

- organizarea unor prezentări pentru vizitatori pe teme specifice activităţii Consiliului; 

- desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii care să răspundă 
întrebărilor invitaţilor la eveniment; 

- publicarea unei informări de presă şi a unui comunicat de presă al Consiliului Superior 
al Magistraturii, având ca obiectiv mediatizarea activităţilor ocazionate de Ziua Europeană 
a Justiţiei. 

- componenţa comitetului de organizare - Doamna judecător Gabriela Baltag, 
doamna judecător Evelina-Mirela Oprina şi domnul Teodor-Victor Alistar, membri 
ai Consiliului Superior al Magistraturii, doamna judecător Doiniţa Mihalcea, Şef 
Birou de informare publică şi relaţii cu mass media, domnul Petrică Bogdan Ene, 
consilier în cadrul Biroului de informare publică şi relaţii cu mass 
media;  (unanimitate) 

- propunerile din cuprinsul notei în ceea ce priveşte Calendarul desfăşurării 
activităţilor adiacente zilei de 25 octombrie 2018. (unanimitate, după caz, 
majoritate) 
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Hotărârea nr. 976 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000865070
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