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ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03 DECEMBRIE 2018 ORA 10:00  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 24462/2018 Validarea rezultatelor concursului de admitere la Institutul Naţional al 
Magistraturii, desfăşurat în perioada 10 iulie – 30 octombrie 2018. 

2. 24465/2018 Indisponibilizarea posturilor de judecător şi de procuror în vederea repartizării 
auditorilor de justiţie ai Institutului Naţional al Magistraturii, promoţia 2018. 

3. 24469/2018 Îndeplinirea cerinţei de a avea o bună reputaţie pentru absolvenţii Institutului 
Naţional al Magistraturii- promoţia noiembrie 2018. (25/11797/2018) 

4. 24464/2018 Stabilirea listei posturilor pe care urmează a fi repartizaţi absolvenţii Şcolii 
Naţionale de Grefieri, promoţia 2018. 

5. 24463/2018 Completarea componenţei comisiei de corectare a lucrărilor la concursul pentru 
ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie, Secţia Penală. 

6. 24392/2018 Validarea rezultatului concursului pentru numirea în funcţie a inspectorilor 
judiciari, organizat în perioada 16 iulie - 17 noiembrie 2018. 

7. 24260/2018 Propunerea de numire în calitatea de formatori cu normă întreagă la Institutul 
Naţional al Magistraturii.(2/22869/2018) 

8. 24263/2018 Propunerea de numire în calitatea de coordonatori de practică. (2/22874/2018) 

9. 24034/2018 Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind aprobarea Programului de 
formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din instanţe 
şi parchetele de pe lângă acestea pentru anul 2019. 

10. 24035/2018 Propuneri referitoare la art.21 alin 3 din Regulamentul privind concediile 
judecătorilor şi procurorilor şi art 22 ind.1 alin.3 Regulamentul privind concediile 
personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanţelor 
şi al parchetelor de pe lângă acestea, în raport de cauza preliminară C-12/17 
Dieu. 

11. 22581/2018 Notă privind avizul consultativ al ministrului apărării naţionale în cazul aprobării 
numărului maxim de posturi pentru instanţele şi parchetele militare. 
(18252/DL/2018) 

12. 16442/2018 CONTESTAŢII: 

Contestaţia formulată de Inspecţia Judiciară împotriva Hotărârii nr. 376 din 26 
iunie 2018 a Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. 
  

13. 22766/2018 INSPECŢIA JUDICIARA 

Cererea de apărare a reputaţiei sistemului judiciar formulată de doamna 
judecător CAMELIA BOGDAN. (6830/IJ/3059/DIJ/2018) 
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14. 22767/2018 INSPECŢIA JUDICIARA 

Cererea doamnei judecător CAMELIA BOGDAN de apărare a reputaţiei 
sistemului judiciar. ( 6650/IJ/2975/DIJ/2018) 

15. 22772/2018 INSPECŢIA JUDICIARA 

Cererea doamnei judecător CAMELIA BOGDAN de apărarea a reputaţiei 
sistemului judiciar ( 6411/IJ/2888/DIJ/2018) 

16. 23366/2018 Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 7247/IJ/3239/DIJ/2018 privind cererea doamnei 
judecător CAMELIA BOGDAN de apărare a reputaţiei sistemului judiciar . 

17. 24036/2018 INSPECŢIA JUDICIARA 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 7595/IJ/3393/DIJ/2018 privind cererea de 
apărare a reputaţiei sistemului judiciar formulată de doamna judecător 
CAMELIA BOGDAN.  

18. 24037/2018 INSPECŢIA JUDICIARĂ 

Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 7558/IJ/3373/DIJ/2018 privind cererea de 
apărare a reputaţiei sistemului judiciar formulată de doamna judecător 
CAMELIA BOGDAN. 

19. 24394/2018 Propunere privind stabilirea preţului maxim pentru renegocierea chiriei spaţiilor 
închiriate de Consiliul Superior al Magistraturii. 

20. 24484/2018 Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

21. 24488/2018 Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului 
pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare. 

22. 24494/2018 Solicitarea Şcolii Naţionale de Grefieri de aprobare a statelor de funcţii şi de 
personal valabile la data de 01 noiembrie 2018. 

 


