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Secţie Judecători 
Ordinea de zi soluţionată din 01.11.2018 

Punctul 1 21658/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE: 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna MOGLAN 
RALUCA 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 

Curte de Apel 

 Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna NEGOIŢĂ 
CAMELIA 

 Judecător la Curtea de Apel Bacău 

Tribunal 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul PRUTEANU 
LICĂ 

Judecător la Tribunalul Botoşani 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna MAZILESCU 
MARIA CRISTINA 

Judecător la Tribunalul Mehedinţi 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna ANTOHE 
GABRIELA 

Judecător la Tribunalul Bacău 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
DUMITRESCU MARINELA CORNELIA 

Judecător la Tribunalul Argeş 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul DUMITRESCU 
MARIUS 

Judecător la Tribunalul Argeş 

Judecătorie 

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

Judecător la Judecătoria Slatina 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386104&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea 
către Preşedintele României a propunerilor privind: (unanimitate) 
  

1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MOGLAN RALUCA, judecător 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 26.11.2018. 

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NEGOIŢĂ CAMELIA, judecător 
la Curtea de Apel Bacău. 

3. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului PRUTEANU LICĂ, judecător 
la Tribunalul Botoşani. 

4. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei  MAZILESCU MARIA 
CRISTINA, judecător la Tribunalul Mehedinţi. 

5. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ANTOHE 
GABRIELA,  judecător la Tribunalul Bacău. 

6. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei DUMITRESCU MARINELA 
CORNELIA,  judecător la Tribunalul Argeş. 

7. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului DUMITRESCU 
MARIUS,  judecător la Tribunalul Argeş. 

8. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BUZATU 
NICOLETA,  judecător la  Judecătoria Slatina. 

9. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei BUZATU 
VICTORIA,  judecător la  Judecătoria Caracal. 
Hotărârea nr. 885 

  

Hotărârea nr. 886 

  

Hotărârea nr. 887 

  

Hotărârea nr. 888 

  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna BUZATU 
VICTORIA 

Judecător la Judecătoria Caracal 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000870320
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000870321
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869926
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869927
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Hotărârea nr. 889 

  

Hotărârea nr. 890 

  

Hotărârea nr. 891 

  

Hotărârea nr. 892 

Hotărârea nr. 893 

Punctul 2 21049/2018 
DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Hunedoara a doamnei judecător IFTIMUŞ ADINA- CAMELIA. 
(20682/DRUO/2018) 

  

2. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Sibiu a doamnei judecător 
ZĂBAVĂ OANA MARIA. (20706/DRUO/2018) 

  

3. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Slobozia a doamnei judecător 
ANA-MARIA CLINCIU. (20463/DRUO/2018) 

  

4. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
Curţii de Apel Iaşi a domnului  judecător OBREJA-MANOLACHE NELU-IUSTINIAN. 
(21067/DRUO/2018) 

  

5.  Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Neamţ a domnului judecător 
DUMITREASA CRISTINEL. (21142/DRUO/2018) 

  

6.  Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ a domnului 
judecător MORMOE CĂTĂLIN-MIREL. (21141/DRUO/2018) 

  

7. Propunerea de delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Panciu a doamnei judecător 
NICULINA STOICIU. (20581/DRUO/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869928
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869929
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869930
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869931
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869932
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000385495&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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8. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Slatina a doamnei judecător 
STAMATOIU PETRONELA. (21518/DRUO/2018) 

  

9. Propunerea de delegare în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Constanţa a domnului 
judecător COMŞA DUMITRU RADU, preşedintele Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a 
Tribunalului Constanţa. (21647/DRUO/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile, de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Hunedoara a doamnei judecător IFTIMUŞ 
ADINA- CAMELIA, începând cu data de 04.11.2018, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

2. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Sibiu a doamnei judecător 
cu grad profesional de tribunal ZĂBAVĂ OANA MARIA,începând cu data de 
02.11.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni.(unanimitate) 
  

3. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Slobozia a doamnei 
judecător ANA-MARIA CLINCIU, începând cu data de 02.11.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
(unanimitate) 
  

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal 
a Curţii de Apel Iaşi a domnului  judecător OBREJA-MANOLACHE NELU-
IUSTINIAN, începând cu data de 20.11.2018, până la ocuparea funcţiei prin numire, 
în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

5. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Neamţ a domnului 
judecător DUMITREASA CRISTINEL, începând cu data de  16.11.2018, până la 
revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.(unanimitate) 
  

6. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ a domnului 
judecător MORMOE CĂTĂLIN-MIREL, începând cu data de 02.11.2018, până la 
revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni.(8 voturi Da, 1 vot Nul) 
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7. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Panciu a doamnei judecător 
NICULINA STOICIU, începând cu data de 02.11.2018, până la ocuparea funcţiei prin 
concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. (7 voturi Da, 1 vot 
Nu, 1 vot Nul) 
  

8. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Slatina a doamnei 
judecător cu grad profesional de tribunal STAMATOIU PETRONELA, începând cu 
data de 02.11.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 
legii, dar nu mai mult de 6 luni. (unanimitate) 
  

9. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Constanţa a domnului 
judecător COMŞA DUMITRU RADU, preşedintele Secţiei de contencios 
administrativ şi fiscal a Tribunalului Constanţa, începând cu data de 02.11.2018, 
până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai 
mult de 6 luni. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 894 

  

Hotărârea nr. 895 

  

Hotărârea nr. 896 

  

Hotărârea nr. 897 

  

Hotărârea nr. 898 

  

Hotărârea nr. 899 

  

Hotărârea nr. 900 

  

Hotărârea nr. 901 

Hotărârea nr. 902 

Punctul 3 21050/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869934
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869935
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869936
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869937
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869938
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869939
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869940
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869941
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869942
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000385496&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

1. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia a 
domnului judecător HANCAŞ EMIL-ADRIAN. ( 20837/DRUO/2018) 

  

2. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti a 
domnului judecător CHIŞ CĂTĂLIN-VASILE. ( 20688/DRUO/2018) 

  

3. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea a doamnei judecător DANIELA-ŞTEFANIA SOTOC. 
( 20360/DRUO/2018) 

  

4. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Marghita a domnului 
judecător MARIAN BOGZA. ( 20324/DRUO/2018) 

  

5. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hunedoara a 
doamnei judecător FLORINCAŞ GHEORGHIŢA. ( 21218/DRUO/2018) 

  

6. Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj a 
domnului judecător SPĂTARIU GEORGE MARCEL. ( 21243/DRUO/2018) 

  

7.  Propunerea de prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Galaţi a domnului judecător MIHAI HÂLCOV. (20946/DRUO2018) 

Soluţie 

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

1. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Apel Alba Iulia a 
domnului judecător HANCAŞ EMIL-ADRIAN, începând cu data de 16.11.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 

  
2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Dragomireşti a 
domnului judecător CHIŞ CĂTĂLIN-VASILE, începând cu data de 10.11.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult 
de 6 luni. 
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3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Oradea a doamnei judecător DANIELA 
ŞTEFANIA SOTOC, începând cu data de 27.10.2018, până la ocuparea funcţiei prin 
numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
  

4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Marghita a domnului 
judecător MARIAN BOZGA, începând cu data de 27.10.2018, până la ocuparea 
funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

  
5. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Hunedoara a 
doamnei FLORINCAŞ GHEORGHIŢA, începând cu data de 25.11.2018, până la 
ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 
6 luni. 

  
6. Prelungirea delegării în funcţia de vicepreşedinte al Tribunalului Militar Cluj a 
domnului judecător militar SPĂTARIU GEORGE MARCEL, începând cu data de 
17.11.2018, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, 
dar nu mai mult de 6 luni. 
  

7. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei 
Galaţi a domnului judecător MIHAI HÂLCOV, începând cu data de 13.10.2018, până 
la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 
Hotărârea nr. 903 

  

Hotărârea nr. 904 

  

Hotărârea nr. 905 

  

Hotărârea nr. 906 

  

Hotărârea nr. 907 

  

Hotărârea nr. 908 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869943
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869944
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869945
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869946
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869947
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869948
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Hotărârea nr. 909 

Punctul 4 21517/2018 
CONTINUARE ACTIVITATE 

1.Solicitarea doamnei DICU SIMONA ELENA, judecător cu grad profesional de tribunal, de a 
funcţiona la Tribunalul Vâlcea,  după expirarea mandatului de preşedinte al Judecătoriei 
Brezoi.(DRUO/21646/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea, 
de principiu, a solicitării formulate de doamna DICU SIMONA ELENA, judecător cu 
grad profesional de tribunal, de continuare a activităţii la Tribunalul Vâlcea, instanţă 
unde a funcţionat anterior numirii în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Brezoi, în 
temeiul art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, începând cu data de 15.07.2019, dată la care expiră 
mandatul în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Brezoi, urmând ca situaţia 
posturilor să fie avută în vedere la o dată mai apropiată de momentul transferului. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 910 

Punctul 5 21653/2018 
Eliberarea din funcţiile de conducere exercitate, încetarea delegării în funcţii de conducere şi 
menţinerea/încetarea detaşării judecătorilor care urmează să promoveze la o instanţă 
superioară, ca urmare a susţinerii concursului de promovare în funcţii de execuţie, desfăşurat 
la data de 16 septembrie 2018. (DRUO 21621/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Eliberarea din funcţiile de conducere exercitate următorii judecătorii, începând 
cu data promovării efective la o instanţă de nivel superior: (unanimitate) 
  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia de conducere din care 
urmează să fie eliberat/eliberată 

Instanţa unde va fi 
promovat cu data de 
15.11.2018 

1. PÎRVU ELENA 
CAMELIA 

Preşedinte – Judecătoria Piteşti Tribunalul Argeş 

2. UNGUREANU ION 
CRISTINEL 

Preşedinte  - Judecătoria Orşova Tribunalul Caraş-Severin 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000870468
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000385963&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869949
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386099&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143


9 
 

3. BUDEANU VASILE 
SORIN 

Preşedinte secţie penală – 
Tribunalul Bacău 

Curtea de Apel Bacău 

4. MORAR ADRIAN Vicepreşedinte – Judecătoria Târgu 
Mureş 

Curtea de Apel Târgu 
Mureş 

  

2. Încetarea delegării în funcţiile de conducere a următorilor judecători, începând 
cu data promovării efective la o instanţă de nivel superior: 
  

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Funcţia de 
conducere din care 
urmează să înceteze 
delegarea 

Instanţa unde va fi 
promovat 

1. FILIONESCU ROBERT NICOLAE Preşedinte al 
Judecătoriei Costeşti 

Tribunalul Vâlcea, 
începând cu data de 
01.01.2019 
(unanimitate) 

2. DAFINESCU ELENA 

- doamna judecător a formulat cerere de 
prorogare a datei de promovare la 
Tribunalul Vâlcea la 01.01.2019; cererea va 
fi soluţionată în şedinţa Plenului din data 
de 01.11.2018; 

Preşedinte al 
Judecătoriei Novaci 

Tribunalul Vâlcea 

începând cu data de 
01.01.2019. (8 voturi 
Da, 1 vot Nu) 

3. Menţinerea detaşării la Consiliul Superior al Magistraturii a doamnei EPURE 
DIANA, judecător la Tribunalul Harghita, începând cu data promovării efective la 
Curtea de Apel Constanţa, ca urmare a susţinerii concursului de promovare în 
funcţii de execuţie, desfăşurat la data de 16.09.2018. (8 voturi Da, 1 vot Nul) 
Hotărârea nr. 911 

Punctul 6 21515/2018 
Cererea doamnei judecător DAFINESCU ELENA, de la Judecătoria Novaci. (DRUO/21064/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a constatat ca 
rămasă fără obiect cererea doamnei DAFINESCU ELENA, judecător la Judecătoria 
Novaci, având în vedere soluţia de la pct. 5.2 a Secţiei pentru judecători. 
(unanimitate) 

Punctul 7 21656/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869950
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000385961&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386102&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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OCUPARE POSTURI PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ 

Solicitarea Curţii de Apel Cluj de aprobare a ocupării, pe perioadă nedeterminată, a două posturi 
temporar vacante din cadrul acestei instanţe, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr. 304/2004. 
(21139/DRUO/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea 
Curţii de Apel Cluj de ocupare, pe perioadă nedeterminată, a două posturi temporar 
vacante din cadrul acestei instanţe, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea nr. 
304/2004. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 912 

Punctul 8 21783/2018 
EFECTE HOTĂRÂRI: 

1. Efectele Hotărârii nr. 1557/2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii . (DRUO 
20933/2018) 

  

2. Efectele Hotărârii nr. 549/15.05.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii . (DRUO 
19377/2018) 

  

3. Efectele Hotărârii nr. 1098/2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii . (DRUO 
19267/2018). 

  

4. Efectele Hotărârii nr. 884/14.07.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (DRUO 
19068/2018) 

  

5. Efectele Hotărârii nr. 1042/15.11.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (DRUO 
18812/2018) 

  

6. Efectele Hotărârii nr. 890/13.09.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (DRUO 
13288/2018) 

  

7. Efectele Hotărârii nr. 1468/22.11.2016 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, efecte 
menţinute prin Hotărârea Plenului nr. 554/15.05.2018 şi reincluderea postului repartizat, prin ordinul 
ministrului justiţiei nr. 2647/C/04.07.2018, în fondul de rezervă. (DRUO 7704/2018) 

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869953
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386229&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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8.1. Efectele Hotărârii nr. 947/19.09.2013, nr. 1282/27.11.2014 şi 94/26.02.2018 ale Plenului 
Consiliului Superior al Magistraturii. (DRUO 15544,17667/2018) 

8.2. Notă completatoare privind efectele Hotărârii nr. 947/19.09.2013, nr. 1282/27.11.2014 şi 
94/26.02.2018 ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (DRUO 15544,17667/2018) 

  

9. Adresa Ministerului Justiţiei în legătură cu Hotărârea nr. 795/11.07.2018 a Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii. (DRUO 13022/2018) 

  

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Încetarea efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.1557/15.12.2016, privind pe 
doamna  judecător BĂRBULESCU RAMONA MARIA şi reincluderea, de către 
Ministerul Justiţiei, în fondul de rezervă, a postului acordat Judecătoriei Braşov. 
(unanimitate) 
  

2. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.549/15.05.2018, pentru 
postul  doamnei judecător SANDU GETA, începând cu data de 
01.06.2018.(unanimitate) 
  

3. Încetarea efectelor Hotărării Plenului CSM nr.1098/2012, prin care s-a aprobat 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, a unui post temporar vacant de judecător de la Curtea de Apel Braşov, 
începând cu data de 01.11.2018. (unanimitate) 
  

4. Menţinerea efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.884/14.07.2016, până la momentul 
încadrării doamnei judecător MIHAELA-OANA PUŢINTEI pe unul din posturile 
efectiv vacante din cadrul Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, încadrarea sa, 
începând cu data de 08.10.2018 (data reluării activităţii doamnei judecător Nicoleta-
Monica Chiriţă-Sandu pe al cărei post era încadrată) urmând să opereze pe postul 
temporar vacant neocupat a cărui durată este cea mai îndelungată, respectiv pe 
postul doamnei judecător Iuliana Creţu. (unanimitate) 
  

5. Menţinerea efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.1042/15.11.2012, până la 
încadrarea domnului judecător CAIAN CORNEL-GABRIEL pe unul din posturile 
efectiv vacante din cadrul Judecătoriei Craiova, încadrarea acestuia, începând cu 
data de 05.10.2018 (data încetării detaşării în cadrul Ministerului Afacerilor Externe) 
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urmând să opereze pe postul temporar vacant al doamnei judecător  CÎRLOGEA 
ANGELICA. (unanimitate) 
  

6. Încetarea efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.890/13.09.2018, prin care s-a 
aprobat ocuparea, pe perioada nedeterminată, în condiţiile art.134 ind.1 din Legea 
nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui post 
temporar vacant de judecător de la Tribunalul Harghita, începând cu data de 
15.11.2018.(unanimitate) 
  

7. Încetarea efectelor Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.1468/22.11.2016  şi a Hotărârii Plenului CSM nr.554/15.05.2018, prin care s-a 
aprobat ocuparea/menţinerea ocupării, pe perioadă nedeterminată, în condiţiile 
art.134 ind.1 din Legea nr.304/2004, a unui post temporar vacant de judecător de la 
Judecătoria Horezu şi reincluderea, de catre Ministerul Justiţiei,  în fondul de 
rezervă, a postului acordat Judecătoriei Horezu.(unanimitate) 
  

8.1. Încadrarea doamnei judecător MIHAELA-ANGELICA IACUBA  pe un post 
temporar vacant neocupat din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 
03.07.2018, urmând ca Hotărârea Plenului CSM nr.1282/27.11.2014 să-şi producă în 
continuare efectele în ceea ce o priveşte, până la încadrarea sa pe unul din posturile 
efectiv vacante din cadrul instanţei. (8 voturi Da, 1 vot Nu) 
  

8.2. Încadrarea doamnei judecător EVDA-SERENA MILITARU pe un post temporar 
vacant neocupat din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, începând cu data de 
24.09.2018, urmând ca Hotărârea Plenului CSM nr.94/27.11.2018 să-şi producă în 
continuare efectele în ceea ce o priveşte, până la încadrarea sa pe unul din posturile 
efectiv vacante din cadrul instanţei. (8 voturi Da, 1 vot Nu) 
  

8.3. Încetarea parţială a efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.94/26.02.2018 pentru 
postul doamnei judecător RALUCA-ECATERINA TOMA, începând cu data de 
01.07.2018.(unanimitate) 
  

8.4. Încetarea efectelor Hotărârii Plenului CSM nr.947/19.09.2013 pentru postul 
doamnei judecător GABRIELA FLORESCU, începând cu data de 
01.09.2018.(unanimitate) 
  

9. Transferul temporar al unui post de judecător din schema de personal 
a Tribunalului Prahova în schema de personal a Curţii de Apel Ploieşti, pentru 
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perioada 15.07.2018-01.09.2018, în conformitate cu prevederile art.135 alin.2 din 
Legea nr.304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(unanimitate) 
Hotărârea nr. 913 

  

Hotărârea nr. 914 

  

Hotărârea nr. 915 

  

Hotărârea nr. 916 

  

Hotărârea nr. 917 

  

Hotărârea nr. 918 

  

Hotărârea nr. 919 

  

Hotărârea nr. 920 

Hotărârea nr. 921 

Punctul 9 22018/2018 
AVIZE DE MODIFICARE A STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL 

Referat privind revenirea în statul de funcţii şi de personal al Tribunalului Harghita a postului de 
judecător transferat temporar în statul de funcţii şi de personal al Curţii de Apel Braşov. 
(21954/DRUO/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru revenirea postului vacant de judecător din statul de funcţii 
şi de personal al Curţii de Apel Braşov în statul de funcţii şi de personal al 
Tribunalului Harghita, începând cu data de 11.10.2018. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 922 

Punctul 10 13773/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2238/IJ/1067/DIJ/2018 privind stabilirea şi/sau recuperarea 
prejudiciului fiscal: practica judiciară a instanţelor de contencios administrativ privind 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869957
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869958
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869959
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869960
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869961
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869962
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869963
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869964
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869965
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386464&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869966
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000378219&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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modalitatea de soluţionare a contestaţiilor împotriva actelor emise de organele fiscale, 
aspecte referitoare la suspendarea ori anularea executării măsurilor dispuse de organele 
fiscale, precum şi receptarea de către instanţele naţionale a practicii Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene. 

Soluţie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, în 
parte,  Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2238/IJ/1067/DIJ/2018 privind stabilirea 
şi/sau recuperarea prejudiciului fiscal: practica judiciară a instanţelor de 
contencios administrativ privind modalitatea de soluţionare a contestaţiilor 
împotriva actelor emise de organele fiscale, aspecte referitoare la suspendarea ori 
anularea executării măsurilor dispuse de organele fiscale, precum şi receptarea de 
către instanţele naţionale a practicii Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. (8 voturi 
Da, 1 vot Nul) 
  

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
sesizarea Ministerului Justiţiei pentru a analiza oportunitatea modificării cadrului 
legislativ privind stabilirea cauţiunii în cauzele care au ca obiect suspendarea 
executării actului administrativ fiscal sau suspendarea executării silite a actelor 
administrativ fiscale, în sensul eliminării plafonului procentual obligatoriu şi 
permiterii unei aprecieri a instanţei în stabilirea cauţiunii, pentru compatibilizarea 
legislaţiei cu jurisprudenţa CEDO din perspectiva accesului la justiţie. (8 voturi Da, 
1 vot Nul) 
Hotărârea nr. 923 

Punctul 11 20467/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2740/IJ/1233/DIJ/2017 privind rezultatul activităţii de 
monitorizare a dosarelor mai vechi de 10 ani, existente pe rolul curţilor de apel şi instanţelor 
arondate, precum şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 
  

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, cu 
unanimitate, a aprobat Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 2740/IJ/1233/DIJ/2017 
privind rezultatul activităţii de monitorizare a dosarelor mai vechi de 10 ani, 
existente pe rolul curţilor de apel şi instanţelor arondate, precum şi al Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie, cu următoarele observaţii: 

-  intensificarea operaţiunilor de monitorizare a situaţiei referitoare la 
respectarea termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti, pentru 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869967
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000384913&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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toate instanţele judecătoreşti, de la toate gradele de jurisdicţie; 
(unanimitate) 
- sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru identificarea vulnerabilităţilor care 
au determinat creşterea numărului de hotărâri neredactate în termen, 
inclusiv aspectele de ordin managerial, cu precădere în cazurile în care 
nu pot fi identificate cauze obiective.(8 voturi Da, 1 vot Nul) 
2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât comunicarea către curţile de apel şi Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a 
Raportului Inspecţiei Judiciare nr. 2740/IJ/1233/DIJ/2017 privind rezultatul activităţii 
de monitorizare a dosarelor mai vechi de 10 ani, existente pe rolul curţilor de apel 
şi instanţelor arondate, precum şi al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 924 

Punctul 12 21793/2018 
Raportul Inspecţiei Judiciare privind modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de 
conducere a atribuţiilor manageriale şi respectarea obligaţiilor pentru asigurarea bunei 
funcţionări a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public la Tribunalul Dolj. 
(2193/IJ/1044/DIJ) 

Soluţie 

  

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit 
răspunsul Inspecţiei Judiciare la obiecţiunile formulate de Tribunalul Dolj cu privire 
la constatările şi concluziile din raportul de control. (6 voturi Da, 2 voturi Nu, 1 vot 
Nul) 

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Raportul 
Inspecţiei Judiciare privind modul de îndeplinire de către judecătorii cu funcţii de 
conducere a atribuţiilor manageriale şi respectarea obligaţiilor pentru asigurarea 
bunei funcţionări a instanţei şi calitatea corespunzătoare a serviciului public la 
Tribunalul Dolj. (7 voturi Da, 1 vot Nu, 1 vot Nul) 

3. De asemenea, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a 
hotărât monitorizarea activităţii preşedintelui Tribunalului Dolj pe o perioadă de 6 
luni sub aspectul exercitării atribuţiilor manageriale în ceea ce 
priveşte comunicarea. ( 6 voturi “pentru”) 
  

  

Hotărârea nr. 925 

Punctul 13 21655/2018 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869968
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386239&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000870469
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386101&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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Solicitarea doamnei TUDORACHE NELUŢA MARINICA, judecător la Tribunalul Călăraşi, de 
repunere în situaţia anterioară şi plată a drepturilor salariale. (DRUO 20811/2018) 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 
discutării cererii doamnei TUDORACHE NELUŢA MARINICA, judecător la Tribunalul 
Călăraşi. (7 voturi pentru "amânare", 1 vot împotriva "amânării",1 abţinere - doamna 
judecător Gabriela Baltag) 

Punctul 14 22016/2018 
Notă privind situaţia domnului GALEA OVIDIU-DANIEL, judecător la Tribunalul Bihor, în 
prezent suspendat din funcţie, de la data de 19.01.2017, ca urmare a trimiterii în judecată 
pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie. 

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât încetarea 
suspendării din funcţie, începând cu data de 01.11.2018, a domnului GALEA 
OVIDIU-DANIEL, judecător la Tribunalul Bihor, în temeiul art. 62 (1 1 ) din  Legea nr. 
242/2018. (4 voturi pentru "menţinerea suspendării", 5 voturi pentru "încetarea 
suspendării") 
Hotărârea nr. 926 

Punctul 15 22264/2018 
Notă privind ocuparea funcţiilor de preşedinte al Secţiei penale şi de preşedinte al Secţiei I 
civilă din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Soluţie 

1. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
declanşarea procedurii de ocupare a funcţiilor de preşedinte al Secţiei I civile şi de 
preşedinte al Secţiei penale din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
(unanimitate) 
  

2. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat anunţul 
privind declanşarea procedurii de ocupare a funcţiilor de  preşedinte al Secţiei I 
civile şi de preşedinte al Secţiei penale din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
(unanimitate) 

3. Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat 
calendarul pentru ocuparea funcţiilor menţionate mai sus: (unanimitate) 
  

  

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386462&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869970
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386710&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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1. 2 noiembrie 2018 – publicarea pe pagina de internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii şi a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a anunţului privind 
declanşarea procedurii de depunere de candidaturi pentru ocuparea funcţiilor 
de preşedinte al Secţiei I civile şi de preşedinte al Secţiei penale din cadrul Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

  

2.   05 noiembrie -16 noiembrie 2018 – depunerea candidaturilor la Secţia pentu 
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 

3.  19 noiembrie – 03 decembrie 2018 - verificarea de către Consiliul Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii, dacă judecătorii care şi-au depus 
candidaturi au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au 
colaborat cu acestea şi comunicarea rezultatului verificării, în baza art. 48 alin. 
12 din Legea nr. 303/ 2004; 

4. Începând cu data de 5 decembrie 2018 - Secţia pentru judecători poate dispune 
analizarea candidaturilor şi numirea în funcţiile de preşedinte al Secţiei I civile 
şi de preşedinte al Secţiei penale din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Hotărârea nr. 927 

Punctul 16 22209/2018 
CONTESTATII 

Contestaţii formulate de candidaţi la concursul pentru ocuparea unor posturi vacante de magistrat-
asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 21 septembrie-21 decembrie 
2018: 

  

- Contestaţia formulată de doamna CÎRMĂCEANU ADELINA împotriva Hotătârii nr. 4/26.10.2018 
(12961/2018) 

- Contestaţia formulată de domnul STĂNICĂ BOGDAN împotriva Hotătârii nr. 11/26.10.2018 
(12961/2018) 

- Contestaţia formulată de doamna POTÎRNICHIE GEORGETA-LIGIA împotriva Hotătârii 
nr.8/26.10.2018 (12961/2018) 

  

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Respingerea, ca neîntemeiată, a contestaţiei formulate de doamna CÎRMĂCEANU 
ADELINA împotriva Hotătârii nr. 4/26.10.2018 a Comisiei de organizare a 
concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de magistrat-asistent la Înalta 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869972
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386655&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
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Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 21 septembrie-21 decembrie 
2018. (unanimitate) 

2. Respingerea contestaţiei formulate de domnul STĂNICĂ BOGDAN împotriva 
Hotărârii nr. 11/26.10.2018  a Comisiei de organizare a concursului pentru ocuparea 
posturilor vacante de magistrat asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
organizat în perioada 21.09 - 21.12.2018.(8 voturi respingere, 1 vot Nul) 

3. Respingerea, ca tardiv formulată, a contestaţiei formulate de doamna 
POTÎRNICHIE GEORGETA-LIGIA împotriva Hotătârii nr. 8/26.10.2018 a Comisiei de 
organizare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent 
la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 21.09 - 21.12.2018. (8 
voturi respingere) 
Hotărârea nr. 928 

  

Hotărârea nr. 929 

  

Hotărârea nr. 930 

Punctul 17 22284/2018 
ELIBERARE DIN FUNCŢIE, PRIN PENSIONARE, MAGISTRAT ASISTENT 

1. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna magistrat asistent 
MAURER VALERIA. 

  

2. Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare, formulată de doamna magistrat asistent 
VRÂNCUŢ NICULINA. 

Soluţie 

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

1. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MAURER VALERIA, magistrat-
asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 15.12.2018. 

2. Eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei VRÂNCUŢ NICULINA, 
magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 
01.12.2018. 
Hotărârea nr. 931 

  

Hotărârea nr. 932 

http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869973
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869974
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869975
http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386730&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869976
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000869977
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Punctul 18 22319/2018 
NUMIRE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

Propunerea de numire a doamnei judecător ANA MARIA GANU în funcţia de preşedinte al Secţiei a 
VI-a civile a Curţii de Apel Bucureşti.  

Soluţie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în 
funcţia de preşedinte al Secţiei a VI-a civile a Curţii de Apel Bucureşti a doamnei 
judecător ANA MARIA GANU, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 
01.11.2018. (unanimitate) 
Hotărârea nr. 933 

 

http://emap.csm1909.ro/portal/Registry/PaperMeetingDetails.aspx?PaperId=1154000000386765&DepartmentId=14&MeetingId=1154000000003143
http://emap.csm1909.ro/portal/Download.aspx?FileId=1154000000870470
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