PLEN
Ordinea de zi soluţionată din 01.11.2018
Punctul 1

17237/2018

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:
Referat privind numirea în funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri.
(14849/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea candidaturii
depuse de domnul VĂDUVA VICTOR, judecător în cadrul Judecătoriei Constanţa,
detaşat ca personal de instruire (formator) în cadrul SNG, delegat în funcţia de
direct adjunct responsabil cu formare profesională continuă al SNG, în vederea
numirii în funcţia de director adjunct al Şcolii Naţionale de Grefieri. (majoritate:
8 voturi DA, 10 voturi NU)
Hotărârea nr. 977
Punctul 2

19521/2018

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE:
1.Cererea formulată de domnul FLOREA NAPOLEON, judecător cu grad de tribunal la Judecătoria
Orăştie, delegat în funcţia de preşedinte al acestei instanţe, de menţinere în funcţie după împlinirea
vârstei de 65 ani. (DRUO nr.19200/2018)
2. Cererea formulată de domnul ADRIAN TOPORĂSCU, judecător cu grad profesional de tribunal la
Judecătoria Săveni, de acordare a avizului anual pentru menţinerea în funcţie după împlinirea
vârstei de 65 ani. (DRUO nr.20381/2018)
3. Cererea formulată de domnul PALCU PAVEL, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă
Tribunalul Arad, de menţinere în funcţie după împlinirea vârstei de 65 ani.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului anual
pentru:
1) menţinerea în funcţie a domnului FLOREA NAPOLEON, judecător cu grad
profesional de tribunal la Judecătoria Orăştie, delegat în funcţia de preşedinte al
instanţei, după împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de 22.12.2018, până
la data de 22.12.2019; (majoritate: 15 voturi DA, 3 voturi NU)
2) menţinerea în funcţie a domnului PALCU PAVEL, procuror la Parchetul de pe
lângă Tribunalul Arad, după împlinirea vârstei de 65 ani, începând cu data de
15.01.2019, până la data de 15.01.2020. (majoritate:12 voturi DA, 6 voturi NU)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la cererea
privind menţinerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 ani, a
domnului ADRIAN TOPORĂSCU, judecător cu grad profesional de tribunal la

Judecătoria Săveni, delegat în funcţia de preşedinte al acestei instanţe, ca urmare
a solicitării domnului judecător. (unanimitate)
Hotărârea nr. 978
Hotărârea nr. 979
Hotărârea nr. 980
Punctul 3

20536/2018

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 CORNEA MARIANA

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul VALENTIN PREOTEASA

Procuror la Direcţia de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
Procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte
formulată de doamna GLIGA CARMEN CĂTĂLINA de Casaţie şi Justiţie
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna LITVIN MIHAELA MARIA

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

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna TABĂRĂ IRINA

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

Curtea de Apel/Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna MOŢĂŢĂIANU IOANA

Judecător la Curtea de Apel Craiova

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul IRIZA CONSTANTIN

Judecător la Curtea de Apel Craiova

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
Judecător la Curtea de Apel Timişoara
formulată de doamna SCHNEPF AURELIA-ILEANA
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
Procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de
formulată de doamna STOICA EMILIA GEORGETA Apel Bucureşti
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
Judecător la Curtea de Apel Bucureşti
formulată de doamna EUGENIA ALINA PĂNESCU
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna HANZER PARASCHIVALUMINIŢA

Judecător la Curtea de Apel Cluj

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna COTORA MIHAELAELISABETA

Judecător la Curtea de Apel Craiova

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna RĂDULESCU TATIANA

Judecător la Curtea de Apel Craiova

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul BARBU VALENTIN

Preşedinte al Tribunalului Buzău

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

Judecător la Tribunalul Neamţ

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna TIUGAN VERONICA

Judecător la Tribunalul Dolj

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna GEORCOTINĂ MARIOARA

Judecător la Tribunalul Dolj

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna COJOCARU-BICHEA
CARMEN

Judecător la Tribunalul Dolj

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna MÂNGÂŢĂ ANA

Judecător la Tribunalul Neamţ

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna APOSTU GEORGETA

Judecător la Tribunalul Buzău

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul MARICA FLORINELMACIDON

Judecător la Tribunalul Bistriţa-Năsăud

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna ROTARIU MUGURICAGABRIELA

Judecător la Judecătoria Braşov

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna GREISSING DIANA
CRISTINA

Judecător la Judecătoria Sibiu

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria
formulată de doamna GRAMA MEDA PETRONELA Târgu Mureş
Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de domnul GHEORGHE IANOŞ

Procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Beclean, numit în funcţia de inspector în
cadrul Inspecţiei Judiciare.

Cererea de eliberare din funcţie, prin pensionare,
formulată de doamna NICULINA STOICIU

Judecător la Judecătoria Panciu

Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele
României a propunerilor privind:
1) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei CORNEA MARIANA, procuror
în cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare a Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie; (unanimitate)
2) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.01.2019, a
domnului VALENTIN PREOTEASA, procuror şef al Serviciului teritorial Piteşti din
cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, cu grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie; (unanimitate)
3) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GLIGA CARMEN-CĂTĂLINA,
procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu
data de 17.12.2018; (unanimitate)
4) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei LITVIN MIHAELA - MARIA,
procuror la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; (unanimitate)
5) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TABĂRĂ IRINA, procuror la
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de
01.12.2018; (unanimitate)
6) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MOŢĂŢĂIANU IOANA,
judecător la Curtea de Apel Craiova, începând cu data de 01.12.2018; (unanimitate)
7) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului IRIZA CONSTANTIN,
judecător la Curtea de Apel Craiova, începând cu data de 01.12.2018; (17 voturi DA,
1 vot NUL)
8) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei SCHNEPF AURELIA-ILEANA,
judecător la Curtea de Apel Timişoara; (unanimitate)
9) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei STOICA EMILIA GEORGETA,
procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti; (unanimitate)
10) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei EUGENIA ALINA PĂNESCU,
judecător la Curtea de Apel Bucureşti; (majoritate: 17 voturi pentru Admitere, 1 vot
pentru Respingere)
11) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei HANZER PARASCHIVALUMINIŢA, judecător la Curtea de Apel Cluj;(unanimitate)
12) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei COTORA MIHAELAELISABETA, judecător la Curtea de Apel Craiova, începând cu data de 01.12.2018;
(17 voturi DA, 1 vot NUL)
13) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei RĂDULESCU TATIANA,
judecător la Curtea de Apel Craiova, începând cu data de 01.12.2018; (unanimitate)

14) eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 01.12.2018, a
domnului
judecător
BARBU
VALENTIN,
preşedintele
Tribunalului
Buzău; (unanimitate)
15) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei IVĂNUŞCĂ MARIA, judecător
la Tribunalul Neamţ; (unanimitate)
16) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei TIUGAN VERONICA,
judecător la Tribunalul Dolj; (unanimitate)
17) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GEORCOTINĂ MARIOARA,
judecător la Tribunalul Dolj, începând cu data de 01.12.2018; (unanimitate)
18) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei COJOCARU-BICHEA
CARMEN-CAMELIA, judecător la Tribunalul Dolj, începând cu data de
01.02.2019; (unanimitate)
19) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei MÂNGÂŢĂ ANA, judecător la
Tribunalul Neamţ, delegată în funcţia de vicepreşedinte al instanţei; (unanimitate)
20) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei APOSTU GEORGETA,
judecător la Tribunalul Buzău, începând cu data de 01.01.2019; (unanimitate)
21) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a domnului MARICA FLORINELMACIDON, judecător la Tribunalul Bistriţa-Năsăud; (unanimitate)
22) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei ROTARIU MUGURICAGABRIELA, judecător la Judecătoria Braşov; (unanimitate)
23) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GREISSING DIANA
CRISTINA, judecător la Judecătoria Sibiu; (unanimitate)
24) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei GRAMA MEDA-PETRONELA,
procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Mureş; (unanimitate)
25) eliberarea din funcţia de procuror, prin pensionare, a domnului GHEORGHE
IANOŞ, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beclean, inspector în cadrul
Inspecţiei Judiciare – Direcţia de inspecţie judiciară pentru procurori, începând cu
data de 01.12.2018; (unanimitate)
26) eliberarea din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICULINA STOICIU,
judecător la Judecătoria Panciu. (majoritate: 17 voturi pentru Admitere, 1 vot
pentru Respingere)
Hotărârea nr. 981
Hotărârea nr. 982
Hotărârea nr. 983
Hotărârea nr. 984
Hotărârea nr. 985

Hotărârea nr. 986
Hotărârea nr. 987
Hotărârea nr. 988
Hotărârea nr. 989
Hotărârea nr. 990
Hotărârea nr. 991
Hotărârea nr. 992
Hotărârea nr. 993
Hotărârea nr. 994
Hotărârea nr. 995
Hotărârea nr. 996
Hotărârea nr. 997
Hotărârea nr. 998
Hotărârea nr. 999
Hotărârea nr. 1000
Hotărârea nr. 1001
Hotărârea nr. 1002
Hotărârea nr. 1003
Hotărârea nr. 1004
Hotărârea nr. 1005
Hotărârea nr. 1006
Punctul 4

21612/2018

RECTIFICARE HOTARARE
1.Solicitarea doamnei ŢĂNDĂREANU NICOLETA, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, de
rectificare a Hotărârii nr. 917/11.10.2018 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
2.Solicitarea doamnei STANA POMPILIA DANA, prim procuror adjunct la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Sălaj, de rectificare a Hotărârii nr. 931/11.10.2018 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii. ( 8/18339/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:
1) rectificarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.917/11.10.2018, prin care s-a propus Preşedintelui României eliberarea din

funcţie, prin pensionare, a doamnei NICOLETA ŢĂNDĂREANU, judecător la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 15.12.2018, în sensul menţionării
în cuprinsul hotărârii a faptului că decizia nr.213532/02.08.2018 privind acordarea
pensiei de serviciu a fost emisă de Casa Locală de Pensii a Sectorului 1 Bucureşti,
în loc de Casa Locală de Pensii a Sectorului 4 Bucureşti; (unanimitate)
2) admiterea solicitării formulate de doamna STANA POMPILIA DANA, prim
procuror adjunct la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj, de rectificare a Hotărârii
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.931/11.10.2018, în ceea ce priveşte
funcţia deţinută, prin menţionarea funcţiei de „prim procuror adjunct la Parchetul
de pe lângă Tribunalul Sălaj”, în loc de „procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Sălaj”. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1007
Hotărârea nr. 1008
Punctul 5

21628/2018

Solicitarea domnului judecător STANCU RADU, vicepreşedintele Curţii Militare de Apel
Bucureşti privind îndreptarea erorii materiale a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 855/07.09.2018.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, apreciind că prezenta cerere trebuie
examinată odată cu rezolvarea cererii de pensionare însăşi, a hotărât amânarea
discutării cererii de îndreptare a Hotărârii Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr.855/07.09.2018 formulată de domnul colonel magistrat judecător
STANCU RADU, vicepreşedintele Curţii Militare de Apel Bucureşti, până la
momentul analizării cererii de pensionare. (pe aspectul privind examinarea cererii
odată cu rezolvarea cererii de pensionare: 14 voturi DA, 1 NUL/ pe aspectul privind
amânarea discutării cererii de îndreptare: 11 voturi pentru Amânare, 7 voturi NULE)
Punctul 6

21514/2018

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

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării formulate
de doamna DAFINESCU ELENA, judecător la Judecătoria Novaci, privind
prorogarea datei promovării la Tribunalul Vâlcea, Secţia a II-a civilă şi de
contencios administrativ şi fiscal, de la 15.11.2018, la 01.01.2019. (majoritate: 14
voturi pentru Admitere, 4 voturi pentru Respingere)
Hotărârea nr. 1009
Punctul 7

22171/2018

Contestaţia formulată de doamna procuror SITIAVU GEORGIANA, de la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Brăila, împotriva Hotărârii nr. 322 din 12 iunie 2018 a Secţiei pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii.(10/9450/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea contestaţiei
formulate de doamna SITIAVU GEORGIANA, procuror la Parchetul de pe lângă
Tribunalul Brăila, împotriva Hotărârii nr. 322 din 12 iunie 2018 a Secţiei pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. (17 voturi pentru respingere, 1 vot
NUL)
Hotărârea nr. 1010
Punctul 8

21048/2018

Solicitarea Judecătoriei Cornetu referitoare la amânarea datei începerii activităţii domnilor
judecători MARIN VASILE BOGDAN, MARIN CORNEL şi DASCĂLU LIVIŞOR, la instanţele
unde promovează, până la data de 03.01.2019.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea solicitării
formualte de Judecătoria Cornetu privind amânarea datei începerii activităţii
domnilor judecători MARIN VASILE BOGDAN, MARIN CORNEL şi DASCĂLU
LIVIŞOR la instanţele unde promovează, până la data de 03.01.2019. (majoritate: 6
voturi pentru Admitere, 12 voturi pentru Respingere)
Hotărârea nr. 1011
Punctul 9

22155/2018

Componenţa comisiilor de psihologi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de
conducere a judecătorilor şi procurorilor, organizat în perioada 11 octombrie- 18 decembrie
2018. 104/18445/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit numărul comisiilor de
psihologi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a
judecătorilor şi procurorilor la curţii de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi la
parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 11 octombrie – 18 decembrie
2018, respectiv:
- 2 comisii – una pentru judecători şi una pentru procurori, care vor realiza testarea
candidaţilor, constând în aplicarea testului scris şi susţinerea interviului;
(unanimitate)
- o comisie care va soluţiona contestaţiile formulate împotriva calificativelor
acordate, atât de candidaţii judecători, cât şi de către candidaţii procurori. ( 17
voturi DA şi 1 vot NUL)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiilor care
vor realiza testarea psihologică a candidaţilor constând în aplicarea testului scris
şi susţinerea interviului, precum şi a comisiei de reexaminare psihologică, la
concursul sau examenul menţionat. (unanimitate, după caz, 17 voturi DA şi 1 vot
NUL)
Hotărârea nr. 1012
Punctul 10

22235/2018

EXAMEN CAPACITATE:

1. Organizarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, sesiunea
2018-2019.
2. Propunerile privind componenţa comisiei de organizare a examenului de capacitate al
judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, sesiunea 2018-2019.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât organizarea examenului de
capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari, la Bucureşti, în perioada
2 noiembrie 2018-13 martie 2019. (unanimitatea voturilor valabil exprimate; 1
abţinere: domnul procuror Nicolae-Andrei Solomon, membru al Consiliului
Superior al Magistraturii)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat:(unanimitatea voturilor valabil
exprimate; 1 abţinere: domnul procuror Nicolae- Andrei Solomon, membru al
Consiliului Superior al Magistraturii)
- calendarul de desfăşurare a examenului propus de DRUO – Anexa 2, (cu
desfăşurarea probelor scrise într-o zi de duminică şi luni)
- tematica şi bibliografia pentru examen – Anexa 3;
- modelul de cerere tipizată de înscriere la examen – Anexa 4.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de
organizare a examenului de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor
stagiari, sesiunea 2018-2019. (unanimitatea voturilor valabil exprimate, după caz,
majoritate, 1 abţinere: domnul procuror Nicolae-Andrei Solomon, membru al
Consiliului Superior al Magistraturii)
Hotărârea nr. 1013
Hotărârea nr. 1014
Punctul 11

21479/2018

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII
Propunerea de aprobare a utilizării în mod excepţional, în calitate de expert, a doamnei judecător
EVELINA MIRELA OPRINA (2/21059/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat utilizarea în mod excepţional,
în calitate de expert, cu plată, a doamnei judecător EVELINA MIRELA OPRINA,
membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru cursul în materia
Dreptului procesual civil din data de 01 noiembrie 2018, organizat în cadrul
Programului de formare iniţială pentru anul 2018 al auditorilor de justiţie din anul I.
(majoritate: 14 voturi DA, 1 vot NU, 2 voturi NULE, 1 abţinere: doamna judecător
Evelina Mirela Oprina, membru al Consiliului Superior al Magistraturii)
Hotărârea nr. 1015
Punctul 12

21862/2018

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII

Propunerea de numire în calitatea de formator colaborator al Institutului Naţional al Magistraturii şi
coordonator de practică în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. (21862/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat numirea în calitate:
(majoritate: 17 voturi DA, 1 vot NU)
- de formator colaborator a domnului ALEXANDRU DENA, expert criminalist din
cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, la disciplina „Criminalistică” în cadrul Departamentului de formare
profesională iniţială –Institutul Naţional al Magistraturii.
- de coordonator de practică în cadrul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti a
domnului MIHNEA VALENTIN STOICESCU, judecător la Judecătoria Sectorului 1
Bucureşti.
Hotărârea nr. 1016
Punctul 13

21922/2018

Solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de completare a programului de formare
continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2018 cu o sesiune de formare de formatori
organizată în colaborare cu programul HELP al Consiliului Europei. (2/21062/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat completarea programului de
formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2018 cu o sesiune de
formare de formatori organizată în colaborare cu Programul HELP al Consiliului
Europei. (majoritate: 17 voturi DA, 1 vot NU)
Hotărârea nr. 1017
Punctul 14

21502/2018

INSTITUTUL NAŢIONAL AL MAGISTRATURII
1. Programul de pregătire profesională a magistraţilor numiţi în baza art.33 din Legea 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Programul de pregătire profesională a magistraţilor numiţi în baza art.33 din Legea 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în
sesiunea iulie 2018
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat Programul de pregătire
profesională a magistraţilor numiţi în baza art.33 din Legea 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, program care include domeniile de formare, tematica, modul de
organizare şi desfăşurare a cursurilor. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1018
Punctul 15

21030/2018

SCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI

Propunerile Şcolii Naţionale de Grefieri privind completarea reţelei de formatori pentru anul 2018.
(2/17245/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea reţelei de
formatori pentru formare profesională iniţială şi continuă a personalului auxiliar de
specialitate, în anul 2018, cu următorii formatori: (unanimitate, după caz,
majoritate)
- Doamna director adjunct – Educație și asistență psihosocială, TOMA CRISTINA MAGDALENA, de
la Administrația Națională a Penitenciarelor – Penitenciar Ploiești, la disciplina ”Abilități non juridice”, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă;
- Doamna grefier șef secție, CHIȚIBEA MARCELA ROCSANA, de la Tribunalul Timiș – Curtea de
Apel Timișoara, la disciplina ”Abilități non - juridice”, în cadrul Departamentului de formare
profesională continuă;
- Doamna judecător GRĂDINARIU MIHAELA CRISTINA, președintele Judecătoriei Constanța –
Curtea de Apel Constanța, la disciplina ”Abilități non - juridice”, în cadrul Departamentului de
formare profesională continuă;
- Doamna psiholog PIROSCA LOREDANA CLARIS, de la Înalta Curte de Casație și Justiție, la
disciplina ”Abilități non - juridice”, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă;
- Doamna psiholog, BORLEAN CAMELIA ANCA, de la Curtea de Apel Oradea, la disciplina ”Abilități
non - juridice”, în cadrul Departamentului de formare profesională continuă;
- Doamna judecător GHICA ELENA MIRUNA, Judecătoria Sector 5 București – Curtea de Apel
București, detașată la Școala Națională de Grefieri, la disciplina ”Abilități non - juridice”, în cadrul
Departamentului de formare profesională continuă;
- Doamna specialist IT - ANTONESCU MARLENA CARMEN, șef în cadrul Tribunalului Galați,
colaborator extern, la disciplina ”ECRIS” (pentru instanțe) – specializare ECRIS – penal, în cadrul
Departamentului de formare profesională continuă;
- Doamna judecător FLUCUȘ GEORGIANA ANAMARIA, de la Judecătoria Sectorului 2 București, la
disciplina ”Cooperare judiciară internațională în materie civilă”, în cadrul Departamentului de
formare profesională continuă;
- Domnul judecător MAGDALENA NICOLAE CĂTĂLIN, de la Tribunalul București, la disciplina
”Cooperare judiciară internațională în materie penală”, în cadrul Departamentului de formare
profesională continuă;
- Doamna procuror DIACONESCU ELENA MELINDA, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria
Sectorului 1 București, delegată în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, la disciplina
”Informații Clasificate (pentru parchete)”, colaborator extern, în cadrul Departamentului de formare
profesională inițială;
- Doamna judecător ONIȘOR AMELIA RALUCA, de la Curtea de Apel București, la disciplina
”Cooperare judiciară internațională în materie civilă”, colaborator extern, în cadrul Departamentului
de formare profesională inițială;
- Doamna judecător MOȘNEAGU ALINA PETRONELA, președinte secție în cadrul Curții de Apel
București, la disciplina ”Cooperare judiciară internațională în materie penală”, colaborator
extern, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială;
- Doamna psiholog IRIMIA MIHAELA CAMELIA, de la Curtea de Apel Ploiești, la disciplina ”Abilități
non - juridice”, colaborator extern, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială;

- Doamna psiholog MOCANU MARIA NICOLETA, de la Curtea de Apel Constanța, la disciplina
”Abilități non - juridice”, colaborator extern, în cadrul Departamentului de formare profesională
inițială;
- Doamna analist recrutare și integrare salariați - POPESCU ALINA, de la Segula Technologies
România, la disciplina ”Abilități non - juridice”, colaborator extern, în cadrul Departamentului de
formare profesională inițială;
- Doamna procuror DEDIU DANIELA, de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1
București, la disciplina ”Drept procesual penal”, colaborator extern, în cadrul Departamentului de
formare profesională inițială;
- Domnul procuror MANEA TEODOR, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, detaşat
în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, la disciplina ”Drept procesual penal”, colaborator
extern, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială;
- Domnul grefier BURLACU CIPRIAN IONEL, de la Curtea de Apel București, la disciplina
”Managementul activității grefierului în procesul civil” – specializare ECRIS CIVIL, colaborator
extern, în cadrul Departamentului de formare profesională inițială.

Hotărârea nr. 1019
Punctul 16

21289/2018

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:
Propunerea Şcolii Naţionale de Grefieri privind numirea în calitate de personal de instruire,
colaborator extern, pentru formare continuă. (DRUO nr.20840/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea în calitate de personal
de instruire, colaborator extern, pentru formare continuă, a următorilor candidaţi,
la următoarele discipline: (unanimitate)
- la disciplina „Arhivare” – doamna grefier BALTĂ NICOLETA MARIA, de la
Tribunalul Alba;
- la disiciplina „ECRIS (pentru instanţe) – specializarea ECRIS penal” – doamna
judecător GHERVASE DENIS GABRIELA, de la Tribunalul Constanţa;
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât completarea
reţelei de formatori pentru formare continuă, pentru anul 2018, a Şcolii Naţionale
de Grefieri, cu persoanele numite în calitate de personal de instruire, colaborator
extern, pentru formare continuă. (unanimitate)
Hotărârea nr. 1020
Punctul 17

21288/2018

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI:
Propunerea Şcolii Naţionale de Grefieri privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire
a promoţiei 2018. (DRUO nr.20653/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat componenţa comisiei de
examinare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, pentru examenul de
absolvire a Şcolii Naţionale de Grefieri.(unanimitatea voturilor valabil exprimate,
după caz, majoritate, 1 abţinere: domnul procuror Nicolae-Andrei Solomon,
membru al Consilului Superior al Magistraturii)

Hotărârea nr. 1021
Punctul 18

21795/2018

Solicitarea Curţii de Apel Oradea de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea a
două posturi de grefier la instanţele din circumscripţie. (19590/DRUO/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât admiterea solicitării Curţii de
Apel Oradea de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui post de
grefier cu studii medii la Judecătoria Negreşti Oaş. (16 voturi pentru Admitere, 2
voturi NULE)
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea analizării solicitării
Curţii de Apel Oradea de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea unui
post de grefier cu studii superioare la Judecătoria Carei. (majoritate: 15 voturi
pentru Amânare, 1 vot "împotriva amânării", 2 voturi NULE)
Hotărârea nr. 1022
Punctul 19

21031/2018

MODIFICAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE EVALUARE:
1. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul
Tribunalului Bacău. (2/20088/DRUO/2018)
2. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor de la nivelul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman. (2/19851/DRUO/2018)
3. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul
Judecătoriei Târgu Mureş. (2/20084/DRUO/2018)
4. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul
Judecătoriei Zalău. (2/19568/DRUO/2018)
5. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor de la nivelul
Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. (2/19465/DRUO/2018)
6. Modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor de la nivelul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău. (4/14693/DRUO/2018)
Soluţie

1) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul
Tribunalului Bacău, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a domnului
judecător BOGDAN CONSTANTIN VACARIU. (unanimitate)
2) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Teleorman, după cum urmează: (unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna procuror şef Secţie urmărire
penală PETRICĂ CRISTIANA;

- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna procuror MOHORA MONICA
ŞTEFANIA;
3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul
Judecătoriei Târgu Mureş, în sensul numirii în calitate de membru desemnat a
domnului judecător ALEXA ALEXANDRU. (unanimitate)
4) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul
Judecătoriei Zalău, după cum urmează: (unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe doamna judecător COTÎRLĂ MIRELA
MIHAELA;
- numeşte în calitate de membru supleant pe doamna judecător MORE ZSIGMOND
GABRIELLA.
5) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor constituită la nivelul
Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, în sensul numirii în calitate de membru
supleant a doamnei judecător IFTINCA VOICU ANA MARIA. (unanimitate)
6) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea componenţei
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a procurorilor constituită la nivelul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău, după cum urmează: (unanimitate)
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror VĂSÎI VALERICĂ;
- numeşte în calitate de membru desemnat pe domnul procuror MIHĂILĂ NICOLAE
ADELIN.
Hotărârea nr. 1023
Hotărârea nr. 1024
Hotărârea nr. 1025
Hotărârea nr. 1026
Hotărârea nr. 1027
Hotărârea nr. 1028
Punctul 20

19522/2018

Referat privind transformarea a două posturi din cadrul Direcţiei economice şi administrativ Serviciul salarizare şi buget. (DRUO nr.11555/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat modificarea statului de funcţii
şi de personal al Consiliului Superior al Magistraturii, după cum urmează:
(unanimitate)

- prin transformarea postului nr.87 de consilier gradul I A- personal contractual din
cadrul Direcţiei economice şi administrativ – Serviciul salarizare şi buget în funcţie
publică de consilier clasa I, gradul profesional superior în cadrul aceluiaşi
compartiment;
- prin transformarea postului nr.82 de consilier clasa I, gradul profesional superior
– funcţie publică din cadrul Direcţiei economice şi administrativ – Serviciul
salarizare şi buget în post de consilier gradul IA- personal contractual în cadrul
aceluiaşi compartiment.
Hotărârea nr. 1029
Punctul 21

20579/2018

INSPECŢIA JUDICIARA
Cererea de apărare a reputaţiei profesionale şi de apărare a independenţei sistemului judiciar
formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. (6723/IJ/3017/DIJ/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare
a reputaţiei profesionale şi de apărare a independenţei sistemului judiciar
formulată de doamna judecător CAMELIA BOGDAN. (majoritate: 4 voturi pentru
Admitere, 13 voturi pentru Respingere, 1 vot pentru Amânare)
Hotărârea nr. 1030
Punctul 22

17096/2018

INSPECŢIA JUDICIARĂ
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 3768/IJ/962/DIP/2018, privind cererea de apărare a independenţei
profesionale formulată de doamna ELENA IORDACHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
Soluţie

Cu privirea la cererea de apărare a independenţei profesionale formulată de
doamna ELENA IORDACHE, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, având în vedere dispoziţiile art.12 ind.5 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a hotărât reluarea votului în proxima şedinţă. (9 voturi
pentru Admitere, 8 voturi pentru Respingere, 1 vot NUL)
Punctul 23

17513/2018

INSPECŢIA JUDICIARĂ
Raportul Inspecţiei Judiciare nr. 4138/IJ/10555/DIP/2018, privind cererea de apărare a reputaţiei
profesionale formulată de domnul DANIEL CONSTANTIN HORODNICEANU, procuror în cadrul
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare
a reputaţiei profesionale formulată de domnul DANIEL CONSTANTIN
HORODNICEANU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism. (majoritate: 8 voturi pentru Admitere, 10
voturi pentru Respingere)
Hotărârea nr. 1031

Punctul 24

12040/2018

INSPECŢIA JUDICIARA
Cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul TEODOR NIŢĂ, procuror în
cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.(3334/IJ/852/DIP)
Soluţie

Cu privirea la cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul
TEODOR NIŢĂ, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
Constanţa, având în vedere dispoziţiile art.12 ind.5 din Regulamentul de organizare
şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a hotărât reluarea votului în proxima şedinţă. (9 voturi pentru
Admitere, 8 voturi pentru Respingere, 1 vot NUL)
Punctul 25

18809/2018

INSPECŢIA JUDICIARĂ:
Raportul Inspecţiei Judiciare nr.1308/IJ/325/DIP/2018 privind cererea de apărare a reputaţiei
profesionale formulată de doamna GILUELA DEACONU, procuror în cadrul Direcţiei naţionale
Anticorupţie - Serviciul Teritorial Ploieşti.
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare
a reputaţiei profesionale formulată de doamna GILUELA DEACONU, procuror în
cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Ploieşti. (majoritate: 3
voturi pentru Admitere, 10 voturi pentru Respingere, 2 voturi NULE, 3 voturi pentru
Amânare)
Hotărârea nr. 1032
Punctul 26

20014/2018

INSPECŢIA JUDICIARĂ:
Cererea de apărare a reputaţiei profesionale a domnului LUCIAN GABRIEL ONEA, procuror în
cadrul Direcţiiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Ploieşti. (în prezent suspendat din funcţia
de procuror) (1166/IJ/282/DIP/2018)
Soluţie

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii de apărare
a reputaţiei profesionale formulată de domnul LUCIAN GABRIEL ONEA, procuror
în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul teritorial Ploieşti. (în prezent
suspendat din funcţia de procuror) (majoritate: 11 voturi pentru Respingere, 4
voturi pentru Amânare, 3 NULE)
Hotărârea nr. 1033
Punctul 27

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 declanşarea 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 în condiţiile Cap.II din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Plenului

Consiliului Superior al Magistraturii nr.910/2018, conform calendarului modificat
corespunzător. (majoritate: 12 voturi DA, 1 vot NU, 5 NULE)
Hotărârea nr. 1034
Punctul 28

22380/2018

Punct de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios nr.22278/2018 referitor la
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 privind unele măsuri pentru operaţionalizarea
Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie şi la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei.
Soluţie

Cu privirea la punctul 28 de pe ordinea de zi, având în vedere dispoziţiile art.12
ind.5 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al
Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât reluarea votului
în proxima şedinţă, cu excepţia observaţiei formulate la art.82 alineatul (5) - Legea
nr.303/2004- Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonenţei de urgenţă a
Guvernului nr.92/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în
domeniul justiţiei, însuşită de Plen.

