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Componenţa Consiliului în 

perioada  2017-2022: 

 
Preşedinte 

 jud.  ȚÎNȚ Nicoleta 

Margareta 

Vicepreşedinte 

 proc. TOADER Tatiana 

 

Membri aleşi cu activitate 

permanentă – judecători şi 

procurori: 

 jud. BALTAG Gabriela    

 jud. BALAN Mihai 

Andrei  

 jud. CHIȘ Andrea 

Annamaria 

 jud. GHENA Mariana  

 jud. MATEESCU Mihai 

Bogdan   

 jud. OPRINA Evelina 

Mirela       

 jud. MARCU Simona 

Camelia  

 jud SAVONEA Lia 

 proc. DEAC Florin    

 proc. BAN Cristian    

 proc. OLARU Codruț  

 proc. SOLOMON 

Nicolae - Andrei    

 

Membri de drept: 

 CATĂLIN MARIAN 

PREDOIU   ministrul 

justiţiei  

 GABRIELA SCUTEA - 

procuror general al PICCJ 

 jud. CORINA-ALINA 

CORBU, preşedintele ICCJ 

 

Reprezentanţi ai societăţii 

civile:  
 ALISTAR Teodor Victor 

  CHELARIU Romeu 
Statutul membrilorConsiliului: 

Consiliului Superior al 

Magistraturii  funcţionează ca 

organ cu activitate permanentă.  
Hotărârile se iau în Plen şi în 

secţii, potrivit atribuţiilor ce revin 

acestora.  
Mandatul membrilor aleşi este de 

6 ani, fără posibilitatea 

reînvestirii. 
Magistraţii aleşi ca membri ai 

Consiliului îşi suspendă 

activitatea de judecător sau 
procuror referitoare la prezenţa 

judecătorilor în complete de 

judecată, respectiv efectuarea 
actelor de urmărire penală. 

Funcţiile lor de conducere la 

instanţe sau parchete se suspendă 
de drept. 

Ei pot fi revocaţi la propunerea 

preşedintelui sau vicepreşedintelui 
Consiliului ori a unei treimi din 

membri, sau la cererea majorităţii 

adunărilor generale de la nivelul 
instanţelor sau parchetelor pe 

care le reprezintă. 
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"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul 

independenţei justiţiei" 

 

  Activitatea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
 

În perioada de referinţă, Plenul: 

 a hotărât:  
-suspendarea, începând cu data de 11.06.2020, a concursului sau examenului pentru numirea în funcţiile de directori adjuncţi ai INM, potrivit 

art.27 alin.(3) din Legea nr.55/2020, 

-delegarea doamnei judecător Irina-Marilena Cambrea în funcţia de director adjunct al INM, responsabil cu formarea iniţială, începând cu data 
de 16.06.2020 şi a domnului procuror Viorel Badea în funcţia de director adjunct al INM, responsabil cu formarea continuă, începând cu data 

de 16.06.2020,  

-transmiterea către MAE a observaţiilor formulate în şedinţa Comisiei nr.3 din data de 25 mai 2020 privitoare la cele conţinute în cuprinsul 
raportului în privinţa IJ şi a SIIJ, precum şi reiterarea observaţiilor comunicate anterior de CSM în anul 2019, 

-sesizarea IJ în vederea efectuării unui control tematic la instanţe şi parchete referitor la modul de investigare şi soluţionare a cauzelor privind 

infracţiuni la viaţa sexuală cu victime minore, aflate pe rolul acestora în perioada 01.02.2014 la zi, obiectivele controlului având în vedere 
practica instanţelor şi parchetelor (soluţii definitive) în aspecte precum: aprecierea consimţământului ca fiind valabil sau nevalabil prin 

raportare la vârsta victimei, standardele de probaţiune care conduc la dispunerea unei soluţii de trimitere în judecată sau de tragere la 

răspundere penală ori, dimpotrivă, de netrimitere în judecată sau de achitare în aceste cauze etc. 
-sesizarea ministrului justiţiei cu propunerile de modificare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, propuneri însuşite în cadrul Comisiei nr.1 – comună. Plenul CSM şi-a însuşit următoarele variante în 

ceea ce priveşte propunerile referitoare la: - durata cursurilor de formare iniţială în cadrul INM să fie de 2 ani;  
-modalitatea de susţinere a probelor orale la examenul de capacitate: (Comisii comune şi probe comune– Drept civil+Drept procesual civil, 

Drept penal+Drept procesual penal – cu note separate pe materii (Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal)  

-se impune necesitatea reglementării unor dispoziţii tranzitorii în ceea ce priveşte persoanele care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, 

au calitatea de auditor de justiţie, judecător stagiar sau procuror stagiar 

 a aprobat: 

-reluarea procedurii de susţinere a concursului de admitere la SNG și calendarul concursului şi a procedurii de susţinere a examenului de 
capacitate și calendarul concursului, 

-componenţa comisiilor de elaborare a subiectelor, de corectare a lucrărilor scrise şi de soluţionare a contestaţiilor la concursul de admitere la 

Şcoala Naţională de Grefieri, 
 şi-a însuşit punctul de vedere al direcţiilor de specialitate privind solicitarea Ministerului Justiţiei vizând definitivarea Notei Conceptuale 

aferente obiectivului de investiţii „Cartierul Justiţiei” și a hotărât desemnarea secretarului general al Consiliului în calitate de reprezentant al 

CSM pentru colaborarea la nivel tehnic în procesul de finalizare şi implementare a proiectului „Cartierul pentru Justiţie”. 
 a desemnat pe domnul Remus Jurj –Tudoran, procuror în cadrul Secţiei de resurse umane şi documentare, în calitate de reprezentant al 

PICCJ în Consiliul ştinţiific al INM, pentru un mandat de 3 ani. 

 a avizat negativ propunerea legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul 
Ministerului Public a DIICOT. 

 

  Evenimente implicând conducerea CSM  

 
09.06.2020 Întâlnirea interinstituţională dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi reprezentanţii Consiliului de Mediere (sediul 
CSM).  (Jud. Nicoleta Margareta Țînț); 

 

  Activitatea Secţiei pentru judecători 
 

În perioada de referinţă, Secţia: 

 a hotărât 

-înaintarea către Preşedintele României a propunerilor privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a unui număr de 6 judecători; 

-admiterea cererii de apărare a reputaţiei profesionale formulată de doamna judecător Georgiana-Livia Ştefan din cadrul T Iași și de asemenea, 

şi că se impune şi apărarea independenţei doamnei judecător Georgiana-Livia Ştefan din cadrul T Iaşi; 
-admiterea cererii formulate de domnul Bogdan Nicolau, judecător la T Brăila privind afectarea independenței sale; 

-aprobarea Raportului IJ privind rezultatul activităţii de monitorizare a cauzelor nerespectării termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti 

în anul 2019; 
-restituirea către IJ a Raportului IJ privind controlul tematic având ca obiectiv verificarea modului de respectare a termenelor procedurale 

privind regularizarea cererii de chemare în judecată şi stabilirea primului termen de judecată; 

-aprobarea următoarelor măsuri: 
1. reiterarea solicitării adresate Ministerului Justiţiei privind necesitatea suplimentării posturilor de personal auxiliar;  

2.continuarea monitorizării semestriale de către Inspecţia Judiciară a cauzelor de nerespectare a termenelor de redactare a hotărârilor 

judecătoreşti, la nivelul instanţelor;  
3. monitorizarea individuală trimestrială de către Inspecţia Judiciară a judecătorilor care înregistrează, în mod constant, întârzieri în redactarea 

hotărârilor judecătoreşti;  

3.1. primul raport de monitorizare individuală va viza judecătorii care înregistrează o întârziere în redactarea hotărârilor de peste un an, al 

doilea raport de monitorizare va viza judecătorii care înregistrează o întârziere în redactarea hotărârilor de peste 6 luni, iar următoarele 

monitorizări vor viza judecătorii care înregistrează întârzieri în redactarea hotărârilor de cel puţin 6 luni, la două raportări trimestriale 

consecutive.  
În ceea ce priveşte propunerea ca şi şi prima monitorizare să vizeze judecătorii care au înregistrat întârzieri în redactarea hotărârilor de cel 

puţin 6 luni, Secţia pentru judecători a hotărât respingerea acesteia, cu majoritate de voturi  

4.analiza modalităţilor de implementare la nivelul judecătoriilor a aplicaţiei privind încuviinţarea executărilor silite;  
5. elaborarea unei structuri standardizate a hotărârilor judecătoreşti;  

-admiterea solicitării MJ de detaşare în cadrul instituției a doamnei Anca Gheorghiu, judecător cu grad profesional de curte de apel la T 

Bucureşti; 
-admiterea solicitării MJ de detaşare în cadrul instituției a doamnei Franguloiu Simona-Mihaela, judecător la CA Braşov; 

-detaşarea la MAI a doamnei Lulciuc Iulia Gabriela, judecător la CA Suceava; 

-reluarea procedurii de susținere a examenului/concursului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor și aprobarea calendarului 
modificat al concursului,  

-că este admisibilă reluarea votului cu privire la punctul 13 de pe ordinea de zi a şedinţei Secţiei pentru judecători din data de 04 iunie 2020 

și a hotărât înaintarea cererii de apărarea a autorităţii judecătoreşti în ansamblul său Plenului CSM, spre competentă soluţionare. 
 a aprobat componenţa comisiilor de psihologi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor. 

Delegări în funcţii de conducere: 

-preşedinte al J Vişeu de Sus - judecător cu grad profesional de tribunal Fărâmă Vasile-Florin,  
-preşedinte al J Feteşti - judecător Radu Constantin Croitoru,  
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Piatra Neamţ - judecător Mormoe Cătălin Mirel,  

-vicepreşedinte al Judecătoriei Târgu Mureş - judecător Sebastian Voinea, 
-preşedinte al Tribunalului Covasna - judecător Gogea Cristina, 

-vicepreşedinte al Judecătoriei Sfântu Gheorghe - judecător Gîţă Ana Maria, 

-preşedinte al Judecătoriei Sfântu Gheorghe - judecător cu grad profesional de tribunal Ӧrdӧg Erika, 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Activitatea Secţiei pentru judecători în materie disciplinară 
 

În perioada de referință, Secția a aplicat 3 sancțiuni disciplinare constând în: 

- ,,suspendarea din funcție pe o perioadă de 2 luni, pentru săvârșirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99lit.h) teza a –II- a din Legea nr. 303/2004, 

- „diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 3 luni ”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.h) teza a –II- 

a din Legea nr. 303/2004, 

-suspendarea din funcție până la soluționarea definitivă a procedurii disciplinare ce face obiectul lucrării Inspecției Judiciare. 
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preşedinte al Judecătoriei Vaslui - judecător Lungu Iolanda Elena; 

-preşedinte al Secţiei civile a Tribunalului Giurgiu - judecător Monica Cornea; 
-preşedinte al Judecătoriei Cornetu - judecător Damaschin Enikő; 

-preşedinte al Judecătoriei Gura Humorului - judecător Şalar Alexandru Iulian; 

-preşedinte al Judecătoriei Zărneşti - judecător Cazac Anca, 
-preşedinte al Judecătoriei Năsăud - judecător Giurgean Anca-Roxana, 

-preşedinte al Judecătoriei Câmpulung Moldovenesc - judecător Pop Anca Alice, 

-preşedinte al Judecătoriei Vatra Dornei - judecător Chiorean Amelia Cecilia. 

Prelungiri delegării în funcţii de conducere: 

-preşedinte al Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a CA Timişoara - judecător Florea Nela-Adelia,  

-preşedinte al Judecătoriei Botoşani - judecător Murariu Adrian-Vasile,  
-vicepreşedinte al Judecătoriei Botoşani - judecător Neagu Radu-Ionuţ,  

-vicepreşedinte al Judecătoriei Petroşani - judecător cu grad profesional de tribunal Petroi Ionela Roxana,  

-preşedinte al Judecătoriei Reghin - judecător Elena Mihaela Suciu; 
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Satu Mare - judecător Alina-Dana Nechita; 

-vicepreşedinte al Judecătoriei Deva - judecător cu grad profesional de curte de apel, Nariţa Cristina-Roberta, 

-preşedinte al Judecătoriei Brad - judecător Rogoveanu Monica,  
-preşedinte al CA Braşov - judecător Hădărean Nicoleta, 

-preşedinte al Secţiei penale a CA Braşov - judecător Dicu Răzvan Cosmin; 

-preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc - judecător Mălăieşiu Gabriela-Ramona; 
-preşedinte al Secţiei penale a T Iaşi - judecător cu grad profesional de curte de apel Gafta Georgeta-Lăcrămioara; 

-preşedinte al Secției de contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Mureș - judecător Ristache Maria, 

-preşedinte al Judecătoriei Întorsura Buzăului - Teciu Marinela judecător cu grad profesional de tribunal, 
-preşedinte al Secţiei civile, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Tulcea - judecător Niculache Luminiţa, 

-preşedinte al Judecătoriei Tulcea - judecător Stan Camelia Daniela, 

-preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Sărat - judecător Iesenciuc Bianca Roxana; 
-preşedinte al Judecătoriei Măcin - judecător Giol Monica Florentina; 

-preşedinte al Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Mehedinţi - judecător Tudor Eugenia, 

-vicepreşedinte al Curţii de Apel Constanţa - judecător Ispas Adriana, 
-preşedinte al Judecătoriei Deva - Conta Flavius Dacian judecător la Tribunalul Hunedoara, 

-preşedinte al Judecătoriei Hunedoara - judecător Trandafir Gabriela, 

 -preşedinte al Judecătoriei Petroşani - Ponyiczky Gabriela; 
preşedinte al Judecătoriei Râmnicu Vâlcea - Lumineanu Marius Alexandru, 

-preşedinte al Judecătoriei Drăgăşani - judecător Coşerea Constantin, 

-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Giurgiu - judecător Ghiţă Oiţa, 
-preşedinte al Judecătoriei Suceava - judecător Melinte Corina Oana, 

-preşedinte al Curţii de Apel Bucureşti - judecător Luminiţa Criştiu Ninu, 

-preşedinte al Judecătoriei Pogoanele - Bădulescu Marian, judecător cu grad profesional de tribunal, 
-preşedinte al Secţiei pentru cauze de contencios adminitrativ şi fiscal a Curţii de Apel Galaţi - judecător Cristina Dicu, 

-preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Galaţi - judecător Veronica-Constanţa Păcurariu; 
-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Bacău - judecător Enache Silviu Cătălin, 

-preşedinte al Judecătoriei Fălticeni - Amariei Emanuela Gabriela, judecător la Tribunalul Suceava, 

-preşedinte al Judecătoriei Moineşti - judecător Paţilea Carmen Nela, 

-preşedinte al Curţii de Apel Galaţi - judecător Cosmin-Răzvan Mihăilă, 

-preşedinte al Judecătoriei Răducăneni - judecător cu grad profesional de tribunal Barbu Raluca Maria, 

-preşedinte al Judecătoriei Roman - judecător Apetri Robert Valerian, 
-preşedinte al Judecătoriei Târgu Cărbuneşti - judecător Merişescu Mihaela Carmen, 

-preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Ploieşti - judecător Bădescu Corneliu Marius, 

-preşedinte al Judecătoriei Sighetu Marmaţiei - judecător Gavriş-Todinca Veronica-Elisabeta, 
-preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Botoşani - judecător Hruşcă Irina, 

-vicepreşedinte al Tribunalului Militar Iaşi - judecător militar Cătălin - Mihai Chiriţă. 

Prelungiri detaşării  

-în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii a doamnei Cambrea Irina Marilena, judecător la Judecătoria Târgu Jiu. 

Numiri în funcţii de conducere: 

-preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de Apel Cluj - judecător Marian Mihăiţă-Lucian 
-preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Cluj - judecător Andrei Axente Irinel 

-preşedinte al Secţiei I civilă a Curţii de Apel Cluj - judecător Boboş Sergiu Cătălin 

-preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Cluj - judecător cu grad profesional de curte de apel Trestian Simona 
-preşedinte al Secţiei penale a Judecătoriei Oradea - judecător cu grad de curte de apel Delia Udroiu-Lucian. 

 

Activitatea Secţiei pentru judecători în materia disciplinară 
 

În perioada de referinţă, Secţia a aplicat o sancţiuni disciplinare constând în: respinge cererii de repunere pe rol a cauzei formulată de pârâta judecător în cadrul CA Bucureşti. 

Cu drept de recurs odată cu fondul.  

 

  Activitatea Secţiei pentru procurori 

 

 În perioada de referinţă, Secţia: 
 a hotărât : 

-completarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor conform modificărilor formulate în Comisia nr.1 procurori din data de 02.06.2020, 

-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţie, prin pensionare, a 7 procurori, 

-detaşarea la INM a doamnei Alexandra Mihaela Şinc, procuror în cadrul PICCJ, 

-prelungirea detaşării la INM a domnului Badea Viorel, procuror în cadrul PICCJ,  

-înaintarea către Preşedintele României a propunerii privind eliberarea din funcţia de procuror a doamnei Stăncescu Raluca, procuror la PT Galaţi ( în prezent suspendată din funcţie), 

ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni prin care s-a adus atingere prestigiului profesiei, 

-admiterea solicitării formulate de către domnul Stan Gheorghe de rezervare a unui post de procuror în cadrul PICCJ, până la încetarea mandatului de judecător la CCR,  

-admiterea cererii de apărare a independenţei, imparţialităţii şi reputaţiei profesionale formulată de domnul Călin Radu Bogdan, procuror în cadrul PJ Sectorului 1 Bucureşti.  

 a analizat Nota privind cererile de transfer formulate de procurori de la parchetele civile la parchetele militare. 

 şi-a exprimat acordul în vederea participării doamnei Vărzaru Alexandra, prim procuror adjunct la PJ Cornetu, la procedura de selecţie organizată de SNG pentru un post de 

personal de instruire propriu în cadrul Departamentului de formare profesională iniţială - disciplina „Drept procesual penal”, organizată în luna iunie 2020. 

Numiri în funcţii de conducere 

-procuror şef al Serviciului teritorial Iaşi din cadrul DIICOT - procuror Postică Viorel 

-procuror şef al Secţiei urmărire penală a PT  Bucureşti a domnului procuror Popoiu Codruţ-Dumitru 

  

-procuror şef Secţie judiciară la PT Neamţ a doamnei Cucoradă Erica - Petronela, procuror în cadrul aceluiaşi parchet,  
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-procuror şef Secţie judiciară la PCA  Craiova a domnului Bălan Liviu, procuror în cadrul aceluiaşi parchet 

-procuror şef Secţie judiciară la PCA  Cluj a domnului procuror Dobrescu Sebastian Ştefan,  

-procuror şef Secţie judiciară la PT Neamţ a doamnei Cucoradă Erica - Petronela, procuror în cadrul aceluiaşi parchet,  

Reînvestiri în funcţii de conducere 

-procuror şef al Serviciului teritorial Constanţa din cadrul DIICOT -  procuror Ardeleanu Paul 

Delegări în funcţii de conducere 

-prim procuror la PJ Câmpulung - procuror Bănăţeanu Diana,  

-procuror general adjunct la PCA Galaţi - procuror Luparu Virgil,  

-prim procuror la PJ Deta - procuror Ungureanu Alin Gabriel,  

-prim procuror la PJ Roşiori de Vede  - procuror Iboiu Mihaela,  

-prim procuror la PJ Gura Humorului - procuror Bucşă Andrei Sebastian,  

-prim procuror la PT Suceava -  procuror Stănescu Lucian Sorin,  

-prim procuror la PJ Iaşi - procuror Bordianu Dragoş,  

-prim procuror adjunct la PJ Iaşi - procuror Simon Rotundu,  

-prim procuror adjunct la PJ Cluj Napoca - procuror Delea - Sarca Georgiana,  

-prim procuror adjunct la PJ Piteşti - procuror Cristescu Cosmin,  

-procuror şef al Biroului teritorial Caraş Severin din cadrul ST al DIICOT - procuror Stamatin Adrian,  

-procuror general adjunct la PCA Ploieşti -  procuror Mihăilă Aurelian Constantin,  

-procuror la PCA Bucureşti - procuror Cîmpean Ioana Elena,  

-prim procuror la PJ Buzău - procuror Duţoiu Gheorghe,  

-prim procuror adjunct la PJ Buzău - procuror Roşu Cristina,  

-prim procuror la PT Buzău - procuror Iepure Camelia Nicoleta,  

-prim procuror adjunct la PJ Baia Mare -  procuror Gălăţanu Maria Mirela,  

-procuror general adjunct la PCA Bacău -  procuror Burcă Gabriela,  

-procuror general adjunct la PCA Braşov - procuror Carmina Ivan,  

-procuror general la PCA Suceava - procuror Lămăşanu Daniela Iuliana,  

-procuror general la PCA Cluj - procuror Edu Ana Maria,  

-prim procuror adjunct la PJ Buftea -  procuror Romaş Marius,  

-prim procuror la PJ Topliţa - procuror Szabo Ioana Alina,  

-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Constanţa -  procuror Sadîc Zafer,  

-prim procuror la PJ Sânnicolau Mare -  procuror Hău Emanuel Florin,  

-prim procuror adjunct la PT Vaslui - procuror Botezatu Ingrid,  

-prim procuror la PJ Rădăuţi -  procuror Zaharia Alexandru,  

-prim procuror la PJ Bârlad - Plopan Mihaela,  

-prim procuror la PJ Arad - procuror Fachelman Florica Simona,  

-prim procuror la PJ Cornetu - procuror Simion Nicoleta - Minodora,  

-prim procuror la PJ Sectorului 5 Bucureşti - procuror Andriţoiu Elena Alina,  

-prim procuror la PJ Sectorului 2 Bucureşti - procuror Coman Remus Nicolae,  

-prim procuror la PJ Zalău - procuror Brîndea Dan-Eugen,  

-procuror general adjunct la PCA Cluj - Gyula Fabian,  

-prim procuror la PT Giurgiu - Albu Nadin - Andreea,  

-prim procuror la PJ Sectorului 6 Bucureşti - procuror Gheorghe Cristian,  

-procuror şef al Secţiei judiciare penale a PCA Bucureşti - procuror Anghel Cristian, 

-prim procuror adjunct la PT Constanţa - procuror Vasile Andra Georgiana,  

-prim procuror adjunct la PT Cluj - procuror Toloargă Constantin Florin,  

-prim procuror la PJ Turda - procuror Cioban Vasile Călin,  

-procuror la PCA Braşov - procuror Blănaru Larisa - Andreea,  

-prim procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă TM Iaşi - procuror militar Prelipcean Gheorghe,   

-prim procuror militar adjunct la Parchetul Militar de pe lângă TM Iaşi - procuror militar Rotaru Irinel,  

-prim procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă TM Cluj - procuror militar Siserman Viorel,  

-prim procuror militar la Parchetul Militar de pe lângă TMTimişoara - procuror militar Ilina Radu Gheorghe. 

Prelungiri delegari în funcţii de conducere: 

-procuror şef adjunct al Secţiei resurse umane şi documentare din cadrul PICCJ – procuror Popescu Cătălin Andrei,  

-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Tribunalul Timiş -  procuror Damian Ioan,  

-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Suceava - procuror Ciornei Maria Cristina,  

-prim procuror la PJ Chişineu Criş -  procuror Plic Romulus Răzvan,  

-prim procuror la PJ Gurahonţ -  procuror Guler Luminiţa Simona,  

-prim procuror la PT Prahova -  procuror Alexandru Oana,  

-prim procuror adjunct la PJ Suceava -  procuror Bazeliuc Dumitru,  

-prim procuror adjunct la PT Timiş - procuror Tenţ Elena Olga Gia,  

-procuror general adjunct la PCA Cluj - procuror Teoc Oana - Camelia,  

-prim procuror la PJ Găeşti  - procuror Vlaicu Joiţa,  

-prim procuror la PJGiurgiu -  procuror Popa Petrică Marius,  

-prim procuror la PJ Câmpulung Moldovenesc -  procuror Bîrlescu Cristina Ionela 

-prim procuror la PJ Jibou - Chiş Marta Daniela, procuror la PT Sălaj, 

-procuror şef Secţie urmărire penală la PT Teleorman  - procuror Petrică Cristiana,  

-prim procuror adjunct la PJ Timişoara -  procuror Pelmuş Ciprian Ionuţ,  

-procuror şef Secţie judiciară la PCA Oradea  - procuror Sigheartău Tiberiu,  

-prim procuror adjunct la PJ Arad - procuror Macaşoiu Cosmin,  

-prim procuror la PJ Călăraşi - procuror Păunică Ionuţ,  

-prim procuror adjunct la PJ Călăraşi -  procuror Bărbulescu Florin Alexandru,  

-prim procuror la PJ Brăila - procuror Dedulescu Liviu Ionuţ,  

-prim procuror la PJ Olteniţa -  procuror Albu Dorel-Cristian,  

-prim procuror la PJ Tulcea -  procuror Stepanencu Dan,  

-prim procuror adjunct la PJ Cluj Napoca - procuror Horge Diana Maria,  

-procuror la PJ Hârlău - procuror Alexa Mona Irina,  

-prim procuror la PJ Alba Iulia - procuror Cherşa Ileana Florentina,  

-prim procuror adjunct la PJ Galaţi - procuror Gârda Cristina,  
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-prim procuror adjunct la PJ Sectorului 2 Bucureşti - procuror Petrescu Adrian,  

-prim procuror la PJ Orşova -  procuror Buzatu Luminiţa Ştefania,  

-funcţia de prim procuror adjunct la PT Galaţi - procuror Iftode Corina,  

-prim procuror adjunct la PT Mehedinţi - procuror Cîrjeu Cornelia,  

-prim procuror la PJ Feteşti - procuror Zaharia Carmen Maria,  

-prim procuror adjunct la PT Bucureşti - procuror Buruiană Viţu,  

-prim procuror la PJ Târgu Lăpuş - procuror Muţ Aurelia,  

-prim procuror la PJ Dragomireşti - procuror Maria Daniel Marius,  

-prim procuror la PJ Sighetu Marmaţiei - procuror Marchiş Cristian Ştefan,  

-prim procuror la PJ Mangalia -  procuror Rugea Gabriela,  

-prim procuror la PJ Baia Mare -  procuror Buda Dorel Ioan,  

-prim procuror la PJ Podu Turcului - procuror Saghin Viorel,  

-prim procuror la PJ Moineşti - procuror Brăila Georgel,  

-prim procuror la PJ Făgăraş - procuror Roncea Elena - Mirela,  

-prim procuror la PJ Întorsura Buzăului -  Găitan Daniela,  

-prim procuror adjunct la PJ Sectorului 6 Bucureşti - procuror Gherghina Alina Nicoleta,  

-prim procuror adjunct la PJ Sectorului 6 Bucureşti -  procuror Zamfir Nicoleta - Simona,  

-prim procuror la PJ Sinaia - procuror Ghiţă Daniel,  

-prim procuror la PJ Rupea -  procuror Cardaşol Cristina - Andreea,  

-prim procuror la PJ Zărneşti - procuror Domokos Marton,  

-prim procuror adjunct la PJ Judecătoria Iaşi -  Pricop Elena Mădălina,  

-prim procuror la PT Bacău - procuror Ştefan Gheorghe Daniel,  

-prim procuror la PJ Piatra Neamţ - procuror Berariu Andreea Costina,  

-prim procuror adjunct la PJ Bacău - procuror Tăbăreanu Constantin,  

-procuror şef Secţie judiciară la PT Covasna -  procuror Andraş Cosmin Gheorghe,  

-procuror general la PCA Iulia -  procuror Fulop Eugen,  

-procuror general la PCA Constanţa - procuror Ştefan Gigi Valentin,  

-procuror general la PCA Galaţi -  procuror Enciu Marcel Gabriel,  

-prim procuror la PT Constanţa -  procuror Grigore - Iacobici Gill Julien,  

-prim procuror la PJ Caracal -  procuror Măceşeanu Mariana Mihaela, 

-prim procuror adjunct la PJ Constanţa - procuror Apostol Giorgiana Violeta,  

-procuror general adjunct al PCA Bucureşti - procuror Ciobanu Marinela - Ramona,  

-prim procuror la PT Vaslui - procuror Armeanu Sorin,  

-prim procuror la PT Călăraşi - procuror Purcărea Xenofonte,  

-prim procuror adjunct la PT Călăraşi - procuror Manea Cornelia,  

-prim procuror la PJ Lehliu Gară - procuror Bănescu Liliana,  

-procuror şef al ST Alba Iulia din cadrul DNA - procuror Rasovan Alina Diana,  

-procuror în cadrul DIICOT – ST Constanţa - procuror Mihăilescu Raluca - Elena,  

-prim procuror la PJ  Babadag - procuror Mocioi Cristina-Maria,  

-prim procuror adjunct la PJ Brăila - procuror Colţ Mihail,  

-prim procuror adjunct la PJ Craiova - procuror Baciu Paula Iuliana,  

-prim procuror adjunct la PT Maramureş - procuror Bogdan Gabor,  

-prim procuror la PJ Şimleu Silvaniei - procuror Ghiran Alina Andreia,  

-procuror şef al Serviciului de combatere a infracţiunilor de corupţie împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene din cadrul Secţiei de combatere a infracţiunilor asimilate 

infracţiunilor de corupţie a DNA - procuror Dumitrescu Constantin Claudiu,  

-prim procuror la PT Harghita - procuror Grigore Cristian,  

-prim procuror la PJ Miercurea Ciuc - procuror Chiriac Dragoş,  

-prim procuror la PT Tulcea - procuror Creţu Coca Maria,  

-prim procuror adjunct la PT Tulcea - procuror Casian Mauna Ana - Maria,  

-procuror în cadrul DNA – ST Timişoara -  procuror Şoman Silvana,  

-procuror şef Secţie judiciară la PT Satu Mare - procuror Mic Ioana,  

-prim procuror adjunct la PT Bistriţa Năsăud - procuror Şipoş Diana Luminiţa,  

-prim procuror adjunct la PJ Sectorului 5 Bucureşti - procuror Florea - Stoian Andreia,  

-prim procuror la PJ Năsăud - procuror Ţiganetea Angelica Mariana,  

-prim procuror adjunct la PJ Giurgiu - procuror Vasile Marc Emilian,  

-prim procuror la PT Bihor - procuror Leucea Alin Lucian,  

-prim procuror la PJ Galaţi - procuror Zaharia Ovidiu Gheorghe,  

-prim procuror adjunct la PJ Târgu Jiu -  procuror Enache Ileana,  

-procuror şef al Biroului pentru coordonarea activităţii de pregătire profesională şi programe din cadrul DIICOT - procuror Albani Ioana – Bogdana. 

 

Activitatea Secţiei pentru judecători în materia disciplinară 
 

În perioada de referinţă, Secţia a aplicat sancţiuni disciplinare constând în:  
Respinge acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui prim-procuror la PT  Braşov pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c) şi m) 

teza a I a şi teza a II a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, ca neîntemeiată.Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 

5 Judecători al ICCJ.. 
- Admite excepţia nulităţii absolute a rezoluţiei de exercitare a acţiunii disciplinare nr. 19-2024 din data de 6 septembrie 2019. 

- Constată nulitatea acţiunii disciplinare formulată de Inspecţia Judiciară împotriva unui prim-procuror şi a unui  procuror  de la PT Braşov, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare 

prevăzute de art. 99 lit. i) teza I, lit. m) şi lit t) teza I din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la 

Completul de 5 Judecători al ICCJ.. 

 

  Activitatea Comisiei nr. 1- Legislaţie şi cooperare interinstituţională 

 
 În perioada de referinţă, Comisia: 

 şi-a însuşit punctele de vedere al DLDC privind : 

-solicitarea vizând remunerarea unui procuror în cadrul unui proiect finanţat de Uniunea Europeană; 

-solicitarea Digital Just Tax SRL privind crearea unei platforme pentru achitarea online a taxelor judiciare de timbru şi înregistrarea electronică a dovezii achitării acestor taxe direct 

la instanţă Comisia şi-a însuşit punctul de vedere al DLDC referitor la aplicarea unor dispoziţii procedural în cauzele care se vor judeca după expirarea duratei stării de urgenţă; 
-solicitarea unui judecător referitoare la propunerea de Ghid de bune practici privind soluţionarea cererilor cu caracter administrativ având ca obiect obţinerea de copii xerox din 

dosarele judecătorului de supraveghere şi studierea dosarului judecătorului de supraveghere de către persoanele private de libertate ulterior soluţionării acestora; 
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-posibile soluţii legislative pentru a se evita imposibilitatea redactării hotărârii de către judecătorul care a pronunţat-o, cu precizarea că la nivelul Consiliului: - va fi analizată 
posibilitatea iniţierii demersurilor pentru actualizarea plafoanelor in limita cărora se decontează chiria pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei; va fi efectuată o analiză 

pentru identificarea unei soluţii normative pentru acordarea unor stimulente financiare pentru judecători ii care îşi deslăşoară activitatea în instanţe cu un anumit specific va fi analizată 

posibilitatea iniţierii unui demers normativ pentru degrevarea unei instanţe a cărei funcţionare este grav afectată din cauza volumului mare activitate sau a deficitului de 

personal.Comisia a decis consultarea instanţelor cu privire la soluţia normativă propusă de DLDC; 

-solicitarea MJ referitoare la implementarea recomandării adresate României de către GRECO cu   privire la evaluarea impactului modificărilor legislative supra independenţei 

operaţionale a procedurilor. 

 a analizat: 
-propunerile prezentate de DLDC conţinând propuneri de modificare şi completare a legislaţiei primare ca urmare a Deciziei CCR nr. 121/2020,  fiind însuşite mai multe observaţii 

şi propuneri. De asemenea, Comisia a decis ca DLDC şi INM să redacteze propuneri de reglementare în conformitate cu aspectele discutate în cadrul şedinţei. Propunerile care vor fi 
redactate de DLDC şi INM vor fl analizate la următoarea şedinţă a Comisiei; 

-punctul de vedere DLDC privind o solicitare a Senatului României referitoare la modificarea dispoziţiilor legale ce reglementează numirea procurorilor în cele mai înalte funcţii de 

conducere. şi a decis finalizarea analizei în cadrul unei şedinţe viitoare a comisiei, după completarea de către DLDC a propunerilor de modificare a textelor legale ce reglementează 
numirea procurorilor în cele mai înalte funcţii de conducere şi revocarea din aceste funcţii, în sensul celor decise în cadrul comisiei; 

-propunerile formulate de DLDC conţinând propuneri de modificare şi completare a legislaţiei primare ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale  nr. 121/2020 (amânată din CI 

comună din 16.06.2020) şi INM şi a decis ca DLDC să redacteze forma consolidată a propunerilor, pe baza celor discutate (cu reţinerea variantelor referitoare la durata cursurilor în 
cadrul INM, structura probei practice la examenul de capacitate şi dispoziţiile tranzitorii), după care lucrarea va fi transmisă Plenului, cu propunerea de sesizare a ministrului justiţiei. 

-punctul de vedere al DLDC - SC privind plângerea prealabilă formulată de DNA împotriva Hotărârii Plenului  Consiliului nr. 225/15.10.2019  şi Raportul  IJ respectarea principiilor 

generale care guvernează activitatea Autorităţii Judecătoreşti în cauzele de competenţa DNA vizând magistraţi sau în legătură cu acestea" (lucrări trimise de la Plen). Comisia a decis 
transmiterea unei solicitări către IJ, în sensul de a comunica mai multe relaţii şi înscrisuri, conform adresei care se va redacta ulterior.Totodată, Comisia a decis de principiu invitarea 

procurorului şef al DNA şi a inspectorului şef al IJ în cadrul unei şedinţe ulterioare a Comisiei, după primirea relaţiilor şi înscrisurilor solicitate IJ.A fost exprimată şi opinia minoritară, 

în sensul că nu se impune invitarea procurorului şef al DNA şi a inspectorului şef al Inspecţiei Judiciare, întrucât procedura de soluţionare a plângerii prealabile nu este contradictorie. 
 a decis că procedura examenului de capacitate organizat în temeiul Hotărârii Plenului Consiliului nr. 237/2019 poate continua, nefiind afectată de Decizia CCR nr. 121/2020. De  

asemenea, Comisia  a apreciat că,  în condiţiile reglementării actuale, faţă de argumentele expuse în adresa nr. 3/41936/2020 a MJ, procedurile referitoare la examenul  de capacitate, 

concursul de admitere la SNG şi concursurile de promovare în funcţii de conducere al judecătorilor şi procurorilor pot continua, nefiind afectate de art. 27 alin. (3) din Legea nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COV1D-19.S-a exprimat şi opinia minoritară,  în sensul că examenele şi concursurile din 

sistemul  judiciar intră sub incidenţa art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 

 

  Activitatea Comisiei nr. 2 - Resurse umane şi organizare 

 
În perioada de referinţă, Comisia: 

 şi-a însuşit punctul de vedere DRUO privind solicitarea MJ vizând definitivarea Notei Conceptuale aferente obiectivului de investiţii "Cartierul pentru Justiţie" şi a dispus înaintarea 

materialului către Plenul Consiliului, pentru a dispune, cu propunerea ca domnul Secretar general să fie desemnat reprezentant al Consiliului pentru colaborarea la nivel tehnic în 

procesul de finalizare şi implementare a proiectului "Cartierul pentru Justiţie". 

 a analizat: 

-Nota S1SJ privind centralizarea răspunsurilor transmise de Curţile de Apel, cu privire la aplicaţiile informatice dezvoltate la nivel local şi aplicaţiile informatice dezvoltate de alte 

intanţe şi îmbunătăţite la nivel local.Comisia a decis transmiterea materialului Grupului de lucru Infrastructura instanţelor şi parchetelor, infrastructura Consiliului; 
-nota DRUO - SRUP şi punctul de vedere DLDC referitor la solicitarea PT Braşov, privitoare la impozitarea indemnizaţiei de suspendare din funcţie a judecătorilor sau procurorilor, 

acordate în baza art. 62 alin. (I2) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor, şi a decis transmiterea cererii, pe cale administrativă, Parchetului Militar de pe 

lângă Curtea Militară de Apel. 

-Raportul IJ privind monitorizarea cauzelor nerespectarii termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti în anul 2019 şi a dispus înaintarea  materialului către Secţia pentru 

judecători, cu următoarele propuneri:  

1.reiterarea solicitării adresate Ministerului Justiţiei privind necesitateasuplimentării posturilor de personal auxiliar. 

2.continuareamonitorizării semestriale de către Inspecţia Judiciară a cauzelor de nerespectare a termenelor de redactare a hotărârilor judecătoreşti, la nivelul instanţelor; 

3. monitorizarea individuală trimestrială de către Inspecţia Judiciară a judecătorilor care înregistrează, în mod constant, întârzieri în redactarea hotărârilor judecătoreşti. în acest sens, 

primul raport de monitorizare individuală va viza judecătorii care înregistrează o întârziere în redactarea hotărârilor de peste un an, al doilea raport de monitorizare va viza judecătorii 

care înregistrează o întârziere în redactarea hotărârilor de peste 6 luni, iar următoarele monitorizări vor viza judecătorii care înregistrează întârzieri în redactarea hotărârilor de cel 

puţin 6 luni. la două raportori trimestriale consecutive, în opinia minoritară, s-a apreciat necesar ca şi prima monitorizare să vizeze judecătorii care au înregistrat întârzieri în redactarea 

hotărârilor de cel puţin 6 luni. 

 a dispus:  
-înaintarea notei DRUO - BFP privind numirea în funcţiile de director adjunct la INM către Plenul Consiliului, cu propunere de suspendare a concursului sau examenului pentru 
numirea în funcţiile de directori adjuncţi ai INM potrivit art. 27 alin. (3) din L 55/2020. 

-înaintarea notei DRUO -BFP privind ocuparea, prin delegare, a celor două funcţii de director adjunct la INM către Plenul Consiliului, cu propunere de ocupare, prin delegare, a celor 

două funcţii de director adjunct al INM şi invitarea candidaţilor în Plen pentru audieri. 
-ca DAERIP să actualizeze evoluţia indicatorilor de realizare a măsurilor cuprinse în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. măsuri aliate în responsabilitatea 

Consiliului.Totodată, Comisia a decis înaintarea lucrării preşedintelui Consiliului, urmând să aprecieze asupra punerii în discuţia COMS a observaţiilor formulate de Comitetul de 

monitorizare a stadiului de implementare a Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020. 
 

Activitatea Comisiei nr.3 - Relaţii internaţionale şi programe  
 
În perioada de referinţă, Comisia: 

 a analizat:  

- Nota DAERIP privind raportarea progreselor din perspectiva CSM în cadrul MCV, 1 ianuarie 2020 – 1 iunie 2020. Comisia a luat act de observațiile formulate, urmând ca 

documentul modificat conform discuțiilor să fie comunicat spre consultare membrilor Consiliului. Cu referire la datele comunicate în luna martie 2020 (incluzând informații privind 

evoluțiile până la 31 decembrie 2019) către MJ de Comitetul de Monitorizare al CSM (constituit prin HCSM nr.593/2017) în contextul Planului de acțiune aferent Strategiei de 

dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020, opinia majoritară a fost în sensul păstrării acestei mențiuni în contextul raportării MCV privind Recomandarea nr.6. În opinie minoritară, 

doamna judecător Evelina Mirela Oprina și doamna judecător Gabriela Baltag, membri ai Consiliului, au precizat că nu au avut cunoștință de existența Comitetului de monitorizare, 

de componența acestuia și de monitorizarea realizată la acest nivel, solicitând ca masurile din Planul de acțiune să fie analizate de toți membrii Consiliului, în comisii sau în Plen, iar 

nu doar de către Comitetul de monitorizare, iar în caz contrar, informațiile privind activitățile Comitetului de Monitorizare al CSM să nu mai fie incluse în raportarea curentă privind 

MCV. Cu privire la desemnarea membrilor CSM care vor participa la reuniunea cu reprezentanții CE, prin videoconferință, urmează ca opțiunile să fie exprimate ulterior, după 

primirea detaliilor organizatorice referitoare la întâlnirile bilaterale, precum și după informarea asupra punctajelor de discuții. 

- Nota DAERIP privind proiectul de punctaj de discuții elaborat pe baza întrebărilor punctuale transmise de Comisia Europeană, pentru pregătirea reuniunii bilaterale din 15 iunie 

2020; Soluție: S-a convenit ca reprezentarea Consiliului în cadrul reuniunii bilaterale privind statul de drept / MCV din data de 15 iunie 2020 să fie făcută de către președintele și 

vicepreședintele Consiliului. Cu privire la punctajul de discuții, au fost convenite o serie de modificări, acestea urmând să fie inserate de către DAERIPP și comunicate membrilor 

CSM, pentru exprimarea acordului final, înaintea reuniunii cu reprezentanții Comisiei Europene. În contextul întrebării nr.1 din cadrul punctajului de discuții, doamna judecător 

Gabriela Baltag și doamna judecător Evelina Mirela Oprina, membri CSM, au solicitat să se precizeze faptul că Hotărârea nr. 806 din 04 iunie 2020 a Secției pentru judecători a 

produs reacții în cadrul societății și în special a corpului profesional al avocaților, menționând în acest sens luările de poziție ale UNBR și reacțiile a peste 20 de barouri de la nivelul 

întregii țări. De asemenea, doamna judecător Gabriela Baltag a solicitat menționarea în același context a demisiei directorului Direcției de Inspecție pentru Judecători din cadrul IJ.  

- Punctul de vedere DAERIP cu privire la adresa MAE referitoare la chestionarul comun întocmit de Special Procedure mandat holders privind protejarea drepturilor omului în timpul 

și ulterior pandemiei de COVID-19 şi a decis transmiterea unui răspuns în format narativ generic, de la nivelul DAERIP, având în vedere că natura întrebărilor din cadrul chestionarului 

nu permite, la acest moment, oferirea unor informații punctuale, inclusiv din punct de vedere statistic. 
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 a luat act de DAERIP privind opinia Comitetului Executiv al Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare (RECJ) referitoare la excluderea Krajowa Rada Sadownictwa (KRS 

Polonia) din RECJ;  

 a luat act de acordul privind participarea domnului Teodor Victor Alistar, membru al Consiliului, la sesiunea online cu tema ”Echilibru între măsurile de limitare a răspândirii 

virusului SARS-CoV-2 și statul de drept în timpul pandemiei”, 25 iunie 2020a De asemenea, Comisia a propus participarea la sesiunea online și a președintelui Tribunalului 

București sau, în imposibilitatea participării la acest eveniment, a unui alt reprezentant al acestei instanțe, desemnat de conducerea Tribunalului București 

 

  Activitatea Institutului Naţional al Magistraturii 
 

1. Formarea auditorilor de justiție 

a) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul I 

 În contextul stării de alertă instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 și în concordanță cu Hotărârea nr. 76/30.04.2020 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, în 

perioada aferentă lunii iunie 2020 a continuat desfășurarea programului de formare profesională inițială în mediul online.  

b) Programul de formare inițială pentru auditorii de justiție din anul al II-lea 

 Începând cu data de 01.06.2020, auditorii de justiție din anul al II-lea au efectuat stagiul de practică în cadrul judecătoriilor și a parchetelor de pe lângă acestea ( face-to-face ) 

sub îndrumarea coordonatorilor de practică, în conformitate cu programul de formare profesională aprobat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 280/18.12.2019.  

c) Alte activități privind formarea inițială 
 În cadrul Concursului internațional THEMIS 2020, ediția a XV-a, programat să se desfășoare în format online, echipele participante în cadrul semifinalei A, respectiv TH/2020/01  

- EU and European Criminal Procedure și în cadrul semifinalei B, respectiv TH/2020/01 – EU and European Family Law, au întocmit lucrările scrise și materialele video cu 
respectarea termenelor limită de predare astfel: 

- TH/2020/01 – lucrări scrise – 22.06.2020; materiale video – 29.06.2020. Sesiunea interactivă de întrebări și răspunsuri este în desfășurare (7 - 9.07.2020), rezultatele urmând a fi 

publicate în data de 10 iulie 2020; 
- TH/2020/02 – lucrări scrise – 22.06.2020; materiale video – 22.06.2020. Precizăm faptul că sesiunea interactivă a competiției a avut loc în perioada 30.06.2020 – 1.07.2020, 

rezultatul semifinalei B fiind publicat în data de 2 iulie 2020.  

2. Formarea continuă a judecătorilor și procurorilor 

Ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, în cadrul Proiectului „Justiția 2020: profesionalism și integritate”, cod SIPOCA 

453, cod MySMIS2014+ 118978, cofinanțat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA), activitățile programate în luna iunie 

2020 au fost amânate, urmând a fi reprogramate în funcție de evoluția situației la nivel național.  
Având în vedere că măsurile de relaxare a restricțiilor impuse pe durata stării de urgență nu vor fi ridicate decât treptat, programul de formare profesională a judecătorilor și 

procurorilor care au fost admiși în magistratură în condițiile art. 33, alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor în perioada martie-iulie 2019, pentru 

seria a doua de magistrați, a fost organizat prin mijloace de formare la distanță, cu respectarea domeniilor de formare, a tematicii aprobate și a duratei programului de pregătire astfel 
cum au fost aprobate anterior prin Hotărârea Plenului CSM nr. 20/20 februarie 2020, completată cu Hotărârea Plenului CSM nr. 89/14.05.2020. Astfel, în perioada 2-30 iunie 2020 

s-au desfășurat în mediul online cursurile de formare profesională pentru 56 de judecători numiți în temeiul art. 33 din Legea nr. 303/2004. 

3. Reducerea deficitului de personal la nivelul instanțelor și parchetelor 

 examen de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari – în perioada decembrie 2019 – aprilie 2020, calendarul examenului stabilind perioada martie-aprilie 

2020 pentru desfășurarea probelor scrise și orale. Prin Hotărârea nr. 47/12.03.2020, în contextul declarării stării de urgență pe teritoriul României, Plenul CSM a hotărât amânarea 

susținerii examenului ulterior datei de 4.05.2020, urmând ca prima probă să fie anunțată într-un termen rezonabil. Prin Hotărârea nr. 100/28.05.2020, Plenul CSM a constatat 
suspendarea examenului de capacitate. Prin Hotărârea nr. 127/25.06.2020 Plenul CSM a aprobat reluarea examenului de capacitate al judecătorilor stagiari și al procurorilor stagiari, 

cu desfășurarea probelor de examen în perioada iulie-august 2020. 

 concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor –  în perioada 30 aprilie – 8 iulie 2020, aprobat prin Hotărârea  nr. 706/30.04.2020 a Secției pentru 
judecători a CSM, pentru ocuparea unui număr de 173 de funcții vacante de președinte și vicepreședinte de la curțile de apel, tribunale și judecătorii. Prin Hotărârea nr. 

749/25.05.2020, Secția pentru judecători a CSM a constatat suspendarea concursului/examenului. Prin Hotărârea nr. 898/25.06.2020, Secția pentru judecători a CSM a aprobat 
reluarea procedurii de susținere a examenului/concursului, cu desfășurarea probelor în perioada iulie-august 2020. 

4. Personal de instruire – proceduri de recrutare, sesiuni de formare 

În data de 15 iunie 2020 a fost desemnat un reprezentant al personalului de instruire al INM în Consiliul Științific.  

5. Relații internaționale 

 Institutul Național al Magistraturii a fost reprezentat la Adunarea Generală a Rețelei Europene de Formare Judiciară (EJTN), organizată prin mijloace de comunicare la distanță 

în data de 19 iunie 2020. În cadrul Adunării Generale a fost aprobată transformarea sub-grupului de lucru “Lingvistic” în grup de lucru, grup în care INM a dobândit calitatea de 

membru. 
 În data de 29 iunie 2020, reprezentanți ai Institutului au participat la lucrările grupului de lucru ad-hoc din cadrul EJTN privind  programul de schimb AIAKOS, dedicat 

auditorilor de justiție. Întâlnirea a avut ca obiectiv discutarea posibilității organizării programului AIAKOS 2020 în format online, în măsura în care situația epidemiologică legată 

de criza COVID-19 o va impune.  
 

Activitatea Şcolii Naţionale de Grefieri 
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