
 
  

 

ROMÂNIA 
 
 

PLENUL 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 08 DECEMBRIE 2015  

Nr. 
crt. 

Număr 
lucrare Descriere lucrare 

1. 26054/2015 
• Hotarare nr. 

1278 
• Hotarare nr. 

1279 
• Hotarare nr. 

1280 
• Hotarare nr. 

1281 
• Hotarare nr. 

1282<  

MENŢINERE ÎN FUNCŢIE: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 24748/2015 privind cererea 
domnului SARKOZI LUDOVIC, prim procuror delegat al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Aleşd, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, 
după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26049/2015 privind cererea 
domnului BONCIU GHEORGHE, judecător cu grad profesional de curte de apel 
la Tribunalul Vâlcea, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, 
după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea domnului MICLEA 
DUMITRU prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu 
Mare, de acordare a avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea 
vârstei de 65 de ani. 
 
4) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26125/2015 privind cererea 
doamnei LĂCĂTUŞU ELENA, judecător la Judecătoria Horezu, de acordare a 
avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
5) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26433/2015 privind cererea 
domnului VASILE SUSANU, judecător la Curtea de Apel Galaţi, de acordare a 
avizului anual pentru menținerea în funcţie, după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului 
SARKOZI LUDOVIC, prim procuror delegat al Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Aleşd, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data 
de 17.01.2016, până la data de 17.01.2017. 
 
2. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului 
BONCIU GHEORGHE, judecător cu grad profesional de curte de apel la 
Tribunalul Vâlcea, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu data 
de 22.04.2016, până la data de 22.04.2017. 



 
3. Acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie a domnului 
MICLEA DUMITRU, prim procuror adjunct al Parchetului de pe lângă 
Tribunalul Satu Mare, după împlinirea vârstei de 65 de ani, începând cu 
data de 28.01.2016, până la data de 28.01.2017. 
 
4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării doamnei LĂCĂTUŞU ELENA, judecător la Judecătoria 
Horezu, privind acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie 
după împlinirea vârstei de 65 de ani. 
 
5. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării domnului VASILE SUSANU, judecător la Curtea de Apel 
Galaţi privind acordarea avizului anual pentru menţinerea în funcţie 
după împlinirea vârstei de 65 de ani. 

2. 27350/2015 
• Hotarare nr. 

1283 
• Hotarare nr. 

1284<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 20572/2015 privind ocuparea 
unor funcţii de conducere din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Numirea în funcţia de director al Direcţiei afaceri europene, relaţii 
internaţionale şi programe din cadrul Consiliului Superior al 
Magistraturii a doamnei MIRELA STANCU, judecător la Tribunalul 
Bucureşti, detaşată la CSM şi delegată în funcţia de director al Direcţiei 
afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe, pe o perioadă de 3 
ani, începând cu data de 15.12.2015. 
 

2. Numirea în funcţia de şef serviciu – Serviciul contencios din cadrul 
Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei ANAMARIA LAURA 
DINESCU, judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul 
Vâlcea, detaşată la CSM şi delegată în funcţia de şef serviciu al Serviciului 
contencios, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 15.12.2015. 

3. 27195/2015 
• Hotarare nr. 

1285 
• Hotarare nr. 

1286 
• Hotarare nr. 

1287 
• Hotarare nr. 

1288 
• Hotarare nr. 

1289 
• Hotarare nr. 

1290 

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 SÎRBU 
CARMEN 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
MILĂŞAN ZOIŢA 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 



• Hotarare nr. 
1291 

• Hotarare nr. 
1292 

• Hotarare nr. 
1293<  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
MĂNIGUŢIU NICULAE 

Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Tribunal/Parchetul de pe lângă Tribunal 
 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
CĂRBUNE-COSAC VASILE 

Preşedintele Tribunalului Constanţa  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul GIURA 
VICTOR  

Procuror în cadrul Parchetului de pe 
lângă Judecătoria Lipova, delegat în 
funcţia de prim procuror la Parchetul 
de pe lângă Judecătoria Lipova 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul RUSU 
VASILE 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Iaşi  

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de domnul 
CĂLINESCU VICTOR 

Procuror la Parchetul de pe lângă 
Tribunalul Bacău 

Judecătorie/Parchetul de pe lângă Judecătorie 
 
Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna ISAC 
RĂDIŢA 

Judecător cu grad profesional de 
tribunal la Judecătoria Bârlad 

Cererea de eliberare din funcţie, prin 
pensionare, formulată de doamna 
NICODIM CONSTANŢA-MIHAELA 

Judecător la Judecătoria Piatra 
Neamţ 

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

1. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei SÎRBU CARMEN, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 
01.02.2016. 

2. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei MILĂŞAN ZOIŢA, 
judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu data de 
01.02.2016. 

3. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului MĂNIGUŢIU 
NICULAE, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, începând cu 
data de 01.02.2016. 

4. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului judecător 
CĂRBUNE-COSAC VASILE, preşedintele Tribunalului Constanţa, 
începând cu data de 01.01.2016. 



5. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului  GIURA VICTOR, 
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova, delegat 
în funcţia de prim procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova, 
începând cu data de 01.01.2016. 

6. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului RUSU VASILE, 
procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi. 

7. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a domnului CĂLINESCU 
VICTOR, procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău, începând 
cu data de 01.01.2016. 

8. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei ISAC RĂDIŢA, 
judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Bârlad. 

9. Eliberare din funcţie, prin pensionare, a doamnei NICODIM 
CONSTANŢA-MIHAELA, judecător la Judecătoria Piatra Neamţ, 
începând cu data de 01.01.2016. 

4. 27278/2015 
• Hotarare nr. 

1294<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 21747/2015 privind eliberarea din 
funcţie a domnului colonel POPESCU PETRE, judecător militar la Curtea Militară 
de Apel, ca urmare a respingerii cererii de avizare a menţinerii în funcţie, 
începând cu data de 18 februarie 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înaintarea către 
Preşedintele României a propunerii de eliberare din funcţie, a domnului 
colonel POPESCU PETRE, judecător militar la Curtea Militară de Apel, 
ca urmare a respingerii cererii de avizare a menţinerii în funcţie, începând 
cu data de 18 februarie 2016. 

5. 27091/2015 
• Hotarare nr. 

1295<  

INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 6854/IJ/3986/DIJ/2015 având ca obiect cererea 
formulată de către doamna MIHUŢ ALINA-DANIELA, judecător la Judecătoria 
Caransebeș, de apărare a independenţei şi imparţialităţii, (cu mențiunea că 
doamna judecător şi-a retras cererea). 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de renunţarea la 
cererea de apărare a independenţei şi imparţialităţii formulată de doamna 
MIHUŢ ALINA-DANIELA, judecător la Judecătoria Caransebeș. 

6. 27362/2015 INSPECŢIA JUDICIARĂ: 
 
Punctul de vedere al Inspecției Judiciare nr. 1403/A/IJ/2015 privind cererile de 
apărare a independenţei judecătorilor şi procurorilor de la instanţe şi parchete, 
formulate de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, Tribunalul Dolj, 
Judecătoria Slatina, Judecătoria Segarcea, Judecătoria Calafat, Judecătoria 
Băileşti, Judecătoria Constanţa, Judecătoria Craiova şi Judecătoria Râmnicu 
Vâlcea. 
Solutie 



Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea discutării 
Raportul Inspecției Judiciare nr. 1403/A/IJ/, ca urmare a solicitării  
Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România. 

7. 27348/2015 
• Hotarare nr. 

1296 
• Hotarare nr. 

1297 
• Hotarare nr. 

1298<  

CONTESTAŢII: 
 
1) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 10/16854/2015 privind 
contestaţia doamnei MIHAI ANCA ANAMARIA, judecător la Judecătoria Piteşti, 
împotriva Hotărârii nr.810/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
 
2) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22770/2015 privind contestaţia 
doamnei ALDEA SIMONA TUNDE, judecător la Judecătoria Turda, împotriva 
Hotărârii nr.782/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
 
3) Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26433/2015 privind contestaţia 
domnului VERCIUC FLORIN, judecător la Judecătoria Botoşani, împotriva 
Hotărârii nr.833/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Respingerea contestaţiei formulate de doamna MIHAI ANCA 
ANAMARIA, judecător la Judecătoria Piteşti, împotriva Hotărârii 
nr.810/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

2. Respingerea contestaţiei formulate de doamna ALDEA SIMONA 
TUNDE, judecător la Judecătoria Turda, împotriva Hotărârii 
nr.782/20.10.2015 a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii. 

3. Respingerea contestaţiei formulate de domnului VERCIUC FLORIN, 
judecător la Judecătoria Botoşani, împotriva Hotărârii nr.833/20.10.2015 
a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. 

8. 27092/2015 
• Hotarare nr. 

1299<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 306/8715/2015 privind validarea 
rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent 
de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 25 august - 23 
noiembrie 2015. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât validarea 
rezultatelor concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-
asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 25 
august-23 noiembrie 2015, conform listei cuprinzând rezultatele 
concursului, anexată notei direcţiei de specialitate. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 
doamnei NAE FELICIA LAURA privind valorificarea rezultatului 



obţinut la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat - 
asistent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 25 
august-23 noiembrie 2015. 

9. 27449/2015 
• Hotarare nr. 

1300<  

CONCURSURI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 1/26535/2015 privind solicitarea 
Curţii Militare de Apel de aprobare a organizării concursului pentru ocuparea 
unui post vacant de grefier subofiţer cu studii medii din schema Tribunalului 
Militar Iaşi. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea 
solicitării Curţii Militare de Apel de aprobare a organizării concursului 
pentru ocuparea unui post vacant de grefier subofiţer cu studii medii din 
schema Tribunalului Militar Iaşi. 

10. 27421/2015 
• Hotarare nr. 

1301<  

RECUNOAŞTERE GRAD PROFESIONAL: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind cererea formulată de către 
doamna PORIME MIHAELA, procuror şef birou în cadrul Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, de recunoaştere a 
gradului profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea cererii 
de recunoaştere a gradului profesional corespunzător Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, formulată de doamna PORIME 
MIHAELA, procuror şef birou în cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. 

11. 27151/2015 
• Hotarare nr. 

1302<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26904/2015 privind calendarul 
estimativ al concursurilor şi examenelor previzionate a se desfăşura în cursul 
anului 2016. 
Solutie 
11. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea 
calendarului estimativ al concursurilor şi examenelor previzionate pentru 
anul 2016, după cum urmează: 

 

   
 

1. Concurs de promovare în funcţia 
de judecător la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 

Ianuarie-mai 2016 
  

2. Concurs de promovare a 
judecătorilor şi procurorilor în 
funcţii de execuţie: 
- efectivă; 

Martie-aprilie 2016 
  



- pe loc- sub condiţia asigurării 
finanţării corespunzătoare  
3. Concurs sau examen pentru 
numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor  

Aprilie-iunie 2016 
  

4. Concurs de admitere la Şcoala 
Naţională de Grefieri 

Martie-mai 2016   

5. Concurs de admitere la Institutul 
Naţional al Magistraturii 

August-septembrie 
2016 

  

6. Examen de capacitate al 
judecătorilor stagiari şi procurorilor 
stagiari 

Octombrie-
noiembrie 2016   

7. Concurs sau examen pentru 
numirea în funcţii de conducere a 
judecătorilor şi procurorilor 

Septembrie-
decembrie 2016   

8. Concursul pentru ocuparea 
posturilor vacante de magistrat-
asistent la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie 

Septembrie-
noiembrie 2016   

9. Concurs de admitere în 
magistratură, cu condiţia existenţei 
unor posturi vacante de judecător şi 
procuror la judecătoriile şi 
parchetele de pe lângă acestea, la 
care posturile se ocupă cu dificultate. 
 

August-septembrie 
2016 

  

 

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât 
includerea în calendarul concursurilor ce urmează a se organiza în anul 
2016 a unui al doilea concurs de promovare în funcţia de judecător la 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu condiţia de a se aprecia cu privire la 
oportunitatea organizării acestui concurs, în raport cu situaţia posturilor 
vacante la instanţa supremă. 

12. 27101/2015 
• Hotarare nr. 

1303<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 56/6447/2015 privind 
redistribuirea unui post de judecător. 
Solutie 
1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea 
avizului conform pentru reducerea schemei cu 1 post de judecător la 
Judecătoria Vaslui şi, respectiv, suplimentarea schemei de judecători de la 
Judecătoria Buftea, în măsura publicării decretului de eliberare din 
funcţie, prin pensionare, a doamnei MUNTEANU LETIZIA, judecător la 
Judecătoria Vaslui. 
 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât menţinerea 
indisponibilizării celorlalte 45 de posturi de judecător rămase până la data 



de 01 ianuarie 2016, în vederea redistribuirii către instanţele cu privire la 
care s-a aprobat necesitatea suplimentării prin Hotărârea nr. 
253/19.03.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. 

13. 27289/2015 
• Hotarare nr. 

1304<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27247/2015 privind restituirea 
unui post de judecător din schema de funcţii a Tribunalului Cluj în schema de 
funcţii a Tribunalului Bihor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât acordarea avizului 
conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de personal ale 
Tribunalului Cluj şi Tribunalului Bihor în sensul restituirii unui post 
vacant de judecător din schema Tribunalului Cluj în schema Tribunalului 
Bihor, începând cu data de 01.01.2016. 

14. 27277/2015 
• Hotarare nr. 

1305<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22983/2015 privind solicitarea de 
suplimentare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice la 
instanțele judecătoreşti pentru repartiţia absolvenţilor Şcolii Naţionale de Grefieri, 
promoţia decembrie 2015. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât suplimentarea listei 
posturilor indisponibilizate cu posturi de grefier de la tribunale şi curţi de 
apel care nu au fost ocupate în urma concursurilor organizate  de curţile 
de apel, precum şi cu unele posturi de la nivelul judecătoriilor, după cum 
urmează: 
 

 
Tribunalul Bacău – 4 posturi 
Tribunalul Ilfov – 1 post 
Curtea de Apel Ploieşti – 1 post 
Tribunalul Dâmboviţa – 1 post 
Tribunalul Caraş – Severin – 3 
posturi 
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti – 
4 posturi 
Judecătoria Braşov – 1 post 
Judecătoria Medgidia – 1 post 

 

15. 27342/2015 
• Hotarare nr. 

1306<  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE GREFIERI: 
 
Nota Direcției resurse umane şi organizare privind aprobarea Programului de 
formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din 
instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea pentru anul 2016. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât aprobarea 
Programului de formare profesională continuă a personalului auxiliar de 
specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă 
acestea pentru anul 2016, adoptat prin Hotărârea Consiliului de conducere 



al Şcolii Naţionale de Grefieri nr. 67/2015, conform anexei la prezenta 
notă. 

16. 27455/2015 
• Hotarare nr. 

1307<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26781/2015 privind propunerea 
Şcolii Naţionale de Grefieri de numire , ca personal de instruire propriu (cu 
normă întreagă) în cadrul Departamentului formării continue şi în cadrul 
Departamentului relaţii internaţionale. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea, ca 
personal de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul 
Departamentului de formare profesională continuă, a doamnei VINŢILĂ 
NARCISA, judecător la Curtea de Apel Suceava, la disciplina Procedura 
civilă şi a domnului CHIŞ IOAN PAUL, procuror în cadrul Parchetului 
de pe lângă Tribunalul Bucureşti la disciplina Procedură 
penală,  începând cu data de 01.01.2016. 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea ca personal 
de instruire propriu (cu normă întreagă) în cadrul Departamentului relaţii 
internaţionale - disciplina Procedură penală a doamnei SCUTARU 
MĂDĂLINA ŞTEFANA, grefier la Judecătoria Ploieşti, începând cu data 
de 01.01.2016. 

17. 26811/2015 
• Hotarare nr. 

1308 
• Hotarare nr. 

1309 
• Hotarare nr. 

1310 
• Hotarare nr. 

1311 
• Hotarare nr. 

1312 
• Hotarare nr. 

1313 
• Hotarare nr. 

1314 
• Hotarare nr. 

1315 
• Hotarare nr. 

1316 
• Hotarare nr. 

1317<  

AVIZE PENTRU MODIFICAREA STATELOR DE FUNCŢII ŞI DE PERSONAL:  
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25966/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Vaslui. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.25219/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Timişoara şi ale Judecătoriei Ineu, prin 
transferul unui post vacant de grefier-arhivar. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.12/1606/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel 
Ploieşti. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/26420/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Tribunalului Gorj. 
 
5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.26421/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Tribunalului Olt. 
 
6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/26418/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Curţii de Apel Alba Iulia. 
 
7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.1/26418/2015 privind acordarea 
avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de personal al 



Judecătoriei Slatina, în raport de soluţia Secției pentru judecători dispusă prin 
Hotărârea nr. 1023/03.12.2015. 
 
8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/27018/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal al Judecătoriei Târgu Mureş. 
 
9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27214/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti şi Tribunalului 
Ilfov. 
 
10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.27002/2015 privind solicitarea 
Ministerului Justiţiei de acordare a avizului conform pentru modificarea statului 
de funcţii şi de personal ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât:  
1. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Vaslui, prin transformarea unui post de muncitor 
calificat treapta II în post de muncitor calificat treapta I.  

2. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Timişoara şi ale Judecătoriei Ineu, prin 
transferul unui post vacant de grefier-arhivar, de la Judecătoria Ineu la 
Curtea de Apel Timişoara. 

3. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale unor instanţe din circumscripţia Curţii de Apel Ploieşti, după 
cum urmează: 

 
Instanţa  Număr 

posturi  
Postul actual Postul 

transformat 
 
 

Tribunalul 
Prahova 

2 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

  

Judecătoria 
Ploieşti 

2 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

  

Judecătoria 
Câmpina 

3 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

  

Judecătoria 
Mizil 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

  

Judecătoria 
Vălenii de 
Munte 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I   

Tribunalul 
Buzău 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

  

Judecătoria 
Buzău 

2 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

  



Judecătoria 
Târgovişte 

1 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

  

Judecătoria 
Răcari 

2 Grefier 
gradul II 

Grefier 
gradul I 

  

 

 
4. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Tribunalului Gorj, prin transformarea unui post de grefier 
treapta I şi a unui post de grefier statistician treapta I în posturi de grefier 
cu studii superioare gradul I. 

5. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Tribunalului Olt, prin transformarea unui post vacant de 
magaziner, (personal contractual), în post de consilier gradul II (personal 
contractual – post vacant). 

6. Acordarea avizului conform pentru modificarea statelor de funcţii şi de 
personal ale Curţii de Apel Alba Iulia şi ale unor instanţe judecătoreşti din 
circumscripţia sa teritorială, prin transformarea unor posturi de personal 
auxiliar de specialitate, după cum urmează: 
 

Instanţa  Postul actual Postul 
transformat 

Număr 
posturi 

 
 

Curtea de Apel 
Alba Iulia 

Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 1   

Tribunalul Alba Grefier şef 
secţie gradul II 

Grefier şef secţie 
gradul I 

1   

Judecătoria 
Câmpeni 

Grefier arhivar 
treapta II 

Grefier arhivar 
treapta I 

1   

Judecătoria Brad Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 1 
 

  

Judecătoria 
Mediaş 

Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 2 
 

  

Judecătoria Sibiu Grefier gradul 
II 

Grefier gradul I 1 
 

  

 
7. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Slatina, prin transformarea a două posturi de 
judecător, funcţii de execuţie, din statul de funcţii al Judecătoriei Slatina, 
în posturi aferente funcţiilor de preşedinţe de Secţie penală şi preşedinte 
de Secţie civilă, respectiv prin transformarea a două posturi de grefier, 
funcţie de execuţie, în posturi de grefier şef Secţie penală şi grefier şef 
Secţie civilă. 



8. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal al Judecătoriei Târgu Mureş, prin transformarea unor posturi de 
personal auxiliar de specialitate, după cum urmează: 

 
Instanţa  Postul actual Postul transformat Număr 

posturi 
 
 

Judecătoria 
Târgu Mureş 

Grefier debutant 
cu studii 
superioare 

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II 

2 
  

  
9. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi de 
personal ale Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti şi Tribunalului Ilfov, prin 
transformarea posturilor nominalizate în tabelul de mai jos, după cum 
urmează: 

Instanţa  Postul actual Postul 
transformat 

Număr 
posturi 

 
 

Judecătoria 
Sectorului 6 
Bucureşti 

Grefier cu studii 
superioare 
gradul I 

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II  

1 
  

Tribunalului Ilfov 
 

Grefier cu studii 
superioare 
gradul I 

Grefier cu studii 
superioare gradul 
II 

1 
  

 
10. Acordarea avizului conform pentru modificarea statului de funcţii şi 
de personal ale Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti, prin transformarea 
unui post de grefier cu studii medii treapta I, în post de grefier cu studii 
medii treapta II. 

18. 26813/2015 
• Hotarare nr. 

1318 
• Hotarare nr. 

1319 
• Hotarare nr. 

1320 
• Hotarare nr. 

1321<  

MODIFICARE COMPONENŢĂ COMISIE DE EVALUARE: 
 
1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.2/26417/2015 privind 
componenţa comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Bistriţa. 
 
2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.24907/2015 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Buftea. 
 
3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/26559/2015 privind 
modificarea componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor constituită la nivelul Judecătoriei Braşov. 
 
4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 27189/2015 privind modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Gorj. 
Solutie 



1. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Bistriţa, după cum urmează: 

1. Numeşte în calitate de membri desemnaţi ai comisiei pe doamna 
judecător STANA ANCA şi pe domnul judecător BIRĂU VLADIMIR. 
2. Numeşte în calitate de membru supleant al comisiei pe doamna 
judecător VRÂNCEANU VOICHIŢA. 

 
2. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Buftea, în sensul numirii în calitate de 
membri desemnaţi ai comisiei, a doamnei judecător MARTIN ANDREIA 
NICOLETA şi a domnului judecător COJOCARU ADRIAN. 

3. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Judecătoriei Braşov, în sensul numirii în calitate de 
membru supleant al comisiei, a doamnei judecător VIDAEFF ADRIANA 
RODICA, în locul doamnei judecător MOLDOVAN DANA IULIANA. 
 
4. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
componenţei comisiei de evaluare a activităţii profesionale a judecătorilor 
constituită la nivelul Tribunalului Gorj, în sensul numirii în calitate de 
membru desemnat al comisiei, a domnului judecător ENCESCU FLORIN, 
vicepreşedintele Tribunalului Gorj, în locul doamnei judecător 
CÎLNICEANU MARIA ANGELA. 

19. 26830/2015 
• Hotarare nr. 

1322<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr.8/25810/23.11.2015 privind 
solicitarea Institutului Naţional al Magistraturii de încetare a calităţii de formator 
colaborator pentru un număr de 5 formatori colaboratori. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat solicitarea  
Institutului Naţional al Magistraturii privind încetarea calităţii de 
formator colaborator a următorilor: 

- Doamna judecător ADRIANA CHIOSEAUA –   disciplina Drept 
comercial; 
- Doamna profesor MIHAELA BLÂNDU –  disciplina Limbi Străine; 
- Domnul expert GHEORGHE PĂŞESCU – disciplina Criminalistică; 
- Domnul judecător TEODOR DASCĂL – disciplina Cooperare judiciară 
în materie penală; 
- Domnul judecător IOAN APOSTU – formare evaluatori – în domeniul 
formării membrilor comisiilor de evaluare a activităţii profesionale a 
judecătorilor şi procurorilor. 

20. 19935/2015 
• Hotarare nr. 

1323 

Punctul de vedere al Direcţiei legislaţie, documentare şi contencios 
nr.13993/2014 privind preîntâmpinarea situaţiilor în care magistraţii care solicită 
acordarea concediului pentru formare profesională în vederea susţinerii unui 
concurs sau examen nu se prezintă, nejustificat, la examenul/concursul 



• Hotarare nr. 
1324<  

respectiv. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea 
Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari 
şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 581 din 14 septembrie 2006, cu modificările 
şi completările ulterioare, astfel: 

  
 

 
 

- la art. 6, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

 
    „Art. 6 alin. (4) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari 
au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite, pentru 
pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate, conform 
legii, cu condiţia prezentării la examen.”  

 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea şi 
completarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi 
procurorilor aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al 
Magistraturii nr. 325 din 24 august 2005, astfel: 
 

 
 

- la art. 15, introducerea după alineatul (4) a unui 
nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins: 

 
     Art. 15 - (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), 
pentru susţinerea concursului de promovare în funcţii de 
execuţie, judecătorii şi procurorii pot beneficia de două ori în 
cursul aceluiaşi an calendaristic de concediu plătit, dacă 
participă la concursuri pentru promovare în grade 
profesionale diferite. 
 

- după art. 15, introducerea unui nou articol, art. 151, 
având următorul cuprins: 

„Art. 151 - (1) Judecătorii şi procurorii care, în mod 
nejustificat, nu se prezintă la examenul de capacitate, la 
concursul de admitere la doctorat, susţinerea proiectului de 
cercetare ştiinţifică la încheierea programului de pregătire 
universitară avansată sau la susţinerea tezei de doctorat ori 
la concursul de promovare în funcţie de execuţie, pentru care 
au beneficiat de concediu plătit pentru formare profesională 
în condiţiile art. 15, nu mai beneficiază de concediu plătit 



pentru formare profesională la următorul concurs sau 
examen de acelaşi fel la care participă. 
(2) Judecătorii şi procurorii care, în mod nejustificat, nu se 
prezintă la cursurile sau alte forme specializate, organizate în 
ţară sau în străinătate, pentru care au beneficiat de concediu 
plătit pentru formare profesională în condiţiile art. 15, 
restituie indemnizaţia acordată pentru perioada concediului 
de formare profesională. 

 

21. 25467/2015 Nota Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 24002/2015 în legătură 
cu unele propuneri de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004 ce îi vizează 
pe auditorii de justiţie. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât sesizarea 
Ministerului Justiţiei cu propuneri de modificare şi completare a Legii 
nr.303/2004 ce îi vizează pe auditorii de justiţie, conform propunerilor 
Direcției legislaţie, documentare şi contencios, însuşite în şedinţa Comisiei 
nr. 1 din data de 09.11.2015.  

22. 26812/2015 Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios nr. 
24932/2015 privind solicitarea domnului BOZGAN GHEORGHE privind 
revizuirea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 
59/21.09.1999. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât respingerea, ca 
tardivă, plângerii prealabile, formulată de domnul BOZGAN 
GHEORGHE privind revizuirea Hotărârii Plenului Consiliului Superior 
al Magistraturii nr. 59/21.09.1999. 

23. 26814/2015 
• Hotarare nr. 

1325<  

Punctul de vedere al Direcției legislaţie, documentare şi contencios 
nr.25900/2015 cu privire la caracterul executoriu al hotărârii de excludere din 
magistratură a unui judecător. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că hotărârile 
pronunţate de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, prin care se 
soluţionează acţiunea disciplinară, nu sunt executorii înainte de a deveni 
definitive. 

24. 27488/2015 
• Hotarare nr. 

1326<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 27475/2015 privind prelungirea 
delegării domnului procuror ALEXANDRU DANIEL IONESCU în funcţia de 
secretar general adjunct al Consiliului Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât prelungirea 
delegării în funcţia de secretar general adjunct al Consiliului Superior al 
Magistraturii a domnului procuror ALEXANDRU DANIEL IONESCU, 
pe  o periodă de 3 luni, începând cu data de 10 decembrie 2015, dar nu mai 
mult de data ocupării funcţiei prin concurs. 

25. 27345/2015 
• Hotarare nr. 

1327<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.61/1908/2015 privind validarea 
examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al 



Consiliului Superior al Magistraturii, organizat la data de 23 noiembrie 2015. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat examenul de 
promovare în funcţii de execuţie a personalului de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul aparatului propriu al 
Consiliului Superior al Magistraturii, organizat la data de 23 noiembrie 
2015. 

26. 27291/2015 
• Hotarare nr. 

1328<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 23384/2015 privind transformarea 
unor posturi de personal contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului 
Superior al Magistraturii. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transformarea 
următoarelor posturi de personal contractual din cadrul aparatului 
propriu al Consiliului Superior al Magistraturii,  începând cu data de 1 
decembrie 2015, în vederea promovării în grad profesional imediat 
superior a personalului contractual care a promovat examenul organizat 
în data de 26 noiembrie 2015: 

 
 
 

1. postul nr. 57 de consilier gradul II din cadrul DRUO – 
Serviciul resurse umane pentru parchete, în post de 
consilier gradul I în cadrul aceluiaşi compartiment; 
2. postul nr. 133 de consilier gradul II din cadrul DLDC – 
Serviciul legislaţie şi documentare, în post de consilier 
gradul I  în cadrul aceluiaşi compartiment; 
3. postul nr. 134 de consilier gradul II  din cadrul DLDC – 
Serviciul legislaţie şi documentare, în post de consilier 
gradul I  în cadrul aceluiaşi compartiment; 
4. postul nr. 135  de consilier gradul II  din cadrul DLDC – 
Serviciul legislaţie şi documentare, în post de consilier 
gradul I  în cadrul aceluiaşi compartiment 
5.  postul nr. 141 de consilier gradul II  din cadrul DLDC – 
Serviciul contencios, în post de consilier gradul I  în cadrul 
aceluiaşi compartiment; 
6. postul nr. 173 de consilier gradul II din cadrul 
Serviciului de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor 
CSM, în post de consilier gradul I în cadrul aceluiaşi 
compartiment; 
7.  postul nr. 174 de consilier gradul II din cadrul 
Serviciului de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor 
CSM, în post de consilier gradul I în cadrul aceluiaşi 
compartiment; 



8.  postul nr. 177 de consilier gradul I din cadrul Serviciului 
de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor CSM, în post 
de consilier gradul I A în cadrul aceluiaşi compartiment; 
9. postul nr. 195 de consilier gradul II din cadrul 
Serviciului de relaţii cu publicul, rergistratură, secretariat 
şi arhivă – Biroul relaţii cu publicul, în post de consilier 
gradul I în cadrul aceluiaşi compartiment; 
10. postul nr. 200  de consilier gradul II din cadrul 
Serviciului de relaţii cu publicul, rergistratură, secretariat 
şi arhivă – Compartimentul registratură, secretariat şi 
arhivă, în post de consilier gradul I în cadrul aceluiaşi 
compartiment. 

 

27. 27471/2015 
• Hotarare nr. 

1329<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 26963/2015 privind solicitarea 
Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă de transformare 
a unui post de consilier gradul I A din cadrul acestui compartiment în post de 
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât modificarea statelor 
de funcţii şi de personal ale Consiliului Superior al Magistraturii prin 
transformarea postului nr. 117 de consilier gradul I A din cadrul 
Serviciului de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă – 
Biroul de relaţii cu publicul în post de personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor. 

28. 27487/2015 
• Hotarare nr. 

1330<  

Nota Biroului achiziţii publice şi protocol 22750/2015 referitoare la rezultatul 
negocierilor privind spațiile închiriate în Bucureşti, Calea Plevnei nr. 141 B şi nr. 
139. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Aprobarea condiţiilor de închiriere stabilite prin Procesul –verbal de 
negociere cu nr. 14/22750/2015, anexat notei direcţiei de specialitate, 
precum şi încheierea contractelor de închiriere  pentru clădirea de birouri 
din Calea Plevnei nr. 141 B, sector 6 Bucureşti, pentru anul 2016. 

2. Aprobarea condiţiilor de închiriere stabilite prin Procesul –verbal de 
negociere cu nr. 15/22750/2015, anexat notei direcţiei de specialitate, 
precum şi încheierea contractelor de închiriere  pentru clădirea de birouri 
din Calea Plevnei nr. 139, sector 6 Bucureşti, pentru anul 2016. 

29. 27623/2015 Analiza referitoare la oportunitatea amânării intrării în vigoare a Legii privind 
insolvenţa persoanelor fizice. 
Solutie 

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că este oportună 
amânarea intrării în vigoare a Legii privind insolvenţa persoanelor fizice 
şi, în consecinţă, a decis sesizarea Ministerului Justiţiei cu această 
propunere. 



30. 27628/2015 
• Hotarare nr. 

1331<  

Nota Direcției resurse umane şi organizare nr. 22818/2015 privind validarea 
rezultatului concursului pentru promovarea în funcţia de magistrat asistent şef la 
Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, organizat în perioada 19 
octombrie 8 decembrie 2015. 
Solutie 
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a validat rezultatul 
concursului pentru promovarea în funcţia de magistrat asistent şef la 
Secţia a II-a civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, organizat la data 
de 7 decembrie 2015, conform tabelului de clasificare anexat la nota 
direcţiei de specialitate. 

 


