
 

ROMÂNIA 
 
 

SECŢIA PENTRU JUDECĂTORI 
 

ORDINEA DE ZI SOLUTIONATA DIN DATA DE 18 IUNIE 2015  

Nr. 

crt. 

Număr 

lucrare 
Descriere lucrare 

1. 14635/2015 

• Hotarare nr. 

423 

• Hotarare nr. 

424 

• Hotarare nr. 

425 

• Hotarare nr. 

426 

• Hotarare nr. 

427 

• Hotarare nr. 

428 

• Hotarare nr. 

429 

• Hotarare nr. 

430 

• Hotarare nr. 

431 

• Hotarare nr. 

432 

• Hotarare nr. 

433 

• Hotarare nr. 

434 

• Hotarare nr. 

435 

• Hotarare nr. 

436<  

TRANSFER:  

CURTEA DE APEL BACĂU 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele unde 

solicită transferul 

NIAGU VIRGINIA MIHAELA 

 

Tribunalul Satu 

Mare 

Tribunalul Bacău 

PETRESCU IOAN Tribunalul Vaslui Tribunalul Bacău 

POPOVICI ANDREEA MANUELA 

Judecător cu grad de tribunal 

(01.06.2015) 

Judecătoria Bacău Tribunalul Bacău 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele unde 

solicită transferul 

POPESCU IRINA GABRIELA 

Judecător cu grad profesional de 

tribunal (01.06.2015) 

 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti 

Tribunalul Bucureşti 

DAN CĂTĂLINA 

Judecător cu grad profesional de 

tribunal (01.06.2015) 

 

Judecătoria Piteşti Tribunalul Bucureşti 

CHIRIŢĂ DORIAN 

 

Tribunalul Bihor Tribunalul Ilfov 

NEGHINĂ IONEL FLORIN 

Judecător cu grad profesional de 

Judecătoria 

Giurgiu 

Tribunalul Giurgiu 



tribunal 

 

CURTEA DE APEL CONSTANŢA 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele unde 

solicită transferul 

ANDRUŞ ANDREA BIANCA 

Judecător cu grad profesional de 

curte de apel 

Tribunalul 

Constanţa 

Curtea de Apel Constanţa 

   

CURTEA DE APEL GALAŢI 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele unde 

solicită transferul 

FALCAN CLAUDIU DANIEL 

Judecător cu grad profesional de 

curte de apel (01.06.2015) 

Tribunalul 

Mehedinţi 

Curtea de Apel Galaţi 

CURTEA DE APEL IAŞI 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele unde 

solicită transferul 

BRĂDĂŢEANU IOANA 

ECATERINA 

Judecător cu grad profesional de 

curte de apel (01.06.2015) 

Tribunalul Iaşi Curtea de Apel Iaşi 

PÂNZARU OANA GEORGETA 

Judecător cu grad profesional de 

curte de apel (01.06.2015) 

Tribunalul Bacău Curtea de Apel Iaşi 

CURTEA DE APEL ORADEA 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele unde 

solicită transferul 

BERINDEI OLIMPIU DANIEL 

 

Tribunalul Timiş Tribunalul Bihor 

CIOFLAN ADINA CLAUDIA Tribunalul Bihor Curtea de Apel Oradea 

CURTEA DE APEL PITEŞTI 



Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele unde 

solicită transferul 

DONŢETE DANIEL Curtea de Apel 

Bucureşti 

Tribunalul Vâlcea 

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele unde 

solicită transferul 

DUMITRA CONSTANTIN DANIEL 

Judecător cu grad profesional de 

tribunal 

Judecătoria 

Moreni 

Tribunalul Dâmboviţa 

 

Solutie 

CURTEA DE APEL BACĂU 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele 

unde solicită 

transferul 

NIAGU VIRGINIA MIHAELA 

 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

respingerea cererii de transfer 

formulate de judecătorul sus-

menţionat. 

Tribunalul Satu 

Mare 

Tribunalul Bacău 

PETRESCU IOAN 

 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

admiterea cererii de transfer formulate 

de judecătorul sus-menţionat, 

începând cu data de 15.07.2015 

Tribunalul 

Vaslui 

Tribunalul Bacău 

POPOVICI ANDREEA MANUELA 

Judecător cu grad de tribunal 

(01.06.2015) 

 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

respingerea cererii de transfer 

formulate de judecătorul sus-

Judecătoria 

Bacău 

Tribunalul Bacău 



menţionat. 

CURTEA DE APEL BUCUREŞTI 

 

Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele 

unde solicită 

transferul 

POPESCU IRINA GABRIELA 

Judecător cu grad profesional de tribunal 

(01.06.2015) 

 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

respingerea cererii de transfer 

formulate de judecătorul sus-

menţionat. 

Judecătoria 

Sectorului 2 

Bucureşti 

Tribunalul Bucureşti 

DAN CĂTĂLINA 

Judecător cu grad profesional de tribunal 

(01.06.2015) 

 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

respingerea cererii de transfer 

formulate de judecătorul sus-

menţionat. 

Judecătoria 

Piteşti 

Tribunalul Bucureşti 

CHIRIŢĂ DORIAN 

 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a luat act de 

retragerea cererii de transfer formulate 

de domnul judecător. 

Tribunalul Bihor Tribunalul Ilfov 

NEGHINĂ IONEL FLORIN 

Judecător cu grad profesional de tribunal 

 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a luat act de 

retragerea cererii de transfer formulate 

de domnul judecător. 

Judecătoria 

Giurgiu 

Tribunalul Giurgiu 

CURTEA DE APEL CONSTANŢA 



Nume/Prenume Instanţa unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele 

unde solicită 

transferul 

ANDRUŞ ANDREA BIANCA,                        

Judecător cu grad profesional de curte 

de apel 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

respingerea cererii de transfer 

formulate de judecătorul sus-

menţionat. 

Tribunalul 

Constanţa 

Curtea de Apel Constanţa 

   

CURTEA DE APEL GALAŢI 

Nume/Prenume Instanţa 

unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele 

unde solicită 

transferul 

FALCAN CLAUDIU DANIEL 

Judecător cu grad profesional de curte 

de apel (01.06.2015) 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a luat act de 

retragerea cererii de transfer formulate 

de domnul judecător. 

Tribunalul 

Mehedinţi 

Curtea de Apel Galaţi 

CURTEA DE APEL IAŞI 

Nume/Prenume Instanţa 

unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele 

unde solicită 

transferul 

BRĂDĂŢEANU IOANA ECATERINA 

Judecător cu grad profesional de curte 

de apel (01.06.2015) 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

amânarea cererii de transfer formulate 

de judecătorul sus-menţionat, ca 

urmare a solicitării doamnei judecător. 

Tribunalul Iaşi Curtea de Apel Iaşi 

PÂNZARU OANA GEORGETA 

Judecător cu grad profesional de curte 

de apel (01.06.2015) 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a luat act de 

Tribunalul 

Bacău 

Curtea de Apel Iaşi 



retragerea cererii de transfer formulate 

de doamna judecător. 

CURTEA DE APEL ORADEA 

Nume/Prenume Instanţa 

unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele 

unde solicită 

transferul 

BERINDEI OLIMPIU DANIEL 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

admiterea cererii de transfer formulate 

de judecătorul sus-menţionat, 

începând cu data de 15.07.2015. 

Tribunalul Timiş Tribunalul Bihor 

CIOFLAN ADINA CLAUDIA 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

respingerea cererii de transfer 

formulate de judecătorul sus-

menţionat. 

Tribunalul Bihor Curtea de Apel Oradea 

CURTEA DE APEL PITEŞTI 

Nume/Prenume Instanţa 

unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele 

unde solicită 

transferul 

DONŢETE DANIEL 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

admiterea cererii de transfer formulate 

de judecătorul sus-menţionat, 

începând cu data de 15.07.2015. 

Curtea de Apel 

Bucureşti 

Tribunalul Vâlcea 

CURTEA DE APEL PLOIEŞTI 

 

Nume/Prenume Instanţa 

unde 

funcţionează 

Instanţa/instanţele 

unde solicită 

transferul 

DUMITRA CONSTANTIN DANIEL 

Judecător cu grad profesional de tribunal 

Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al Magistraturii a hotărât 

respingerea cererii de transfer 

formulate de judecătorul sus-

menţionat. 

Judecătoria 

Moreni 

Tribunalul Dâmboviţa 



 

----------------- 

Documente 

1) CURTEA DE APEL BACĂU [descarcă] 

2) CURTEA DE APEL BUCURESTI [descarcă] 

3) CURTEA DE APEL CONSTANTA [descarcă] 

4) CURTEA DE APEL GALATI [descarcă] 

5) CURTEA DE APEL IAŞI [descarcă] 

6) CURTEA DE APEL ORADEA [descarcă] 

7) CURTEA DE APEL PITESTI [descarcă] 

8) CURTEA DE APEL PLOIESTI [descarcă] 

2. 14636/2015 

• Hotarare nr. 

437 

• Hotarare nr. 

438 

• Hotarare nr. 

439 

• Hotarare nr. 

440 

• Hotarare nr. 

441<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 10470, 10450/2015 privind propunerea 

de prelungire a detaşării a 5 judecători la Consiliul Superior al Magistraturii. 

Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea detaşării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, pe o perioadă de 3 

ani,  începând cu data de 01.09.2015, a doamnei ANAMARIA LAURA DINESCU, judecător 

la Curtea de Apel Bucureşti, delegată în funcţia de şef al Biroului contencios. 

 

2. Prelungirea detaşării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei ADINA 

NICOLETA STĂNOIU, judecător la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti, pe o perioadă de 3 

ani,  începând cu data de 01.09.2015. 

 

3. Prelungirea detaşării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a domnului 

NICOLAE CRISTIAN TODORUŢ, judecător la Tribunalul BIHOR, pe o perioadă de 3 

ani,  începând cu data de 01.09.2015. 

4. Prelungirea detaşării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei DIANA 

MUŞATA GEORGESCU, judecător la Curtea de Apel Ploieşti, pe o perioadă de 3 

ani,  începând cu data de 15.09.2015. 

5. Prelungirea detaşării în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a doamnei 

CLAUDIA SAMOILESCU, judecător la Tribunalul Olt, pe o perioadă de 3 ani,  începând cu 

data de 15.09.2015. 

3. 14637/2015 

• Hotarare nr. 

442<  

Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 28287/2015 privind cererea doamnei 

ADINA COSMA, judecător cu grad de curte de apel, vicepreşedinte al Tribunalului 

Bucureşti, de transfer la Curtea de Apel Bucureşti. 

Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transferul 

doamnei judecător cu grad de curte de apel ADINA COSMA, vicepreşedinte al 

Tribunalului Bucureşti, de la Tribunalul Bucureşti la Curtea de Apel Bucureşti, în 

condiţiile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare, începând cu data de 15.07.2015, data încetării mandatului de 

vicepreşedinte. 

http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000628579.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000628582.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000628583.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000628585.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000628586.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000628587.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000628589.pdf
http://emap.csm1909.ro/Documente.aspx?path=emap_docs/200704Documente/1154000000628590.pdf


4. 14639/2015 

• Hotarare nr. 

443 

• Hotarare nr. 

444 

• Hotarare nr. 

445 

• Hotarare nr. 

446 

• Hotarare nr. 

447 

• Hotarare nr. 

448 

• Hotarare nr. 

449 

• Hotarare nr. 

450 

• Hotarare nr. 

451 

• Hotarare nr. 

452 

• Hotarare nr. 

453 

• Hotarare nr. 

454 

• Hotarare nr. 

455 

• Hotarare nr. 

456<  

DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE: 

 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13731/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Alba Iulia, a 

domnului judecător NOŞLĂCAN MIRCEA. 

 

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13729/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii de 

Apel Alba Iulia, a doamnei judecător PURA ANCUŢA. 

 

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13618/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Neamţ, a doamnei 

judecător UŢĂ ANA-MARIA. 

 

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13820/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Brad, a doamnei judecător 

ROGOVEANU MONICA. 

 

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13831/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Năsăud, a doamnei judecător 

MUNTEANU DIANA-MARIA. 

 

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13758/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Petroşani, a doamnei judecător cu 

grad de tribunal PONYICZKY GABRIELA. 

 

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14472/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Oneşti, a doamnei judecător 

CRĂCIUN ANCA. 

 

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14140/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorul.ui 2 Bucureşti, a domnului 

judecător cu grad profesional de tribunal ADRIAN CĂTĂLIN OANCEA, 

vicepreşedintele instanţei 

 

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14140/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, a doamnei 

judecător cu grad profesional de tribunal GEORGEANA VIOREL, preşedintele Secţiei 

civile a acestei instanţe. 

 

10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14140/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, 

a domnului judecător BOGDAN ALEX ARGHIR. 

 

11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14436/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Moldova Nouă, a domnului judecător 

TEC MIRCEA.  

 

12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13971/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Adjud, a domnului judecător ROŞCA 

VALERIU.  

 

13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13403/2015 privind propunerea de 

delegare în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Galaţi, a doamnei judecător cu grad 

de tribunal MIHAELA KOLARITZ, preşedintele Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi. 



 

14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de delegare în 

funcţia de preşedinte al Secţiei civilă, de contencios administrativ şi fiscal al 

Tribunalului Tulcea, a doamnei judecător NICULACHE LUMINIŢA. 

Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civile a Curţii de Apel Alba Iulia, a 

domnului judecător NOŞLĂCAN MIRCEA, începând cu data de 18.07.2015, până la 

ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

2. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori a Curţii 

de Apel Alba Iulia, a doamnei judecător PURA ANCUŢA, începând cu data de 18.07.2015, 

până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

3. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului Neamţ, a doamnei  

UŢĂ ANA-MARIA, judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Piatra Neamţ, 

începând cu data de 01.07.2015, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 

legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

4. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Brad, a doamnei judecător 

ROGOVEANU MONICA, începând cu data de 15.07.2015, până la ocuparea funcţiei prin 

concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

5. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Năsăud, a doamnei judecător 

MUNTEANU DIANA-MARIA, începând cu data de 19.06.2015, până la ocuparea funcţiei 

prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

6. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Petroşani, a doamnei judecător cu 

grad profesional de tribunal PONYICZKY GABRIELA, începând cu data de 15.07.2015, 

până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 

6 luni. 

7. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Oneşti, a doamnei judecător 

CRĂCIUN ANCA, începând cu data de 15.07.2015, până la ocuparea funcţiei prin concurs 

sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

8. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, a domnului 

judecător cu grad profesional de tribunal ADRIAN CĂTĂLIN OANCEA, vicepreşedintele 

instanţei, începând cu data de 19.06.2015, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau 

examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

9. Delegarea în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, a 

doamnei judecător cu grad profesional de tribunal GEORGEANA VIOREL, preşedintele 

Secţiei civile a acestei instanţe, începând cu data de 19.06.2015, până la revenirea 

titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 

10. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civile a Judecătoriei Sectorului 2 

Bucureşti, a domnului judecător BOGDAN ALEX ARGHIR, începând cu data 19.06.2015 

până la revenirea titularului pe post, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

11. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Moldova Nouă, a domnului TEC 

MIRCEA, judecător la Judecătoria Oraviţa şi delegat la Judecătoria Moldova Nouă, 



începând cu data de 19.06.2015, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 

condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

12. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Adjud, a domnului judecător 

ROŞCA VALERIU, începând cu data de 06.07.2015, până la ocuparea funcţiei prin concurs 

sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

13. Delegarea în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Galaţi, a doamnei judecător cu 

grad de tribunal MIHAELA KOLARITZ, preşedintele Secţiei civile a Judecătoriei Galaţi, 

începând cu data de 19.06.2015, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în 

condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

14. Delegarea în funcţia de preşedinte al Secţiei civilă, de contencios administrativ şi 

fiscal al Tribunalului Tulcea, a doamnei judecător NICULACHE LUMINIŢA, începând cu 

data 02.07.2015 până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai 

mult de 6 luni. 

5. 14644/2015 

• Hotarare nr. 

457 

• Hotarare nr. 

458 

• Hotarare nr. 

459 

• Hotarare nr. 

460 

• Hotarare nr. 

461 

• Hotarare nr. 

462 

• Hotarare nr. 

463 

• Hotarare nr. 

464 

• Hotarare nr. 

465 

• Hotarare nr. 

466 

• Hotarare nr. 

467 

• Hotarare nr. 

468 

• Hotarare nr. 

469 

• Hotarare nr. 

470 

• Hotarare nr. 

471 

• Hotarare nr. 

472 

• Hotarare nr. 

473 

• Hotarare nr. 

PRELUNGIRE DELEGARE ÎN FUNCŢIE DE CONDUCERE:  

 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13733/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile şi pentru cauze privind 

conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Alba Iulia, a doamnei judecător 

COJAN MIHAELA-FLORENTINA. 

 

2) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14045/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Covasna, 

a doamnei judecător CODREANU MELINDA DALMA. 

 

3) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13619/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa, 

a doamnei judecător TĂNCUŢA MUŞAT. 

 

4) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13414/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Giurgiu, 

a doamnei judecător ACHIM ISTRĂTESCU. 

 

5) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13522/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Neamţ, a doamnei 

judecător ACIOBĂNIŢEI MARIA-SILVIA. 

 

6) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/13527/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Băileşti, a doamnei 

judecător POENARU VALENTINA. 

 

7) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 2/13526/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Calafat, a doamnei 

judecător STOENESCU DORINA. 

 

8) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13413/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lehliu-Gară, a doamnei 

judecător MIHAELA-DANIELA JOGA. 

 

9) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14094/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ, a doamnei 

judecător ISOPESCU CARMEN MELANIA. 
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10) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13405/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor, a doamnei 

judecător ROXANA-LUCIA MAHU. 

 

11) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 13248/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tecuci, a doamnei 

judecător NECULINA TUCHILUŞ. 

 

12) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14168/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, a 

doamnei judecător MĂLĂIEŞIU GABRIELA - RAMONA. 

 

13) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14265/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa, a domnului 

judecător POPOIAG DRAGOŞ CONSTANTIN, vicepreşedinte al acestei instanţe. 

 

14) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14267/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă de contencios 

administrativ şi fiscal a Tribunalului Dâmboviţa, a domnului judecător BĂLAŞA 

GABRIEL. 

 

15) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 14270/2015 privind propunerea de 

prelungire a delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului 

Dâmboviţa, a doamnei judecător SPĂTARU GABRIELA. 

 

16) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de prelungire a 

delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Babadag, a doamnei judecător 

ALEXE AURICA. 

 

17) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de prelungire a 

delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tulcea, a domnului judecător MATEI 

CĂTĂLIN MARIAN. 

 

18) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de prelungire a 

delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin , a doamnei judecător GIOL 

MONICA FLORENTINA. 

 

19) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare privind propunerea de prelungire a 

delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului Constanţa a 

doamnei judecător DAN LUMINIŢA MARINELA. 

Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât: 

1. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civile şi pentru cauze privind 

conflicte de muncă şi asigurări sociale a Curţii de Apel Alba Iulia, a doamnei judecător 

COJAN MIHAELA-FLORENTINA, începând cu data de 01.07.2015, până la ocuparea 

funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.  

2. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Covasna, 

a doamnei judecător CODREANU MELINDA DALMA, începând cu data de 02.08.2015, 

până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.  

3. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Ialomiţa, 



a doamnei judecător TĂNCUŢA MUŞAT, începând cu data de 13.09.2015, până la 

ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.  

4. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei penale a Tribunalului Giurgiu, 

a domnului judecător ACHIM ISTRĂTESCU, începând cu data de 25.07.2015, până la 

ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni.  

5. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Neamţ, a doamnei 

judecător ACIOBĂNIŢEI MARIA-SILVIA, începând cu data de 01.07.2015, până la 

ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

6. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Băileşti, a doamnei 

judecător POENARU VALENTINA, începând cu data de 15.07.2015, până la ocuparea 

funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

7. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Calafat, a doamnei 

judecător STOENESCU DORINA, începând cu data de 15.07.2015, până la ocuparea 

funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

8. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Lehliu-Gară, a doamnei 

judecător MIHAELA-DANIELA JOGA, începând cu data de 17.07.2015, până la ocuparea 

funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

9. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Piatra Neamţ, a doamnei 

judecător ISOPESCU CARMEN MELANIA, începând cu data de 20.07.2015, până la 

revenirea titularului pe post, dar nu mai mult de 6 luni. 

10. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Târgu Bujor, a doamnei 

judecător ROXANA-LUCIA MAHU, începând cu data de 27.09.2015, până la ocuparea 

funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

11. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tecuci, a doamnei 

judecător NECULINA TUCHILUŞ, începând cu data de 01.07.2015, până la ocuparea 

funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

12. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Odorheiu Secuiesc, a 

doamnei judecător MĂLĂIEŞIU GABRIELA – RAMONA, începând cu data de 01.07.2015, 

până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 

6 luni. 

13. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Tribunalului Dâmboviţa, a domnului 

judecător POPOIAG DRAGOŞ CONSTANTIN, vicepreşedinte al acestei instanţe, începând 

cu data de 01.07.2015, până la ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile 

legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

14. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă de contencios 

administrativ şi fiscal a Tribunalului Dâmboviţa, a domnului judecător BĂLAŞA GABRIEL, 

începând cu data de 08.07.2015, până la ocuparea funcţiei prin numire, în condiţiile 

legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

15. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei I civilă a Tribunalului 

Dâmboviţa, a doamnei judecător cu grad profesional de curte de apel SPĂTARU 

GABRIELA, începând cu data de 03.07.2015, până la ocuparea funcţiei prin numire, în 



condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

16. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Babadag, a doamnei 

judecător ALEXE AURICA, începând cu data de 08.07.2015, până la ocuparea funcţiei 

prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

17. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Tulcea, a domnului 

judecător MATEI CĂTĂLIN MARIAN, începând cu data de 01.07.2015, până la ocuparea 

funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

18. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Judecătoriei Măcin, a doamnei 

judecător GIOL MONICA FLORENTINA, începând cu data de 01.07.2015, până la 

ocuparea funcţiei prin concurs sau examen, în condiţiile legii, dar nu mai mult de 6 luni. 

19. Prelungirea delegării în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Tribunalului 

Constanţa, post temporar vacant, a doamnei judecător DAN LUMINIŢA MARINELA, 

începând cu data de 01.07.2015, până la revenirea titularului postului,  dar nu mai mult 

de 6 luni. 
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Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.10387/2015 privind opţiunea domnului 

judecător LIVIU UNGUR de continuare a mandatului de preşedinte în cadrul Secției a 

III-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Cluj. 

Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de continuarea 

mandatului domnului judecător LIVIU UNGUR în funcţia de preşedinte al Secției a III-a 

de contencios administrativ şi fiscal din cadrul Curţii de Apel Cluj, începând cu data 

funcţionării efective a secţiei, până la data de 07.11.2015.  

7. 14650/2015 Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.13013/2015 privind cererea doamnei 

DINESCU ANDREEA ANGELICA, judecător cu grad de tribunal, preşedinte al 

Judecătoriei Sălişte, de continuare a activităţii la Tribunalul Sibiu, după expirarea 

mandatului. 

Solutie 

 Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât amânarea 

analizării solicitării doamnei judecător DINESCU ANDREEA ANGELICA, până la finalizarea 

concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la 

curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 24.03.-24.06.2015. 
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DETAŞARE: 

 

1) Nota Direcţiei resurse umane şi organizare nr. 12639/2015 privind propunerea de 

prelungire a detaşării la Ministerul Afacerilor Externe, a doamnei judecător ILEANA 

GABRIELA POPA, judecător la Curtea de Apel Bucureşti. 

Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât prelungirea 

detaşării la Ministerul Afacerilor Externe a doamnei ILEANA GABRIELA POPA, judecător 

la Curtea de Apel Bucureşti, începând cu data de 16.09.2015,  pe o perioadă de 3 ani. 
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Nota Direcției resurse umane şi organizare nr.13962/2015 privind cererea formulată de 

domnul judecător cu grad de tribunal EDGAR LAURENŢIU DUMBRAVĂ, preşedinte al 

Judecătoriei Buftea, de eliberare din această funcţie de conducere, ca urmare a 

demisiei şi continuarea activităţii la Tribunalul Bucureşti. 



Solutie 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât eliberarea din 

funcţia de preşedinte al Judecătoriei Buftea a domnului judecător cu grad de tribunal 

EDGAR LAURENŢIU DUMBRAVĂ, începând cu data de 15.07.2015, ca urmare a demisiei. 

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât transferul 

domnului judecător cu grad profesional de tribunal EDGAR LAURENŢIU DUMBRAVĂ, 

preşedintele Judecătoriei Buftea, de la Judecătoria Buftea la Tribunalul Bucureşti, în 

condiţiile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, începând cu data eliberării din funcţie, 

prin demisie, respectiv 15.07.2015. 

 


